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 2020נובמבר  30
 י"ד כסלו תשפ"א

 
 מענה נוסף לפנייתך - עמדה נייר טרם התראה

 
 

שנדרש למבוטחת. בסיום הבירור נמצא כי על  עניין הקבילה, סירוב קופת חולים לממן שיקום נשימתי
 להלן יפורט הרקע העובדתי והמשפטי:קופת החולים לספק את השירות במסגרת סל שירותי הבריאות. 

 
 עובדות

 
)להלן: קורונה(. לאחר כשלושה שבועות נמצאה  COVID 19חלתה בוירוס , 39המבוטחת בת  .1

שלילית בבדיקת עומס נגיפי. אולם, תסמיני קוצר נשימה המשיכו ואף החריפו, והתלווה אליהם 
 שיעול יבש, באופן שקוצר הנשימה פגע בתפקוד היומיומי. 

 
מלץ לפי בדיקות שביצעה ולאחר קבלת יעוץ במכון למחלות ריאה ובמרפאה למחלימי קורונה, הו

 על שיקום לצורך החזרת הריאות לתפקוד מלא. 
 

 הרופא המטפל במכון למחלות ריאה כתב כי :
 

עם סיקולה נשימתית משמעותית,   COVID 19-"הנ"ל נמצאת במעקב מכון ריאות כמחלימה מ
עדיין מתקשה נשימתית בכל פעולה עם פגיעה חמורה בתפקוד היומיומי ובאיכות חייה. תפקודי 

ה למרות שעברה מעל חודששים מבדיקות קורונה שליליות. לאור מצבה היא זקוקה ריאות ביריד
מפגשים במשך  24לשיקום ריאות בהקדם לצורך חזרה למצבה הבסיסי, מומלץ שיקום ריאות 

 חודשים". 12
 

 מומחית לרפואה פנימית ומנהלת מרפאת מבריאי קורונה, כתבה כי:
 

, עם סקוולה נשימתית קשה, כעת במעקב מרפאתנו בדרגה בינונית COVID-19-"הנ"ל מחלימה מ
לאחר החלמה ממחלת הקורונה. מאז הוגדרה כמחלימה מהמחלה לא מתאוששת מבחינה 

ללא חמצן.  86%-נשימתית, סטורציה יורדת בכל מאמץ קל )הליכה של דקות ספורות( עד ל
ה שזקוקה לשיקום אישה צעיר אמתארת קושי בביצוע פעולות יומיומיות וניהול משק  הבית. הי

ריאות בהקדם על מנת להחזירה למהלך החיים הרגיל והפעיל אליו היתה רגילה טרום המחלה. 
 ...".לאור כל האמור, יש להפנותה לשיקום ריאות במוסדנו בהקדם

 
קופת החולים סירבה לספק התחייבות לצורך סדנת שיקום לחולי ריאה, בטענה כי המקרה אינו  .2

רופאת המשפחה, עם יעצה המבוטחת ילאישור השירות בסל. עקב כך התמתאים לקריטריונים 
 אשר מסרה כי יש לממן את השיקום באופן פרטי.

 
בהתאם לצורך הרפואי ולהמלצות שקיבלה המבוטחת, היא החלה לרכוש את השירות. המבוטחת 

 הגישה קבילה ומכאן החל הבירור בדבר זכאות למימון שיקום נשימתי.
 

ניתנה בחלוף יותר משלושה חודשים ממועד הפניה. נוכח הזמן הממושך בו לא ניתן תגובת הקופה 
 מימון ציבורי לשירות, המבוטחת הפסיקה לרכוש את טיפולי השיקום, והדיון הוא בבקשה להחזר.

 
 עמדת הקופה
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וחזרה על אותו נימוק, כי  , קופת החולים הגיבה לפניית הנציבות לאחר יותר משלושה חודשים .3
ול בשיקום ריאות לא הוכלל בסל עבור אוכלוסיית היעד אליה משתייכת החולה, מחלימי הטיפ

 קורונה. עוד מסרה הקופה כי טרם נקבעה מדיניות משרד הבריאות בנושא זה.
 1  

 בפניה נוספת אל קופת החולים, הבהירה הנציבות כי השירות כלול בסל, אך הקופה השיבה כי:  .4

 
אלא מציין כי שיקום הינו  החולים תקופלא נותן את האחריות ל יקום אך' מדבר על ש5סעיף " .א

 חלק מסל השירותים לזכאים מכוח חוק. סעיף זה אינו חלק מהתוספת השנייה.
בוחנת הקמת מערך שיקום קהילתי בעקבות הקורונה אשר במסגרתו יטופל גם קופת החולים  .ב

 הנושא הנשימתי.
  ע"י משרד הבריאות.ממתינה להסדרת הנושא בתקצבו קופת החולים  .ג

מטופלת באימונים תחת כיפת השמיים ואינה המבוטחת ת המקרה הספציפי נמסר לנו כי מבדיקתנו א
 ."מעוניינת בקבלת תוכנית טיפול ) פיזיותרפיה נשימתית והדרכה( במבנה סגור כפי שהוצע במחוז

 
  סלההכללה במסגרת 

 
 את חובת קופות החולים במתן הטיפול הנדרש לצורך שיקום. לתוספת השניה לחוק קובע  23סעיף  .5

 
 -. גריאטריה ושיקום 23"

 
חודשים )ועדה מקצועית של קופת החולים תוכל לאשר הארכת  3ניתן עד  –אשפוז חולה שיקומי " (1)

 "התקופה(
 

לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מפרט שירותים פרא רפואיים אותם ( 2)א()22סעיף  .6
  לספק באשפוז או בקהילה, במקרים חריפים ובמקרים כרוניים, לרבות: יש

 
 –פיזיותרפיה   )א("

 פיזיותרפיה בעת אשפוז כולל הערכה ראשונית והדרכה  (1)
 פיזיותרפיה חריפה בקהילה:  (2)

 –הערכה וטיפול במקרים חריפים, מבוגרים וילדים במחלות, כגון 
 כוויות -
 טראומה -
 מוחיאחרי אירוע  -
 ניתוחים -
 "מצבי נשימה חריפים -

 
בריאות ממלכתי, חלות על הקופה, ועליה ליישם ביטוח ההנחיות שנקבעו בתוספת השניה לחוק  .7

 לחוק הקובע : 5אותן תוך שימת לב להוראות החקיקה הראשית. בהקשר זה יש לציין את סעיף 
 

פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה ... שיקום רפואי, לרבות שיקום -"שירותי הבריאות יינתנו על
 פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות" 

 
 )ד( לחוק: 3סעיף בנוסף, קובע 

, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל"
סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון 

 ."13העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 
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בהתאם להוראות אלה, חלה על הקופה חובה לספק שירות רפואי ופרא רפואי, הנדרש לצורך  .8
 במימון הקופה, בהתאם לשיקול דעת רפואי, ובאיכות סבירה.שיקום. על השירות להינתן 

 
 דיון והכרעה

 
2 

פגיעה משמעותית בתפקוד הריאות. חלתה בקורונה ועקב כך נגרמה לה  39כבת  , צעירההמבוטחת .9
הומלץ כי תקבל סדרת טיפולים לצורך שיקום תפקוד הריאות, במטרה רפואי הבהתאם לתיעוד 

 . היה טרם מחלתהלשוב לתפקוד היומיומי כפי ש
 

בהתיעצות עם גורמים מקצועיים נמסר כי שיקום ריאה הוא הטיפול הרפואי הנדרש לאחר מהלך  .10
מחלת קורונה קשה על סיבוכיה. המבוטחת סובלת מתוצאות של מחלה חריפה, וזקוקה לשיקום 

 כדי לחזור למצבה התפקודי המקורי.
 

הקופה התנהלה בחוסר מעש בכל הנוגע לצורך השיקומי של המבוטחת,  הן בעת הטיפול הראשוני  .11
בבקשה, הן במהלך הבירור שערכה הנציבות: בזמן אמת, לא ניתן למבוטחת מענה התואם את 

 הצורך הרפואי, ותגובת הקופה לפניות הנציבות, בוששה לבוא. 
 

 יקום, דינם להידחות:נימוקי קופת החולים, להתנערות מאחריות לש .12
 
קיומן   -לגבי הטענה כי שיקום ריאתי אינו כלול בסל למחלימי קורונה, אלא למצבים אחרים  .א

מן הזכאות אינו גורע  לגבי שיקום במצב של מחלת ריאות כרונית,ספציפיות הנחיות של 
על הקופה לספק שירותי שיקום למטופלת אשר סובלת  לשיקום נשימתי במצבים חריפים.

 לתוספת השניה לחוק.  23-ו 22לסעיפים מירידה בתפקוד הנשימתי עקב מחלה חריפה, בהתאם 
 

–לחוק אינו נותן אחריות לקופת החולים ואינו חלק מהתוספת השניה  5לגבי הטענה כי סעיף  .ב
 חלק מסל השירותים.הוא קום כי שיוקובע מהווה חקיקה ראשית,  5עיף סכי אין חולק 

 
)ד( לחוק, מצביעים על חובת הקופה לספק את השירותים שפורטו 3לחוק, כמו גם סעיף  5סעיף  .ג

רשאית לספק חלופה הקופה בתוספת השניה, ועל האופן בו יש לתת שירותים אלה. למשל, 
ד ובלב במסגרות שלה או במסגרת נותני שירות בהסכם,לשירות אשר הומלץ למבוטחת, 

 .בהתאם לצורך הרפואישהחלופה מוצעת בזמן סביר, באיכות סבירה, ו
 
לא ניתנה הנמקה  אלו:המענה שניתן על ידי הקופה לקובלת זו, אינו תואם אמות מידה  .ד

בעת שהדבר נדרש,  מקצועית לדחיית הבקשה, ולא הוצע שירות חלופי לצורך שיקום המבוטחת
ספק שיקום ללא דיחוי, כדי למצות את חלון אף שכל העוסק בתחום יודע עד כמה חיוני ל

 ההזדמנויות. 

 

באיחור של כמה  פיזיותרפיה נשימתית והדרכה() שהקופה הציעהטיפול התוכנית אשר ל .ה
חודשים, בשלב הנוכחי הרופאים המטפלים במבוטחת לא חיוו דעה אם זו חלופה העונה על 

 א את חובת הקופה. הצורך, ולכן לא ניתן לקבוע אם זהו שירות אשר יש בו למל
 

אם הקופה מעוניינת  . אףעל הקופה להפנות את המבוטחת בזמן אמת לשיקוםכאמור, היה  .ו
, אין נשימתיהמערך שיקום קהילתי בעקבות הקורונה אשר במסגרתו יטופל גם הנושא להקים 

החולים  לקופת. לשיקום התפקוד הנשימתי של המבוטחת מעשי, זה פוטר אותה ממתן מענה
שמורה הזכות להציע את המסגרת המתאימה למתן השירות וכידוע, קיימות חלופות רבות 
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שיקום במסגרת צוות רב מקצועי  לכך כמו שיקום במסגרת אשפוז, אשפוז יום, סדנאות
, מטרות הטיפול והתכנית החולהלפי שיקול דעת רפואי ובהתאם למצב  הכלבקהילה וכד'. 

 שנקבעה. 
 

זכאות בשל העדר תקצוב. כפי שפורט בהרחבה מדובר העדר  בדברטענת הקופה  לא נוכל לקבל
מחלימים, ככל הניתן, ועל הקופה חלה החובה להחזיר , שירות הכלול בסל שירותי הבריאותב

 לגורמים לפנות עליה םלקשיי נקלעת הקופהאם . המחלה טרם שהיה כפי תפקודי כולל למצב
  .בחוק הקבועה זכאות לשלולאין זה צידוק  מקרה ובכל המתאימים

3 

 

 

חובה על הקופה לספק את השיקום בהתאם לשיקול הדעת לאור כל האמור עמדתנו היא כי  .13
  או התחייבות. , תוך מתן החזרהרפואי

 
 החזר עבור השירות שרכשה. למבוטחת  תשלם כי החולים קופת הודיעה להתראה במענה .14

 
4 
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