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 דף מידע 
 
 

 מי אנחנו?
בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות,  1999היחידה הארצית לתחלואה כפולה, הוקמה בשנת 

 הרשות הלאומית למלחמה בסמים והנהלת המרכז לבריאות הנפש.
 מטופלים. 15ועדת לאשפוז עד כ היחידה ממוקמת במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ומי

 

 
 אוכלוסיית היעד:

מכל רחבי הארץ, הסובלים מהתמכרות ותחלואה נפשית )כולל מצבי  18-67גברים ונשים בגילאי 
הפרעות קשב וריכוז  דכאון, חרדה, פוסט טראומה, הפרעה כפייתית טורדנית הפרעות אכילה,

 ועוד..(.
)המחלקה אינה ערוכה לקליטת מטופלים בצוו למחלקה מתקבלים מטופלים/ות בהסכמה בלבד 

 אשפוז או חולים אלימים(.
 

 
 :ושרות שניתן מטרת האשפוז במחלקה

 גמילה פיזית מסמים ואלכוהול. .א
הטיפול הינו כוללני, ביופסיכוסוציאלי הניתן על ידי צוות רב מקצועי,  –איזון מצב נפשי  .ב

סוק. במחלקה מגוון טיפולים כגון: רפואי, סיעודי, עו"ס, פסיכולוג  מדריכים וריפוי בעי
 ריפוי באומנות, רפלקסולוגיה,  יוגה, חדר גרייה )סנוזלן( שיחות פרטניות וקבוצתיות.

התחלת תהליך שיקומי וקשר עם מסגרות להמשך טיפול כמו: מרכזי יום, קהילות  .ג
 טיפוליות וכו'.

 אבחון תחלואה כפולה בתנאי אשפוז. .ד

 רב מקצועי. יעוץ ומעקב אמבולטורי ע"י צוות .ה

 
 צוות המחלקה:

 ,6401424-08מנהל מחלקה דר' א. קפצן, טל'   רופאים:
 .08-6401571אסטנקוב, טל'  .ד"ר א נרקולוגרופא              

 .6401572-08, 6401719-08גב' סויסה חנה,  טל'  –אחראית המחלקה   סיעודי:
 .6401431-08טל',                              דנה גוטפרידגב'      עו"ס:

  6401431-08 ד"ר דר רן פלד פסיכולוגית:



 
 למדינת ישרא

 משרד הבריאות
 שבע-המרכז לבריאות הנפש באר

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 יחידה ארצית לטיפול

 בתחלואה כפולה
 

 , באר שבע , 4600, ת.ד  2רח' הצדיק מירושלים 
 08-6401570פקס :   08-6401572 ,08-6401719טל' : 

 alex.kaptsan@pbsh.health.gov.ilדוא"ל: 
 www.gov.il 

 הפנייה לאשפוז: 
 ההפנייה מתבצעת ממספר מקורות:

 ממרכזי בריאות הנפש בכל רחבי הארץ כולל מסגרות אמבולטורית. .א
 מחלקות אחרות במרכזנו. .ב

 קציני מבחן ועובדים סוציאליים. .ג

 אלכוהול.סמים וים לטיפול בנפגעי מרכזים קהילתי .ד
 

. יש לצרף את המסמכים הבאים: דוח סוציאלי, דוח 08-6401570את ההפניות יש לפקסס למספר 
 רפואי כולל אבחנות, בדיקות מעבדה עדכניות.

 
 לא יתקבלו הפניות ישירות מהמטופל/ת ומשפחתם.

 

 
 משך האשפוז:

 כחודש ימים.
 

 
 תשלום: 

שיופקדו במזומן בגזברות בית החולים לפני קליטת ₪,  1200סך  האשפוז כרוך בתשלום על
 המטופל/ת במחלקה.

 

 
 תנאי אשפוז ונהלים:

 במהלך כל האשפוז המשפחה לא תוכל לבקר את המטופל/ת. כמו כן, לא תתאפשרנה חופשות.
 בקבלה  המטופל/ת יחתמו על חוזה טיפולי בו יתחייב לעמוד בהסכמי ונוהלי המחלקה.

 

 
 וני:קשר טלפ

, 08-6401494בטלפונים:  15:00-16:30המשפחה תוכל לשוחח עם המטופל/ת בכל יום בין השעות 
08-6401569. 

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה,
 
 צוות היחידה לתחלואה כפולה 

 
  


