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  יישו� הרפורמה בבריאות הנפש –נייר עמדה 

  

הפסיכולוגי� מכלל תחומי את המייצג המקצועי  כגו� ,)י"הפ( הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל

כי המתווה  המתריע ,)תותעסוקתי תרפואי, תשיקומי, תקליני, תחינוכי, תהתפתחותי( המומחיות

רי� שעלולי� להביא לתוצאה הפוכה ממטרות לוקה בחס, הנוכחי של הרפורמה בבריאות הנפש

מטפלי� עלולה להיגר� פגיעה ב, כמו כ$. ובשירותי בריאות הנפש מטופלי�פגיעה בקרי , הרפורמה

  . כלל העובדי� בבריאות הנפשבו

 %כלל איתנומבלי שהדבר נבח$  נראה שהיא מיושמת ,הרפורמהלמרות הקריטיות הכרוכה ביישו� 

אלו את ו את כלל הפסיכולוגי� בישראל המייצגהגו� המקצועי  –" ישראלהסתדרות הפסיכולוגי� ב"

לקיצור מש' הטיפול הנפשי מכוונת הרפורמה , במתכונתה הנוכחית .בפרט, העובדי� בבריאות הנפש

צמצו� שיטות תו' , מתחו� הרפואה שאינ� בעלי הכשרה בטיפול נפשי" שומרי הס�"והגדלת   הנית$

 ועל על האבחנות הצפויות משמעותיותההשלכות ה בשל באיכות הטיפולת כמעט ודאיהטיפול ופגיעה 

פסיכולוגי�  –קיי� חשש חמור לפגיעה בתהלי' ובאיכות ההכשרה של מטפלי� , בנוס�. נוהטיפול שיינת

  . מה שיגרו� למחסור במטפלי� ולמצוקה קשה בעתיד הלא רחוק, ועובדי� סוציאליי�

מובילי� להחמרת , צמצו� הטיפול הנפשי ופגיעה באיכותו ,במדינות אחרותומצטבר מניסיו$ רב 

, מבחינה כלכלית. באוכלוסייה ולפתרונות שעלות� גבוהה בהרבה מהמצב כיו� הסימפטומי� הנפשיי�

טיפול נפשי ברמה הולמת והשקעה בטיפול נפשי מונע ה� הדר' המכובדת והזולה ביותר למדינה לאור' 

מצב של פגיעה בלתי הפיכה באזרחי מדינת ישראל ובציבור , לדורותעל מנת למנוע מצב של בכייה . זמ$

  :לבצע בדחיפות את הצעדי� הבאי� ,למיטב הכרתנו, יש, שהמטפלי� במער' בריאות הנפ

    

שלא  צורה ייעודיתלטובת בריאות הנפש ב המועבר לקופות החולי� תקציב הרפורמההגדרת  .1

לציבור המטפלי� חות ארוכות השני� שניתנו ההבטש ומימוכ$ אפשר שימוש בו לצרכי� אחרי� ת

  .ולציבור הרחב להוספת תקציב לתחו� בריאות הנפש בבריאות הנפש

תחנות הממלכתיות לבריאות הנפש עובדי� בפסיכולוגי� ההתעסוקתי של ה �הבהרת עתיד .2

בשירות  כלל נותני השירותי� בתחו� בריאות הנפש העובדי�והסדרת מצב� התעסוקתי של 

אגודות וקרנות , עמותות: כגו$, עובדי משרד הבריאות וגופי� נלווי� לו(המדינה ובשליחותה 

  .)שונות

הכוללת תקני� מוגדרי� , בכל רחבי האר* קביעת תקינה מחייבת לכל מקצועות בריאות הנפש .3

ע� מקד� שינוי מותא� לגודל , ומדריכי�למתמחי� בפסיכולוגיה ולפסיכולוגי� מומחי� 

, כמו כ$ .לכלל אזרחי המדינה יל שיאפשר מת$ מענה מקצועי יעילבתמה, וכלוסייה וצרכיההא

 .קביעת מחירי� מינימאליי� שקופות החולי� תתחייבנה לשל� לנותני השירותי�

בי$  .י דרישות הועדה המקצועיתפ%להתחייבות קופות החולי� להכשרת המתמחי� בפסיכולוגיה ע .4

  .רכת המתמחי�ידי הקצאת זמ$ להד% על, היתר



  

 
 המטופלי�הכוללי� שמירה קפדנית על הסודיות הרפואית של , הצבת סטנדרטי� מקצועיי� .5

ומורשי החשיפה למידע בתו' הקופות השונות ברמה הרגולטורית  תשמיר, והגדרת נהלי� להעברת

 .)�כחלק מחוק זכויות החולה ומכללי האתיקה של הפסיכולוגי(

מש' , בי$ היתר( פסיכותרפיהאמות מידה לאיכותי בדגש על  הגדרת סל שירותי� מחייב לטיפול .6

 .והעדפת פעולות מניעה, )סוג הטיפול והכשרת נותני השירות, הטיפול

וללא קשר  ללא צור' באבחנה פסיכיאטרית, מת$ מענה טיפולי לכל אד� הסובל ממצוקה נפשית .7

 "שומר ס�"ולא ( הנפש איש בריאותפי החלטה של % על, אקונומי%למקו� מגוריו ולמצבו הסוציו

העומדי�  נדרש פרסו� ברבי� של שירותי בריאות הנפשובי$ השאר  לצור' כ' .)שאינו מהתחו�

  .מיקומ� והכשרת� של נותני השירותי�, לרשות המבוטח

, רפואי סל השירותי� הפסיכולוגיי� כ' שיכלול ג� את האוכלוסיות הזקוקות לטיפולהרחבת  .8

תו' הקצאת תקציב ייעודי לצור' כ' ותקינה לעובדי� מקצועיי� , עסוקתי וחינוכית, שיקומי

 ).לפי הנדרש ,תעסוקתית וחינוכית, שיקומית, פסיכולוגיה רפואית(והתמחויות בתחומי� השוני� 

  

  .אנו מבקשי� מהגורמי� האחראיי� במשרד הבריאות התייחסות ומענה דחו� לנייר עמדה זה

  

  

  : על החתו�

  ר וחברי הועד המרכזי"יו

  הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל

 


