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דרישות משאבים

STRESS

הגדרה -(Stress)לחץ נפשי 

באיזו  , מתמשכתפתאומית או : התחלת הבעיה

תקופה התפתחותית

לבילית, קבועה, פרוגרסיבית: מהלך הבעיה

איןיש או : מגבלה תפקודית כתוצאה מהבעיה

הנכות\מרכיבים של המחלה
Rolland 1994

ליצור יכולה רפואית אבחנה ,שיקומית מבט מנקודת  
 תחושת הריסת י"ע העצמית בזהות קשה זעזוע

  על מקשה זה דבר .האני של וההמשכיות השלמות
,Federooff( בחייו להמשיך האדם et al., 1991(.  

בתוך מיתוג ,כילד ולימודית חברתית השתלבות  
  והמשפחתית האישית התפקוד רמת ,המשפחה

בצבא התנדבות \ שירות

הריון במהלך בדיקות כולל ,גנטי( והורות זוגיות(
טיפולים עבור להעדר הצורך( עבודה(
אחרים וגורמים לאומי ביטוח עם התמודדות

מתי לפנות לטיפול פסיכולוגי שיקומי

מסובך עוד יותר אצל אנשים המתמודדים  מצב ה

שהאבחנה לעיתים  , עם קשיים רגשיים מילדותם

לבסס חיים טובים יותר  ניסיונם קוטעת את 

. ומאשרת תפיסות שליליות בקשר לעצמם

האם לפנות לטיפול פסיכולוגי שיקומי או אחר

–ַהַּׁשְלָווה ֵּתן ִּבי ֶאת , ֵאִלי

,  ְלַׁשּנֹוָתםִּביכָוְלִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֵאין ְלַקֵּבל 

,ִּביכָוְלִּתיְלַׁשּנֹות ֵאת ֲאֶׁשר –ֶאת ָהֹאוֶמץ 

.ְלַהְבִדיל ֵּביֵניֶהם–ַהְּתבּוָנה ְוֵאת 

תפילת השלווה
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לאפשר היא השיקומי הפסיכולוגי הטיפול מטרת  
  הכוחות את לו שיש לחוש משפחתו ובני למטופל

 השליטה את לו ולהחזיר הקיים המצב עם להתמודד
 בהווה חייו ובמהלך המידית בסביבתו ,גופו על

 .)2002 ,ועמיתים מרגלית-ארזי( ובעתיד
ולסבל לחיים משמעות תחושת פיתוח.

התפקוד למקסימום המטופל את להביא היא המטרה  
  המטרה השגת לצורך .חייו תחומי בכל עבורו הסביר

case כ גם מתפקד הפסיכולוג manager. 

הרפורמה בבריאות הנפשמהו טיפול פסיכולוגי שיקומי

 בבריאות   נכנסה לתוקפה הרפורמה 1.7.2015ב
על  הביטוחית במסגרתה הועברה האחריות, הנפש

שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות 
.  החולים

  משמעותו של מהלך זה היא איחוד של רפואת
ויצירת כתובת אחת לאספקת  , הנפש ורפואת הגוף

.שהיא קופות החולים, שירותים אלו

 צפויה  , ונגישות השירותבצד השיפור באיכות
לצמצום הסטיגמה החברתית לתרום הרפורמה 

.  כלפי המתמודדים עם מצוקה נפשית בישראל

הרפורמה בבריאות הנפש

טיפול בתוך בריאות הנפש  שלושה מסלולי 

.דרך אבחנה של הפרעת הסתגלות

 או בקופה  , )במימון מלא של קופת חולים(עלות ללא

 איתועצמה או במרכז שלקופה יש הסכם התקשרות 

). 17טופס (

 140₪עלות של (מטפלים בהסכם של קופת חולים  .(

 עם החזר מסוים מקופת החולים אם (פרטי טיפול

הקופה לא יכלה להציע אלטרנטיבה ציבורית תוך זמן  

).סביר ובמרחק סביר מהבית

 מבוטחי קופות החולים הסובלים מבעיות נפשיות על

רקע מחלה או נכות גופנית זכאים לקבל טיפול ואבחון  

פסיכולוגי מפסיכולוגים שיקומיים או רפואיים מטעם 

.הקופה המבטחת
ידי  -הזכאות לקבלת הטיפול אינה מותנית באבחון על

.והיא חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי, פסיכיאטר

זכאות לטיפול פסיכולוגי במימון הקופה  

ללא קשר לבריאות הנפש

כלומר לא דרך הזכויות הרגילות בבריאות הנפש  .
קוד  . פגישות עם אפשרות להארכה 12-15 -זכאות ל

.טיפול נפשי תומך מצב גופני–L9612הטיפול הוא 
 קופת החולים מסרבת לממן את הטיפול  אם

ידי  -הפסיכולוגי או שהיא מפנה את המטופל לטיפול על

מי שאינו פסיכולוג שיקומי או רפואי וגובה על כך 
נציבות קבילות   ניתן להגיש קבילה באמצעות, תשלום

.הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

זכאות לטיפול פסיכולוגי במימון הקופה  

ללא קשר לבריאות הנפש
הרפורמה בבריאות הנפש

  שאלות בנושא איתור פסיכולוג שיקומי באזור המגורים

ניתן להפנות למייל של החטיבה לפסיכולוגיה שיקומית  

ipa.rehab@gmail.comבהסתדרות הפסיכולוגים 

 תמיכה נפשית בחולים ונכים על  , כל זכות"לכתוב בגוגל

"ידי קופות החולים

 הנחיות ראש  זכות שיש בו לינק מוביל לדף באתר כל

מכתב רשמי  -  27.10.2015הרפואה מיום  מינהל

נפשית בחולים לקופות החולים על חובתן לספק תמיכה 

.מתחלואה גופניתהסובלים 
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!תודה על ההקשבה

בונהנועה ' דר

פסיכולוגית שיקומית מומחית

noaboneh@gmail.com

052-6134109


