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 : 2015ג אשר הוכנסו לתעריפון יולי הנמצאים בקטלו

 מחירון משרד הבריאות קטלוג בריאות הנפש

 סעיף

קוד השירות 
בתעריפון יולי 

 שם השירות בעברית 2015
ראיון אחד מאלה: -בדיקת הערכה ואבחון פרטני . 1

 רופא פסיכיאטר, חו"ד מקצועית
בדיקת רופא מומחה במרפאה, למעט  99242

 בדיקות להן קוד מיוחד

 חוות דעת רפואית פסיכיאטרית 90889

אחד מאלה:הערכה  . בדיקת הערכה ואבחון צוותי 2
וקביעת תוכנית טיפול ראשונית בצוות, קביעת תוכנית 

 טיפול/הערכה תקופתית /בצוות

L0830 תקופתית וקביעת תכנית \הערכה ראשונית
 טפול, בצוות, בריאות הנפש

פסיכותרפיה פרטנית , אחד מאלה: . מפגש טפול פרטני  3
 טיפול פרטני למעקב/תמיכה

L0841 פסיכותרפיה פרטנית 

 משפחתי, בריאות הנפש\יעוץ זוגי\טפול L0846 משפחתי\. טפול זוגי4

 הדרכה של משפחת המטופל, בריאות הנפש L0882 הדרכה של משפחת המטופל .5

היחידה, בריאות יעוץ לגורם חוץ, בתוך  L0889 פגישה -. יעוץ לגורמי חוץ 6
 הנפש

L0890  יעוץ לגורם חוץ, מחוץ ליחידה, בריאות
 הנפש

יעוץ טלפוני פרטני ומתועד למוסדות, רווחה, חינוך, . 7
 שיקום

L0898  ,יעוץ טלפוני פרטני ומתועד למוסדות רווחה
חינוך ושיקום, תעריף לשלושה חודשים, 

 בריאות הנפש
כותרפיה אחד מאלה: פסי –מפגש טפול קבוצתי  .8

 קבוצתית, טיפול קבוצתי להדרכה/מעקב
L0849 פסיכותרפיה קבוצתית 

 ביקור בית, צוות פסיכיאטרי L0804 ביקור בית .9

 הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה L0808 . הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה10

אחד מאלה:הערכה  -.  הערכה ואבחון ממוקדים 11
 איבחון קוגנטיבי /תפקודי ,פסיכודיגנוסטית ממוקדת 

L0809 הערכה פסיכודיאגנוסטית ממוקדת 

L0805 אבחון קוגניטיבי תפקודי כוללני 

פסיכיאטרית \השתתפות בועדת סל שיקום\הפנייה .12
 מחוזית

L0892  חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לועדת סל
 שיקום

L9509  הצגת מטופל בפני ועדת סל
 פסיכיאטרית מחוזית\שיקום

 חוות דעת רפואית משפטית 99075 חוות דעת משפטית .13

מפגש לטיפול ומעקב אחד מאלה:  -. טפול תרופתי 14
בהקשר למצבו הנפשי והגופני של החולה, מתן תרופה 

 /מעקב תרופתי

 מעקב פסיכיאטרי תרופתי\טפול 90862

 

 ב ב ר כ ה ,
 לוי-דר' טל ברגמן          

 ראש אגף בריאות הנפש                                                            
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  24099112)2(- נהלים\P:\GNEFESH סימוכין:                                                                                           
  
 
  :מבוא.1

 
    
להפעלת שירות מרפאתי בבריאות הנפש הניתן לפי חוק  מטרת נוהל זה להגדיר אמות מידה ראויות 

  ביטוח בריאות ממלכתי לזכאים לפי החוק.
  

  
:דגשים -  טיפול מרפאתי.2
  
  
  אוכלוסיית המטופלים (קהל יעד):   2.1 

פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושבהתאם להתוויות - כל תושב המדינה הזכאי לשירותי בריאות על  
  .במרפאת בריאות נפשמקצועיות זקוק לשירות 

  
 אחת מאלה : –רפאה לבריאות הנפש" "מ

 לי או פסיכיאטרי.מרפאה לבריאות הנפש של בית חולים ציבורי, כל
המופעלת על ידי קופת חולים, או על ידי משרד שניתנים בה שירותי בריאות הנפש מרפאה 

  הבריאות, לרבות שירות בריאות נפש הפועל בתוך מרפאה כללית של קופת חולים.
 קופת עם שבהתקשרות נפש בריאות שירותי המספק מקצועי רב צוות פועל בה, אחרת מרפאה
  . חולים

 
 לעניין האם ממרפאת כחלק תחשבהניתנים בה שירותי בריאות הנפש  מרפאה של שלוחההערה: 
  .בלבד זה נוהל

 
  :מבנה וציוד 2.2 

  
בכל הנוגע למבנה וציוד, המרפאה תעמוד בסטנדרטים המקובלים במרפאות ראשוניות ויועצות 

  בקהילה. 
  

כל צוות המרפאה, כולל הצוות המנהלי, יחתום על כתב התחייבות לשמירה על פרטיות וסודיות 
  רפואית כמקובל במסגרת רפואית. 

  
  

    : כח אדם במרפאה לבריאות נפשניהול ו  2.3 
  

פסיכיאטר, פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי בעל  –בכל מרפאה יהיה מנהל שהוא אחד מאלה 
שנות  5-או אח/ות בעל תואר שני בסיעוד, קורס על בסיסי בפסיכיאטריה ו הכשרה בבריאות הנפש

. במקרה בו מונה מנהל שאינו פסיכיאטר, ימונה ניסיון בתפקיד ניהולי בתחום בריאות הנפש
בנוסף פסיכיאטר (או פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער לפי העניין) כמנהל רפואי שתפקידו לייעץ 

  הנוגעים להפעלת השירות במרפאה. למנהל בנושאים הרפואיים 
  

  מנהל המרפאה אחראי ברמה המקומית לבקרה, ניהול סיכונים ואבטחת איכות בשירות במרפאה.
  

המרפאה תכלול צוות רב מקצועי בתחום בריאות הנפש. ניתן לשלב במרפאה לבריאות נפש 
ת להכשרה של מתמחים וסטודנטים בהליכי הכשרה מעשית (פרקטיקום), כפוף להוראות הנוגעו

בעלי המקצוע השונים. מתמחה או סטודנט יהיו רשאים לטפל בפיקוח והדרכה של איש מקצוע 
  מתחום הכשרתם. 

  
דרכי פנייה: 2.4 

    
כולל הפניה בהוראת פסיכיאטר מחוזי או בצו בית  טיפוליגורם ביוזמת המטופל או בהפניה מ
  .או חוק הנוער (טיפול והשגחה) לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש המשפט לטיפול מרפאתי כפוי
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 :נספחים.3
  

  
 

    
  סל השירותים: 2.5 

  
סל השירותים המרפאתיים יינתנו לפי שיקול דעת מקצועי מבוסס אבחנה או חשד לאבחנה 

    -וכוללים 
    

התערבות במשברים, טיפול אישי,  ) שירותי איבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי1(
  משפחתי, קבוצתי, מעקב תמיכה ואחזקה, וביקורי בית; 

  ) טיפול יום במרפאה;2(
) מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה במרפאה, על פי 3(

  פש; הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נ
המקבל שירות מרפאתי, לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית  למבוטח ) שירות 4(

  לפי חוק שיקום נכי נפש ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה "
  )  מכתב/אישור/דו"ח ולחוות דעת מקצועית או משפטית מפורטים בנספח א'.5(

 
  :דגשים - טיפול  2.6 

  
יעשה ברמה נאותה, על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים ונהלי משרד הטיפול במרפאה  - כללי

  לכל מטופל תיקבע תוכנית טיפול פרטנית . .יםיהבריאות הרלוונט
  

  סוגי ההתערבויות המקובלות במרפאה לבריאות נפש הן כמפורט בנספח ב'.
  ספח ג'. כמפורט בנ –המכוונות לצורך בטיפול מרפאתי במרפאה לבריאות נפשאבחנות עיקריות 

  
  ברשומה.הטיפול יתחיל לאחר שנקבעה תוכנית טיפול ותועדה  – החובה לקבוע תוכנית טיפול

  
כל ביקור במרפאה יתועד באופן הולם ברשומה הרפואית (לרבות רשומה ממוחשבת). יש  -  תיעוד

להתייחס לאבחנה (או חשד לאבחנה), למצב הנפשי (סטטוס), פרטי התערבות נוכחית ותכנית 
  ית. המשכ

  
המועד להתחלת הטיפול ייקבע על פי התוויות ושיקולי דחיפות מקצועיים  – התחלת הטיפול

  מבוססי אבחנה או חשד לאבחנה.
  

על פי החלטה מקצועית. יתועד כנדרש ברשומה תוך ציון השיקולים הרלוונטים  – סיום הטיפול
  להחלטה זו. 

  
  אי פעילות במשך חצי שנה יחשב הפסקת טיפול והתיק יסווג כתיק לא פעיל. 

  
במקרה של סיום טיפול לפי בקשת מטופל, על המטפל לנסות לברר את הסיבות לכך עם המטופל 

  ולהשתדל להגיע לסיום הטיפול באופן מסודר. 
  

הפניה כמקובל, במקרים בהם הוחלט להפנות המטופל למסגרת טיפול אחרת, יימסר לידו מכתב 
  אלא אם המטופל הודיע על התנגדותו לכך.  ,עם העתק לרופא המשפחה

  
במקרה של אי הגעה למפגש מתוכנן יעשה המטפל הערכת מצב ויתעד  -  אי הגעה למפגש מתוכנן

את החלטותיו ושיקוליו. במידת הצורך ולפי שיקול דעת המטפל ינסה המטפל ליצור קשר (טלפוני 
  או אחר) עם המטופל ויתעד זאת ברשומה. 

  
ת הציבור תקשרות עם פסיכיאטר מחוזי ונציב קבילוהפרטי היכלול בין היתר את – מידע למטופל

 במשרד הבריאות. 

נספח א': כללים לזכאות וקביעת גורם מממן למכתב/אישור/דו"ח ולחוות דעת מקצועית או   3.1 
  משפטית
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  ': כללים לזכאות וקביעת גורם מממן למכתב/אישור/דו"ח ולחוות דעת מקצועית או משפטיתאנספח 
  
  הגורם האחראי לתשלום    

  כלול בסל השירותים  פונה/לקוח  קוד שירות  סוג האישור הרפואי
מתן חו"ד או תעודת רופא 

פי הוראה של - על
הפסיכיאטר המחוזי, או 

פי צו בית המשפט - על
בהתאם  בהליך פלילי

להוראות של חוק הטיפול 
  בחולי נפש

  
90889   

  או
99075  

    
  

              +  

חו"ד או תעודת רופא 
במסגרת חוק  הנוער או  

חוק שיקום חולי נפש 
  בקהילה 

 90889או  99080
  99075או 

                              
              +  

מכתב/אישור/דו"ח לגורמי 
 –טיפול/שיקום/חינוך 

   ללקוח פעיל במט"א בלבד

  
  90889או  99080

    
             +  

מכתב/אישור/דו"ח/תעודת 
  רופא 

למימוש זכויות מול רשויות 
 ללקוח פעיל במט"א בלבד –

  
  90889או  99080

  
  

       
             +  

מכתב/אישור/דו"ח/תעודת 
רופא להתערבות רפואית 

חודרנית מכוח התוויות 
  רפואיות 

  
90889  

                             
             +  

מכתב/אישור/דו"ח/תעודת *
  להתערבות רפואיתרופא 

שלא מכוח התוויות 
התערבויות (רפואיות  

 -כירורגיות אלקטיביות
  קוסמטיות או אחרות)

  
  

90889  

  
  

               +  

  
   

  חוו"ד משפטית/מקצועית/*
  תעודת רופא בתביעה

  אזרחית 

  
99075  

            
               +  

  

בדיקת מסוגלות הורית *
  פי הפנייה - על (לרבות

  מבית משפט) 

  
99075  

  
                +  

  
                             

תעודת רופאי למינוי 
 –אפוטרופוס גוף ו/או רכוש 

  מטופל פעיל בלבדל

9080L                  +  

   
  

  החודשים האחרונים. 6- שירות אחד לפחות בבמרפאה כל מטופל בשירות מרפאתי שקיבל  – מטופל פעיל
  חו"ד אלו יבוצעו על פי שיקול דעת של הצוות המטפל ולא לפי דרישה וכן לפי תעריף שייקבע ע"י הקופה.*
  
  
  
  
  
  

  סוגי ההתערבויות האמבולטוריות :נספח ב'
  

  סוגי ההתערבויות האמבולטוריות: נספח ב'   3.2 

  המכוונות לצורך בטיפול מרפאתי במרפאה לבריאות נפש אבחנות עיקריות: נספח ג'   3.3 
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  השירותים) סוגי ההתערבויות ראה את קטלוגלפירוט (סיכום תמציתי של קטלוג השירותים  

  
 ותקוד שיר סוג ההתערבות מס"ד

בדיקת הערכה ואבחון: בדיקת איבחון (אינטייק)   .1
  אישי/ הערכה ראשונית או 

 חו"ד מקצועית

99242  
  

90889 
 P9361 אינטיק צוותי בקבלה לטיפול (חדש)  .2

  מפגש טיפול פרטני:פסיכותרפיה,   .3
 טיפול תומך, מעקב

90806  
 

 L0846 מפגש טיפול זוגי / משפחתי  .4

 P0887 הדרכה למשפחת המטופל  .5

יעוץ למוסדות, משפחה, בי"ס עבור מטופל מזוהה   .6
 במרפאה

P9271 

ייעוץ טלפוני פרטני ומתועד למוסדות חינוך, רווחה,   .7
 שיקום, וכיו"ב

P9280 

 L0850 מפגש טיפול קבוצתי   .8

 L0803 ביקור בית  .9

 L0808 פסיכודיאגנוסטית מלאה הערכה   .10

  הערכה פסיכודיאגנוסטית ממוקדת   .11
 תפקודי (ראה פירוט בקטלוג)- כולל אבחון קוגנטיבי

L0809 

 P9367 הפניה /השתתפות בועדה לסל שיקום/ועדה מקצועית  .12

חוות דעת משפטית (במקרים המתוארים בנוהל   .13
70.002.1 ( 

99075 

   90862 טיפול תרופתי  .14
90863  

 
 P0900 טיפולים בהבעה ויצירה  .15

  

  
  
  

  
  



  70.002.1נוהל מס':    משרד הבריאות
    1מהדורה מס':    שירותי בריאות הנפש

  עמודים  5מתוך  5עמוד    הנושא: נהלים  וסטנדרטים במערך האמבולטורי

  2013ינואר  1תאריך תוקף :    
   שירות מרפאתי בבריאות הנפשל אמות מידההנדון : 
  הניתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי            

  

  
  

  המכוונות לצורך בטיפול מרפאתי במרפאה לבריאות נפש אבחנות עיקריות: נספח ג' 
  
  

  אבחנות  קוד  

I  F-20 – F-29 ... סכיזופרניה  
  F-30 – F-39 ... הפרעות אפקטיביות  

  F-60.30  
 F-60.31 

  הפרעת אישיות
  גבולית מובהקת

     

     

II F-40 – F-48  
 

  הפרעות חרדה ...

 F-60 – F-69 הפרעות אישיות  

    

    

    

  
 

  
  

III F-50 
 

F-50.0 
F-50.1 
F-50.2 

  הפרעות אכילה ...

 F-50.3   

    

IV F-84.0 – F84.3, F84.5, 
F84.8 

  הפרעה התפתחותית מפושטת
P.D.D 

    

    

V F-91 – F-98 
  F-90(קטינים)

  ורגשיותהפרעות התנהגות 

    

  
  
 
 


