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 המנהלים הרפואיים בקופות החולים לכבוד 

 מנהלי מערך בריאות הנפש בקופות החולים

 
 שלום רב,

 
 

  בקורונה בבידוד חוליםתשאול פרואקטיבי של קופות חולים לאיתור מצוקה נפשית אצל  הנדון:
 
 

  בסיכון מוגבר למצוקה רגשית ואף לסיכון אובדני.החולים השוהים בבידוד מצויים 

 

הנכם מתבקשים לוודא כי הצוותים הרפואיים והסיעודיים העומדים בקשר יומיומי עם אותם 

 המבוטחים, יוסיפו את שאלת הסינון הבאה בשיחותיהם, לתשאול פעמיים בשבוע:

 

 במצוקה רגשית ממצבך?  ה/או מרגיש ת/הינך מודאג האם

 

לבדוק אם רצונו שאנשי מקצוע של הקופה ייצרו עימו  -וכי במידה והמבוטח חש מצוקה כלשהיא

קשר, ובמידה ולא מעוניין בכך, לציין בפניו כי באפשרותו לפנות לקו החם של הקופה לסיוע 

, א"עמדסהר, עמותת ולתמיכה רגשית, או לפנות אנונימית לקווי תמיכה רגשית דוגמת ער"ן, 

, עם ועוד רבים אחרים המתפרסמים באמצעי התקשורת השונים עמותת בית חם ,עמותת עלות

 פרטי הקשר לאותן מסגרות.

 
 בברכה,                                                                  

 
 

 
 
 

    ד"ר טל ברגמן
                  

   מנהלת האגף לבריאות הנפש
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 , מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בר סימן טובהעתק: 

 ל"למנכ משנה, גרוטו איתמר פרופ'

 ורד עזרא, מנהלת חטיבת בתי החולים ר"ד
 הציבור בריאות שירותי ראש, סדצקי סיגל' פרופ

 ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים, ד"ר ארז און
 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור 

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית  
 ליאור ברק, רו"ח, סגן מנהל האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן

 ד"ר הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה קהילתית
 גב' זהבה רומנו, מנהלת המחלקה לשירותים רפואיים

 ד"ר אודי ססר, מנהל המערך הקליני באגף לבריאות הנפש
 לרפואה קהילתיתד"ר איריס לייטרסדורף, מנהלת המחלקה לבקרה, האגף 

 דני בודובסקי, מנהל המערך האמבולטורי באגף לבריאות הנפש
 גב' בלה בן גרשון, מנהלת המחלקה לאוטיזם ולטראומה נפשית

 ח"לשע האגף, רינגל רונית' גב

 מר אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר לתכנון ולבינוי
 מחוזיים רופאים

 פסיכיאטריים מחוזיים
 לציה, האגף לבריאות הנפשמר יונתן אמסטר, ראש תחום רגו

  חירום לשעת האגף
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