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 לכבוד
 מנכ"לי קופות החולים

 
 שלום רב,

 
 הפעלת שיקול דעת ביחס להמשך טיפולים במקצועות הרפואה והבריאות הנדון : 

 
 

 במקצועות הרפואה והבריאות )רפואיים ופרא רפואיים(סל השירותים כולל שירותים שונים 

אינן מוגבלות לה סדרות אלה מוגבלות במכסה ויש שסדרות א. יש שיםטיפולשל הניתנים כסדרות 

 ,ם נוהגות לבחון בנקודות זמן שונות את הצורך בהמשך הטיפוליבמכסה, אולם קופות החול

 צפויה מהמשך הטיפולים.ולהתקדמות ה ם להתקדמות שהושגה עד אותה נקודהבהתא

אף הכרחית, בין היתר, על מנת בחינה זאת של התועלת בטיפולים שניתנו ובהמשכם הינה חשובה ו

המשך טיפולים שאינם משיגים תועלת טיפולית, וכדי לבחון הכרוכות בלמנוע הוצאות מיותרות 

 חלופות טיפוליות אחרות העשויות להיות יעילות יותר.

קטיעה  .הטיפולי בהשגת היעדעלול לפגוע  ינה באופן שקוטע את רצף הטיפוליםעם זאת, ביצוע בח

ועלת עלולה לגרום להפסקות העשויות להזיק למטופל ולפגוע תהצורך בחינת טיפולים ל של

 בהתקדמות הטיפול בו.

במקרים שבהם הטיפולים מוגבלים במכסה שנתית, הדבר אף עלול לפגוע ביכולתו של המבוטח 

 ה נדרש מבחינה רפואית.מיצויכש ,למצות את מלוא המכסה המובטחת בחוק

ואשר להם  קופת החוליםבהממונים על התחום הרלוונטי גורמי המקצוע לאור האמור, על 

תועלת שבטיפולים והנחיצות שבהמשכם הלפעול כך שהבקרה והמעקב אחר  מומחיות בנושא,

אותם שהפסקת הטיפול תיעשה רק לאחר שוזאת על מנת  ,עשה באופן שלא יפגע ברצף הטיפוליית

גורמי אותם מקום שבו  לכןכם. כי אין צורך טיפולי בהמש כנעוושגורמי המקצוע הממונים 

כי נדרש מעקב אחר התקדמות הטיפול לצורך החלטה  יםקופת החולים סבורהמקצוע הממונים ב

בנקודות זמן מוגדרות על התקדמות  םלדווח להם להנחות את המטפלים על המשכו, עליה

 רמי המקצועגוו עד תומו, רלוונטיים, אולם כל עוד לא מוצה הבירורהמסמכים הבצירוף  ,הטיפול

ן הטיפולים במימו המשך רציף שללאפשר עליהם הטיפולים, פסקת הצדקה לה הממונים לא מצאו

 רור.יעד למיצוי הב הקופה
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כל קופת חולים המעוניינת לבצע בחינה כאמור צריכה לקבוע את נקודת הבחינה המתאימה כך 

רור ההצדקה להמשך יב ,כאמור .מבעוד מועדהממונים  גורמי המקצוע שהחומר יועבר לידי

ויש להימנע ממצב בו הבירור  ,וההמשכיות של הטיפולים הטיפול ייעשה במקביל לשמירת הרצף

 .רציפותוב את המשך הטיפול וקוטע את כמע

 לפעולתכם בהתאם.

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח

 ושירותי בריאות נוספים )בפועל(
 

 העתק:
 הבריאות תשרן, ה"כ יעל גרמח

 , כאן מנכ"ל משרד הבריאותפרופ'  ארנון אפק, 
  ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן

 ד"ר ורד עזרא, מ"מ ראש מנהל הרפואה, כאן
 חברי הנהלת משרד הבריאות

 עו"ד נתן סמוך, הלשכה המשפטית, כאן
 עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן

 סטית ראשית, כאןגב' אילה פרג, פיזיותרפי
 גב' אורלי בוני, מרפאה בעיסוק ראשית,כאן

 גב' אורלי הרצברג, קלינאית תקשורת ראשית, כאן
 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 
 כאן  מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן,

 , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח
 , כאןהאגף לפיקוח על קופו"חמר אייל חסידים, 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח  עבדאללה זועבי, 
 חולים מנהלי כספים, קופות

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  מנהלי פניות הציבור קופות חולים


