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  לכבוד
  לי קופות חולים"מנכ

  
  

  ,שלום רב
  

  שירותים בתחום התפתחות הילד: הנדון
  51/2006חוזר מנהל הרפואה : סימוכין

  
  
קובע עקרונות בדבר מתן שירותים בתחום ") החוזר"להלן  (51/2006' חוזר מנהל רפואה מס .1

  . לרבות משך ההמתנה לשירות, י קופות החולים"התפתחות הילד ע

 

  ):ממועד הפניה(נה לאבחון ולטיפול להלן משך המת .2

  

  . הדורשת התערבות טיפולית מיידית יטופלו בהקדם האפשריתילדים עם הפרעה התפתחותי

מרגע הפניה הראשונה של המשפחה (משך ההמתנה המרבי לאבחון ולתחילת טיפול גם יחד 

  :תלוי בגיל הילד, )לקופה

  ; חודשים3 משך ההמתנה לא יעלה על –עד גיל שנה 

  . חודשים4 משך ההמתנה לא יעלה על –ל גיל שנה מע

 

מבירור שנעשה במשרד הבריאות עולה כי הוראות החוזר המשקפות את משך הזמן הראוי  .3

לחוק ) 'ד(3בהתאם לחובת הקופה לספק שירותים הכלולים בסל בתוך זמן סביר לפי סעיף 

רקי זמן ממושכים יותר וכי בפועל נדרשים ילדים הזכאים לשירות להמתין פ, מותיאינן מקוי

 ובמקרים רבים מחייב את הוריהם לרכוש שירותים , זכאותם לשירותיםהמקפח באופן  

  .הכלולים בסל באופן פרטי

 

להתפתחות הילד קיימת אפשרות לקלוט לטיפול יחידות / בחלק מהמכונים כי העול, כמו כן .4

 לספק את היחידותשל ילדים נוספים וכי אין בעיית זמינות בשירות זה מבחינת יכולתם 

זו כמובן בנוסף ,  י הפניות הקופה בזמינות המתחייבת לפי הוראות החוזר"השירות עפ

ליכולתה וחובתה של הקופה להיזקק במידת הצורך גם לנותני שירות נוספים שמחוץ 

  .באופן שיאפשר לה לעמוד בחובתה זו, למכונים
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ת העומדות בפני הקופה להתקשרות עם  ואי מיצוי האפשרויו,אי עמידה בהוראות החוזר מחד

פוגע בזכותם של , מאידך התפתחות הילד ועם נותני שירות אחריםהיחידות הטיפוליות ל

התפתחותיים לקבל את השירותים המגיעים להם לפי חוק פגיעה ילדים הזקוקים לטיפולים 

  .בלתי מוצדקת המנוגדת לחוק

  

על קופות החולים לפעול למיצוי מלא של האפשרויות העומדות לרשותן להתקשרות , לפיכך

להתפתחות הילד ועם נותני שירות נוספים על מנת להבטיח כי כל ילד יחידות טיפוליות עם 

הזקוק לכך יוכל לקבל את השירותים ההתפתחותיים הנדרשים לו בפרקי הזמן הקבועים 

  .בחוזר

 
  

  ,בברכה

  
  פשיץיואל לי

  ח"ל לפיקוח על קופו"סמנכ

  ושירותי בריאות נוספים

  
  

  : העתק
  שר הבריאות, כ יעקב בן יזרי"ח

  ל משרד הבריאות"מנכ, אבי ישראלי' פרופ
  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, ראש האגף להתפתחות הילד, אור נוי' פרופ
  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו, ברויטל טופר חבר טו'  גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  אשרוב-מירה ולדמן' גב
  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב

  שירותי בריאות כללית, ל וראש חטיבת הכספים"סמנכ, אלי כהןמר 
  שירותי בריאות כללית, תקציביםראש אגף , נועה פרסטר' גב

  מכבי שירותי בריאות, גף הכספים ותכנוןמנהל א, ילונקה'מר שעיה ז
  קופת חולים מאוחדת, מנהל אגף הכספים, מר גיל חיימוביץ
  ח לאומית"קופ, ל כספים "מ סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ומ"סמנכ, מר גיל ויינשטיין

  חברי הנהלת משרד הבריאות
  


