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 הנחיות למעבר מידע מהמרפאות ובתי החולים לקופות במסגרת הרפורמה  :הנדון

 

 

כדי שלא תהה פגיעה ברציפות הטיפול  .תכנס לתוקפה הרפורמה במערכת בריאות הנפש 1/7/2015-ב

ן יש להעביר מידע פרטני לקופות החולים מבעוד מועד על מנת שיוכלו להיערך "במטופלים במערך ברה

אלא  –לא במובנה הכלכלי  ,לטיפול באוכלוסיה מורכבת זו טרם קבלת האחריות הביטוחית במלואה

הקופה כדי להבטיח את רצף הטיפול של  המידע ישמש להערכות .אחריות ביטוחית קלינית על המבוטח

   .01/07/2015-להבטחת המשך הטיפול ב  17המבוטחים ועל מנת לאפשר הוצאת טפסי 

ל משרד הבריאות בתיאום עם הקופות הנחיות להעברת מידע לקופות החולים "י מנכ"לאור כך נקבעו ע

  .1/1/2015-החל מה

המידע יועבר בקבצי אקסל המכילים את  ,רומתאוסמכיוון שישנן מרפאות שאינן ממוחשבות במערכת פ

הנחיות  .דרך כספות (המפורט בהמשך)המכילים את סיכום הביניים  PDFהנתונים הבסיסיים וקבצי 

י "המידע יועבר ישירות ע .י נציגי המחשוב של המשרד"מפורטות על אופן העברת המידע יועברו ע

בהתאם לתאום הקופה מול  –טיפול בבריאות הנפש  המרפאה לידי גורם טיפולי בקופה אשר אמון על ה

 .המרפאות

 

 

 

 

 

 :להלן ההנחיות

 :העברת מידע אמבולטורי מהמרפאות לקופות החולים •

  :סוג המידע  •



פרוגנוזה  ,טיפול ,אבחנות  ,.ז.ת ,סיכום ביניים קצר יכלול את שם המטופל •

 .PDFיועבר בקובץ  .1/7/2015-והתייחסות לצורך להמשך טיפול לאחר ה

ואבחנה של כל המטופלים השייכים  .ז.ת ,קובץ אקסל לכל קופה המכיל שם •

  .לאותה הקופה

  .1/1/2015 :תאריך ההעברה •

.י המרפאה לידי גורם טיפולי בקופה"המידע יועבר ישירות ע :אופן ההעברה •

י נציגי "פ הנחיות שיופצו ע"ע  PDFהמידע כאמור יועבר בקבצי אקסל וקבצי  

 .המחשוב

מאושפזים ממושכים  :מידע לגבי מאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים לקופות החולים העברת •

 :מעל שנה

 .ואבחנה .ז.ת ,שם :סוג המידע •

  .1/1/2015 :תאריך ההעברה •

המידע  .י בית החולים לידי גורם טיפולי בקופה"המידע יועבר ישירות ע :אופן ההעברה •

 .י נציגי המחשוב"פ הנחיות שיופצו ע"יועבר בקבצי אקסל ע

 :מאושפזים אקוטים :העברת מידע לגבי מאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים לקופות החולים •

 .ואבחנה .ז.ת ,שם :סוג המידע •

  .1/4/2015 :תאריך ההעברה •

המידע יועבר בקבצי  .י בית החולים לידי גורם טיפולי בקופה"המידע יועבר ישירות ע :אופן ההעברה •

 .י נציגי המחשוב"שיופצו עפ הנחיות "אקסל ע

 

 

 

 

 :פ המתווה הבא"לצורך קיום ההנחיות המפורטות לעיל יש לפעול ע

וזאת על  ,אנו ממליצים למרפאות להתחיל בהכנת סיכומי הביניים כבר במהלך אוקטובר •

 -1/1/2015.עד המנת שהכל יהיה מוכן 



כולל  ,ל"י המנכ"יש להדגיש שללא העברת המידע על פי ההנחיות לעיל שנקבעו ע •

י הקופות עם כניסת "ע 17לא תתאפשר העברת טפסי  -עמידה בלוח הזמנים 

  .הרפורמה לתוקפה
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 ר אהוד ססר"ד    לוי-ר טל ברגמן"ד

 מנהל המערך הקליני   ראשת האגף לבריאות הנפש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


