מהי הרפורמה בבריאות הנפש?

שעות הפעילות במרפאות ובחדרי המיון:

הרפורמה בבריאות הנפש מהווה שינוי משמעותי ברפואה בישראל:
מעתה האחריות הביטוחית על תחום בריאות הנפש ובכלל זה
המחויבות לאספקת השירות ,עוברת ממשרד הבריאות אל קופות
החולים ,בדומה לכל שירות רפואי אחר בתוקף חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .הליך הייעוץ והטיפול הנפשי דומה בעיקרו לביקור אצל רופא
משפחה או יעוץ אצל רופא מקצועי בכל תחום אחר (למשל עיניים,
עור או אורתופד) .הטיפול המקצועי שלו הנך נזקק לא ישתנה ותמשיך
לקבלו גם כעת .המטרה העיקרית של הרפורמה היא לשפר ולייעל את
שירותי הבריאות ,לשפר את הזמינות והנגישות של כל אזרח לשירותי
בריאות הנפש ולבטל את ההבחנה שהייתה נהוגה עד היום בישראל
בין רפואת הגוף ורפואת הנפש .הטיפול יינתן במסגרת בתי החולים
הפסיכיאטריים ומרפאות קהילתיות הפזורות בארץ באמצעות טופס
התחייבות מקופת החולים שלך.

מרפאות :ימי א-ה בשעות 8:00-17:00
מומלץ לוודא שעות פעילות מול מוקד זימון תורים
ימי ו' -יש לברר בהתאם לימי הפעילות בכל מרפאה
חדרי מיון בבאר-יעקב ובנס-ציונה :כל יום ובכל שעות היממה

תחבורה ציבורית למרכז הרפואי:
מרפאת חוץ באר-יעקב בתוך המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית באוטובוס מספר  247מראשון לציון.
באמצעות מוניות שירות המגיעות לרמלה דרך באר-יעקב או באמצעות
רכבת מתחנות לוד או רחובות.
מרפאת חוץ נס-ציונה בתוך המרכז הרפואי לבריאות הנפש נס ציונה
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית באוטובוס מספר  1שיוצא כל שעה משעה
 7:00עד  16:00מתחנה מרכזית בנס ציונה .בסמוך לתחנה המרכזית
פועל גם שירות מוניות.

מוקד זימון תורים למרפאות הקהילתיות בבריאות הנפש:
המרכז הרפואי המאוחד לבריאות הנפש באר-יעקב נס-ציונה מפעיל
מוקד זימון תורים דרכו ניתן לקבוע תור לטיפול באחת המרפאות
הקהילתיות לבריאות הנפש באזור מגורך בטלפון:

מוקד זימון תורים  08-9258484או *8243
עליך לפנות למוקד קופת החולים שלך על מנת לקבל
התחייבות לתשלום (טופס )17
מוקד שירותי בריאות כללית
מוקד מכבי שירותי בריאות
מוקד מאוחדת
מוקד לאומית
מוקד משרד הביטחון

*2700
*3555
*3833
1-700-507-507
03-7776777

מדינת ישראל
משרד הבריאות

המרכז הרפואי המאוחד לבריאות הנפש
באר-יעקב נס-ציונה
מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת תל-אביב

עלון מידע למטופל ולבני משפחתו
בעידן הרפורמה בבריאות הנפש

מטופל ובני משפחה יקרים,
המרכז הרפואי המאוחד לבריאות הנפש באר-יעקב נס-ציונה ערוך
לתת שירותים בעידן הרפורמה הנוכחית בבריאות הנפש .המרכז
הרפואי מעניק מגוון רחב של טיפולים מקצועיים בתחום בריאות
הנפש המותאמים לכל מטופל ,על-פי צרכיו הרפואיים והאישיים.
במרכזנו פועלות יחידות רבות :חדרי מיון ,מחלקת אשפוז יום בבית
החולים ,מחלקות אשפוז פתוחות ,מחלקות אשפוז סגורות ,יחידות
יום בקהילה ,מרפאות חוץ בבית החולים ומרפאות בקהילה במספר
ערים :אשדוד ,יבנה ,לוד ,מודיעין ,ראשון לציון ,רמלה ורחובות .בעלון
זה מידע חשוב שנועד לסייע לך לקבל את הטיפול הרפואי המיטבי
שהנך נזקק לו וזאת לאור השינויים האחרונים במערכת בריאות הנפש.

אנו כאן לשירותכם בכל עת שנדרש ומאחלים לכם בריאות טובה!

המרפאות הקהילתיות בבריאות הנפש:
ניתן לפנות למרפאות הקהילתיות לבריאות הנפש הנמצאות באזור
מגוריך .במרפאות ניתן לקבל שירותים מגוונים בבריאות נפש בידי
צוותים רב מקצועיים.
הטיפולים העומדים לרשותכם נרחבים וכוללים :שירותי יעוץ מקצועי;
אבחון רפואי ,פסיכולוגי או תפקודי; הפניה לאשפוז במידת הצורך;
חוות דעת; טיפול פסיכו-תרפויטי פרטני ,משפחתי ,זוגי ,וקבוצתי;
טיפול תרופתי ומעקב .בנוסף ,קיימות מרפאות מומחים בתחומים
ייחודיים על פי צרכיך.

למידע נוסף שיעזור לך במיצוי זכויותיך הרפואיות
מומלץ להיעזר באתר כל הבריאות בכתובתhttp://call.gov.il :

מוקד זימון תורים  08-9258484או *8243
הערה :הדברים בעלון מובאים בלשון זכר מטעמי קריאות בלבד והם מיועדים
לנשים וגברים כאחד.

מוקד זימון תורים  08-9258484או *8243

רשימת המרפאות הקהילתיות לבריאות הנפש:
•באר יעקב
מרפאת-חוץ מבוגרים ,מרכז רפואי לבריאות הנפש באר יעקב.
•באר-יעקב
יחידת אשפוז יום ,מרכז רפואי לבריאות הנפש באר יעקב.
•נס ציונה
מרפאת מבוגרים ומרפאת ילדים ונוער ,מרכז רפואי לבריאות הנפש
נס-ציונה.
•נס ציונה
יחידת טיפול יום נוער ,מרכז רפואי לבריאות הנפש נס-ציונה.
•לוד
מרפאת מבוגרים ומרפאה לילדים ונוער ,רח' מודיעין  ,4לוד.
•לוד
יחידת יום לטיפול במבוגרים ,רח' מודיעין  ,4לוד.
•ראשון לציון
מרפאת מבוגרים ומרפאת ילדים ונוער ,שד' יעקב  62שיכון המזרח,
ראשל"צ.
•רחובות
מרפאת מבוגרים ומרפאת ילדים ונוער ,רח' רמז  ,80רחובות.
•מודיעין ,מכבים ,רעות
מרפאת מבוגרים ,מרכז מסחרי לב-רעות ,רעות.
•יבנה
מרפאת מבוגרים ,רח' האורן  ,16יבנה.
•אשדוד
מרפאה לגיל הרך ,רח' חיים שפירא  8אזור ד ,אשדוד.
•אשדוד
מרפאה לילד ולמתבגר ,רח' הסייפן  10אזור ח ,אשדוד.
•רמלה
מרפאת מבוגרים ,רח' עובדיה סומך  ,25רמלה.

להלן תחומי טיפול הניתנים במרכז הרפואי לבריאות
הנפש באר-יעקב נס-ציונה ובמרפאות הקהילתיות:
הפרעות דיכאון ,הפרעות חרדה ,הפרעות לאחר לידה ,הפרעות
פסיכוזה ,הפרעות פוסט-טראומה ( ,)PTSDהפרעת חרדה חברתית,
הפרעות אכילה במבוגרים ,התמכרויות ,אבחון ספקטרום אוטיסטי
בילדים ,אבחון  ,ADHDספקטרום אוטיזם במבוגרים ( ,)ASDאבחון
רפואי פסיכיאטרי בגיל רך ,טיפול  CBTבילדים ,טיפול בחרדה בילדים,
פסיכיאטריה משפטית ,טיפול במשפחות במשבר ,טיפולי  CBTו,DBT-
פסיכוגריאטריה ,מרפאות ייעודיות לטיפול באוכלוסייה החרדיתECT ,
אמבולטורי ,טיפול מרפאתי כפוי ,פיקוח אמבולטורי על התחלת טיפול
תרופתי בלפונקס.
ניתן לקבל שירות לשוני מונגש בבריאות הנפש לדוברי ספרדית ,רוסית,
אנגלית ,אמהרית ,צרפתית ,ערבית .השירות ניתן בחלק מהמרפאות
ובתיאום עם המוקד לזימון תורים.

איך תוכל לקבל טיפול במרפאה? להלן התהליך:
1.1פנייה לרופא משפחה לקבלת הפנייה לאחת מהמרפאות המופיעות
ברשימה.
2.2קבלת טופס התחייבות באמצעות מזכירות קופת החולים המבטחת.
3.3קביעת תור באמצעות מוקד זימון תורים בטל’ 08-9258484 -או .*8243
4.4הגעה לפגישה הטיפולית במרפאה עם טופס ההתחייבות.
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד זימון תורים ואצל המטפל האישי.

מוקד זימון תורים  08-9258484או *8243
מה עליי לעשות אם אני זקוק לעזרה נפשית דחופה?
לבקש מבן משפחה או מכר קרוב שיתלווה אליך לחדר המיון של בית
החולים לבריאות הנפש בבאר-יעקב או בנס-ציונה ,כאן תיבדק בידי
רופא שימליץ על אופן הטיפול המתאים עבורך .ניתן לפנות לחדר מיון
באופן עצמאי ,אין צורך בטופס התחייבות ולא תידרש לתשלום.

לאחר השחרור מאשפוז למי עלי לפנות?

מוקד זימון תורים  08-9258484או *8243

עם שחרורך מאשפוז תקבל סיכום מחלה וכן תור למרפאת בריאות-
הנפש הקרובה לאזור מגורך לפגישת מעקב .במידה והנך רוצה לשנות
מרפאה או לתאם מועד אחר עליך לפנות למוקד זימון תורים בטלפון:
 08-9258484או *8243

