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לכבוד 
מנהלי בתי החולים 

מנהלי האגפים הרפואיים בקופות חולים  
ראשי סקטור הפסיכולוגים בקופות החולים  

פסיכולוגים ראשיים במשרד הבריאות 
ח ובמגזר הצבורי "פסיכולוגים ראשיים בקופ

Uכולוגים ראשיים במוסדות המוכרים במגזר הפרטי פסי
 

, שלום רב
 

. יישום תקן ישראלי לרשומת פסיכולוג בתיק מטופל U:הנדון
 

U1 .כלליU :
 

בבתי החולים י פסיכולוגים "ית לכלל המטופלים עועניינ מקצועית מפורטת, רשומה פסיכולוגית אחידה
, מקצועי,למתן טיפול נאות,ובה להתנהלות תקינה חשובכל מסגרת טפולית בה עובדים פסיכולוגים ובמרפאות 

. וחיונית לשמירה על רצף טיפולי איכותי 
. משרד הבריאות החליט להטמיע וליישם בבתי החולים ובמרפאות תקן לרשומה פסיכולוגית

 
U2 .מטרה :

 
, אופן ברורמתן מידע בהנחיות מוסכמות לשם כללים וי "התקן יאפשר לכל הפסיכולוגים המטפלים לפעול עפ.2.1

תיעוד המידע הקשור בתהליך הטיפול והאבחון  מתחילתו ועד מלא ומדוייק על מצבו הנפשי של המטופל ולשם 
. לסיומו

י מערכת "ע, )כולל רופא משפחה(י צוותים רפואיים "יאפשר העברת מידע באופן ברור ומסודר הנדרש ע. 2.2
תוך שמירה על פרטיות המטופל כנדרש על פי  תי הוראת חוק או מטעם ערכאה משפטי"מימסדית הפועלת עפ

. חוק
. יסייע להמשכיות טיפול בצורה המיטבית במסגרות טיפוליות שונות וישמש מקור מידע לטיפול חוזר בעתיד. 2.3

 
U3.הנחיות :

 
. תחליף את כל סוגי הרשומות שנמצאות בשימוש  כיום החדשה הרשומה 
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U4.תחולה :
 

. 1.9.12ולא יאוחר מ- הזובמוסדכם במהלך השנה  הרשומהיערך ליישום הנכם מתבקשים לה
 

 .הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם
 
 
 

בברכה         
 
 

         
 

ימימה גולדברג 
פסיכולוגית ארצית         
וממונה על רישוי פסיכולוגים         

 
ל המשרד "מנכ –רוני גמזו ' פרופ: העתק

ל "משנה למנכ –ר בועז לב "ד            
ראש מנהל רפואה  –ארנון אפק ' פרופ            

ל "עוזר למנכ –עמית בן צור             
יצמן סגנית פסיכולוגית ארצית רשרה ק            
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