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  לכבוד

  מנכ"לי קופות החולים
  

  שלום רב,
  

תשלום עבור שירותים רפואיים בעת שהייה במוסד החלמה לאחר מחלת הנדון : 
  לב
  

לב, במצבים  וטח בשהות במוסד החלמה לאחר אירועחוק ביטוח בריאות ממלכתי מזכה מב

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי., לתוספת השנייה ל27המפורטים בסעיף 

השהיה במוסד נעשית סמוך לאחר שחרורו של המטופל מביה"ח ונועדה לספק לו מסגרת מלווה 

ותומכת לקראת חזרתו לביתו תוך הדרכה שלו בניהול אורח חיים בריא, פעילות שיקומית מסוגים 

שגרתיים, בין  במוסד עשוי מטופל להיזקק לבדיקות וטיפולים ושונים ומנוחה. במסגרת שהיית

בעת שהות  .היבטים אחרים של מצבו הרפואיכאלה הקשורים לה הקשורים למחלת הלב ובין כאל

בעת  של המבוטח בביתו, טיפולים אלה ניתנים במסגרת המערך הטיפולי הקהילתי של הקופה.

ם אין גשהותו במוסד ההחלמה, המערך הקהילתי של הקופה אינו נגיש למבוטח ומטבע הדברים, 

  ון להכביד על המבוטח בהשגת השירותים הקהילתיים השונים בתקופת ההחלמה.רצ

על מנת לאפשר למבוטח לקבל את כלל השירותים המגיעים לו ולמנוע מצב בו הוא יידרש לרכוש 

לים המתקשרת עם מוסד ושירותים אלה באמצעות מוסד ההחלמה או בדרך אחרת, על קופת הח

  למלוא צרכיו של המטופל. ההחלמה להיערך למתן מענה מתאים 

  

  פוא, את כל אלה:התקשרות עם מוסד ההחלמה תכלול, א

 רשימת השירותים שעל מוסד ההחלמה לספק למטופל כחלק מההתקשרות. .1

גורם קשר מטעם הקופה אשר אליו יפנה המוסד לצורך מתן מענה לשירותים שאינם נכללים  .2

ה של המטופל לשירות הנדרש לו, . מענה זה יהיה כולל ויאפשר נגישות מהיר1תחת סעיף 

 במקרים שאינם סובלים דיחוי עד לאחר עזיבתו את מוסד ההחלמה.

איסור על מוסד ההחלמה להציע שירותים בתשלום מכל מין וסוג שהוא למטופל בתקופת  .3

  שהותו במוסד ההחלמה.

  

  



  מדינת ישראל 
  משרד הבריאות 

 

 

   
   

  
  

  חוזר מס'  תאריך פרסום  נושא
תשלום עבור שירותים 

רפואיים בעת שהייה במוסד 
  חלת לבהחלמה לאחר מ

9/10/2013  5/13  

  
  

  האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן 
  משרד הבריאות

The Health Care Organizations and Supplementary Regulatory Division 
Ministr  of Health

  91010ירושלים  1176ת.ד.
v.ilYafa.shimoni@moh.health.go 
  02-5655992 פקס: 02-5080107 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
Yafa.shimoni@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080107  56559922 Fax: 02- 

 

  חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
  

  

 

  

  .1.1.2014על קופת החולים להיערך ליישום מלא של החוזר עד ליום 

  
  
  

  בברכה,

  

  חבר טוב –רויטל טופר 

  סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח

  ושירותי בריאות נוספים (בפועל)

 
 

  
  

  העתקים:
  הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח

  פרופ' רוני גמזו, המנהל הכללי
  ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן

  פרופ'  ארנון אפק, ראש מינהל הרפואה, כאן 
  חברי הנהלת משרד הבריאות

  לשכה המשפטית, כאןעו"ד נתן סמוך, ה
  עו"ד טליה אגמון, הלשכה המשפטית, כאן

  ד"ר דרור גוברמן, ראש אגף רפואה כללית, כאן
  עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן

  ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח
  תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 

  יחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן מר עמ
  , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

   , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח
  מר עידן דורפמן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן

  האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר עבדאללה זועבי, 
  ת חוליםמנהלי כספים, קופו

   מנהלים רפואיים, קופות חולים
  , קופות חוליםמנהלי שב"ן

  יועצים משפטיים, קופות חולים
   מנהלי פניות הציבור קופות חולים


