
 תפקיד החברה הפסיכיאטרית בעיצוב הפסיכיאטריה הישראלית

  :עקרונות
המדעית והאתית של חבריה , החברה הפסיכאטרית הינה ארגון מדעי שמקדמת את רמתם המקצועית

היא פועלת באמצעות וועד ארצי . ההתמחותהיא שוקדת על רמת . והמוסדות הפסיכאטריים בישראל
  . סניפים ובאמצעות ועדות, נבחר

 .החברה הפסיכיאטרית הינה המייצגת הבלעדית של ציבור הפסיכיאטריים המומחים והמתמחים בישראל

דהיינו כל אסכולה פסיכיאטרית מקובלת וכל שיטת , החברה הפסיכיאטרית שומרת על עקרון הפלורליזם
  .י החברה הפסיכיאטרית"ובלת יש לה זכות לראות עצמה מיוצגת עריפוי ואבחון מק

החברה הפסיכיאטרית מייצגת את קהילת הפסיכיאטריים בארץ בכל אותם התהליכים אשר מעצבים את 
  .דמות הפסיכיאטריה בארץ או עוסקים בנושאים פסיכיאטריים על הבטיהם

החברה והיא רואה עצמה כארגון עם עבודת החברה הפסיכיאטרית מושתת על שיתוף מרבי של חברי 
  .בסיס רחב של חברים פעילים
  . י מנגנון של איזון והיזון חוזר בין מוסדות החברה ובין חבריה"פעילות החברה מבוקרת ע

  :החברה הפסיכיאטרית שואפת להיות מיוצגת במוסדות רפואה כדלקמן
יצוג , ועדה משפטית, דה אתיתוע, י שכולל את המועצה המדעית"השתתפות קבועה בועדות הר: בארץ

כמו כן משתתפת בקשרים עם הכנסת . י ובפעילות במפעל חברות חוץ"בעיתונות המקצועית של הר
  .וועדותיה

  .וועדת ההיגוי של משרד הבריאות) 3ראה פרק (החברה הפסיכיאטרית תהיה מיוצגת בניהול המרחבי 
סיכאטרית העולמית וארגון בריאות תשאף החברה הפסיכיאטרית לייצוג בחברה הפ: מחוץ לישראל

  .על פסיכיאטריים דרך נציגותם בישראל –העולמי ובמקצועות 
החברה הפסיכיאטרית תשתף פעולה בארגון פעילויות משותפות עם ארגוני רופאים במקצועות אחרים 

) יותסקצ(כמו כן תקבל החברה הפסיכיאטרית היזון חוזר מחברות הבת . מקצועיים-ותשתתף בכינוסים בין
, פסיכיאטריה ביולוגית, פסיכיאטריה משפטית, פסיכיאטריה של ילד ונוער(של החברה הפסיכיאטרית 

  ).פסיכיאטריה של גיל הקשיש ועוד

  :דרכי פעולה של החברה הפסיכיאטרית
במסגרת החברה הפסיכיאטרית חייבים לקום מספר קבוצות עבודה בהן נערכים דיונים משותפים בתיאום 

  .י של החברהעם הועד הארצ

הועד הארצי חייב להתיחס לבעיות אקטואליות וארגוניות על בסיס הידע המדעי והקליני שעומד לרשות 
  .המקצוע

  :הועד הארצי יפעל באמצעות תת ועדות כגון
  .ועדת עבודה וכוח אדם) 1
  .ועדת חוק ומשפט) 2
  .ועדת התמחות והשתלמות) 3
  .ועדה לקשר עם החברים) 4
  .זכיר מדעיועדה מדעית ומ) 5
  .ועדה מארגנת של הכנס המדעי) 6
  .ועדת בקורת) 7
  .ועדת בחירות) 8
  .דוברים לעיתונות) 9

  .ל"מנגנון לקשרי חו) 10

  .ועדות אחרות לפי העניין
  

החברה הפסיכיאטרית תקיים קשר רציף עם המוסדות הפסיכיאטריים בעולם כולל החברות 
  .וק המשותףב והש"כמו ארה, הפסיכאטריות בארצות מסוימות

החברה הפסיכיאטרית בהסתייעות בועדותיה ובקבוצות העבודה שלה תשאף לפרסם ניירות עמדה 
  .בסוגיות מדעיות וציבוריות שונות תוך מתן מקום להבעות עמדה שונות

החברה הפסיכיאטרית תפרסם מעת לעת את עמדתה בעניין השינויים שחלים או עלולים לחול במבנה 
 .ותביע הצעות בקשר לפיתוח השירותים שירותי בריאות הנפש


