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  תקציר:
 עניינה של הקבילה בסירוב קופת חולים מכבי לאפשר למבוטחת הנמצאת בהיריון בסיכון מעקב

  ביחידה להיריון בסיכון בבית החולים שיבא.
עברה בשנים האחרונות טיפולי הפריה חוץ גופית חוזרים ולמרבה המבוטחת הקבילה, כעולה מ

יימו בהפלות. בין הפלות אלו נמנתה גם הצער שישה הריונות שהושגו כתוצאה מטיפולים אלו הסת
. לאחר מעקב צמוד בהיריון אחרון בבית הפלה של שלישיית עוברים בשבוע מתקדם של ההיריון

דה. לאור ההיסטוריה המיילדותית נדרש מעקב ילבהאחרון ההיריון ם ייתסההחולים שיבא 
  היריון בבית החולים.

  מבוטחת להמשיך את מעקב ההיריון בשיבא.קופת החולים כיבדה את עמדת הנציבות ואפשרה ל
  
  

   הכרעה בקבילתך בעניין מעקב הריון בסיכון הנדון:   
 

 אפשר ]  ל"הקופה"או  "קופת חולים"[להלן : מכבי בסירובה של קופת חולים עניינה של קבילה זו 
שיבא  ע"שהמרכז הרפואי  באמצעות במימונה של הקופה,  ,לבצע מעקב הריון בסיכון_______גב' ל

  .שיבא"][להלן : "תל  השומר" או "  השומר בתל
  

 נמצאה הקבילה מוצדקת ,לקופה להשיב לקבילההולמות הזדמנויות מתן לאחר ולאחר בירור הנושא 
  .בנסיבות העניין

  
  להכרעה בקבילה:להלן פירוט הרקע העובדתי והמשפטי 

  
1.  

  
ולמרבה הצער חוזרים ריה חוץ גופית טיפולי הפרונות חעברה בשנים הא ______גב'  לפי הקבילה, 
הפלה . בין הפלות אלו נמנתה גם מטיפולים אלו הסתיימו בהפלותכתוצאה שהושגו נות שישה הריו
  ריון.ית עוברים בשבוע מתקדם של ההישל שלישי

  
יא נמצאה יריון הקודם ה, בהלאחר תקופה ארוכה של הפלות חוזרות ,_____ 'של גבהרבה לשמחתה 

 נמסר כי מעקב לידה. הבשיל לכדי במרפאת ההיריון בסיכון בשיבא וההיריון הצליח ל במעקב וטיפול
 ע"י הקופה כל ניתנו  כל ההיריוןלאורך בוצע במימון הקופה וכי   , תואר כצמוד וקפדניאשר  ריוןיהה

  ללא קושי. _____לגב' ההתחייבויות הדרושות 
  

והיותה מוכרת  _____ סטוריה הרפואית של גב'יעקב הה .כהריון בסיכון וכרה, היריון הנוכחיהגם 
תהליך המעקב והשמירה את לבצע בהריון זה היטב ע"י הצוות הרפואי בשיבא היא בקשה להמשיך ו

  שם היא מוכרת ע"י הצוות המטפל.בשיבא ריון בסיכון יבמרפאת הה
  

  ם.התחילה את מעקב ההיריון בשיבא  והומלץ על ביצוע תפר של צוואר הרח ______גב' 
  

  התומכות בבקשתה:של מכבי הציגה בפני הקופה שתי המלצות מרופאי הנשים  מבוטחתה  .2
  

סיבת  ין כי במכתב צו. , הגניקולוג המטפל בה מזה שנים_____דר' מ 8/12יום האחת, מכתב מ
  "  שיקול דעת רפואי (ולא לשירות הקופה)"  :ההפניה לבית החולים

  יצוע תפר צווארי בשל היסטוריה של אי ספיקת צוואר הרחם.כי המטופלת מיועדת לבוין כמו כן צ
  

יריון בסיכון של , רופא מרפאת הה _____נמסרה מדר'   15/12ניתנה ב יהיהרפואית השנ הפניה
  ."רצף טיפולייה  צוין כי הסיבה שניתנה  לבית החולים  היא "הקופה. בהפנ

  
מעקב ההיריון בסיכון בשיבא ואולם פניה  פנתה לקופה מספר פעמים בבקשה לאשר את ______גב'   .3

  הושבו ריקם. 
  

 לביצוע המעקב היא נתבקשה לפנות נמסר לה כי אין הצדקה שתקבל את השירות בבית חולים ו
   .באמצעות מרפאת ההיריון בסיכון של הקופה



  נציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
  משרד הבריאות

  91010ירושלים  1176ת.ד.
kvilot@moh.health.gov.il 

  02-5655981*  פקס: 5400טל: 

 Ombudsman of the National
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
kvilot@moh.health.gov.il 
Tel: *5400 Fax: 02-5655981

 
  

  
ין שהמליצו על המעקב בתל השומר ומהן עלה כי אאשר שיחות  עם הרופאים  ועוד נמסר לה כי נערכ

בתשובתו של רופא הנשים  .בלבד סיבה רפואית שיבוצע מעקב בשיבא וכי ההפניה ניתנה לבקשתה
ת ע"י מומחים בלבד דבר שאינו שיריון בסיכון בקופה מאויגם שמרפאת ההין של מכבי צוהמחוזי 

  .מסגרת בית חולים (שם גם מתמחים נותנים שירות)תמיד נכון ב
  

מהמרכז לסיוע משפטי של  "כבאמצעות בוזאת הן פנתה לנציבות  ____גב'  ,נוכח סירוב הקופה  .4
  שיבא  והן  במישרין. 

  
לאחר  בשיבאבוצע  בהצלחה אשר ריון ימעקב הה  -   ____הגב'  ברקע של בקבילה נטען כי בהתחשב 
מצוי הנוכחי ה צוין כי גם בהריוןעוד יש הצדקה להמשך הטיפול במקום.   ,שנים של הפלות קשות

  .שיבאמרפאת ההיריון בסיכון בהוחל המעקב ב ,רבבסיכון 
  

חשה נפגעת מהטענה שההפניות מהרופאים נמסרו תחת לחץ שלה  עלה כי היא _____מבירור עם גב' 
. היא מקרהולדבריה שני הרופאים נתנו את ההפניות בהתאם לשיקול דעתם ובהתחשב בנסיבות ה

שנים ארוכות ונתן את ההפניה מתוך היכרות מטפל בה  ____המומחה המטפל בה  דר'  כי  הסבירה 
מקבל הנוסף שנתן הפניה, אשר המומחה . בהמשך הטיפול בשיבאואמונתו כי יש הצדקה עמוקה 

מיד נתן את ההפניה הוא לא הכיר אותה לפני כן ו ,מרפאת ההיריון בסיכון של הקופהמבוטחות ב
   .שלמד ממנה על הרקע הרפואילאחר 

  
 ____ 'ינה כי בבית החולים מודעים למצבה המורכב ולכן מקבל אותה דרהוסיפה וצי _____גב' 

מנהל מיון הנשים אשר מכיר את מצבה ובנסיבות העניין הוא זה שמבצע את המעקב כאשר היא 
  מגיעה למקום.

  
  שבה ונבדקה עם קופת חולים מכבי.  _____קבילתה של גב'   .5

  
ואולם יש לבחון   חולים רשאית להפנות למתקניה אין חולק שככלל, כל קופתבפני הקופה צוין כי 
הובהר כי לאחר שהקופה הנפיקה את  הצדקה לחריגה מכלל זה.  עודהתקיים בכל מקרה לגופו ב

  .ההתחייבויות הנדרשות למעקב ואשפוז בשיבא בהריון הקודם אין להתעלם מכך בהריון הנוכחי 
  

 כאשר פנתה  ע"י הצוות בשיבא,ובלת מוכרת קה כי בעודצוין כי ניתן לראות מהמסמכים הרפואיים 
ור' למשל את האמור במכתבו של  הצפוי בשיבא היא שעדכנה את הרופא על הטיפול זו לקופה הייתה 

  מיועדת  לתפר צווארי" (ההדגשה אינה במקור) לדבריה" _____דר' 
   

  
ין כי צו בשיבא. של כון ריון בסייבמרפאת ההמעקב וטיפול אושר יעמדת הקופה נותרה בעינה כי לא   .6

נטען . במקום צף טיפוללרו קריטריון העובדה שניתנו לקובלת הפניות ספורות לבית חולים בעבר אינ
הצדקה וכי  תווהמ אינןלביקור רופא וביצוע תפר צווארי בהריון הנוכחי  ושניתנתחייבויות גם ההכי 

הודגש כי   . תחת לחץ הקובלת ואילו ההתחייבות הנוספת ניתנה לא מבוצע בקהילהתפר צווארי 
  גוריה של המבוטחת מאשר בית חולים.שירות קיים בקופה, קרוב יותר למקום מה
  

7.  
  

  

  הקובלת הוסיפה והציגה טענות ומסמכים לתמיכת קבילתה:
  

לאור "כי  ציין מפורשות רופא הנשים המטפל בה בקופה אשר , ____מדר' ראשית, הוצג מכתב 
  .   "בתה"ש   HRPממליץ על המשך מעקב ביותר ן בסיכון ברור המשכיות הטיפול והריו

  
דהיינו לאחר אותן שיחות שהזכיר רופא הנשים  29/12/2013 - ב  _____ע"י דר'  מכתב נוסף זה  ניתן 

  שאין הצדקה רפואית למעקב בתל השומר.בהם נטען כי הייתה הסכמה על כך המחוזי של מכבי 
המפרט על הרקע רב השנים של החולה וכי מדובר בהריון  ישראל  ____שנית, נמסר מכתב מדר' 
המרפאה בתל השומר רכשה מיומנות וניסיון רב במניעת לידות מוקדמות   בסיכון רב ביותר. צוין כי

  ובמעקב אחר נשים עם תפר צווארי כולל החלטות על מסגרת אשפוז במידת הצורך.
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ון בסיכון מבוטחות נוספות שמקבלות שירות הקובלת הוסיפה וטענה כי פגשה במרפאת ההירי

  שלהם דומה לשלה. עבמקום אשר הרק
  

בדבר נמסר בהתייחס ל. בעמדת הקופה יהטענות הנוספות שהציגה המבוטחת לא הביאו לשינו  .8
מבוטחות אחרות המטופלות במקום נטען ע"י מכבי כי טענה מסוג זה ראוי שתהיה מלווה בעובדות 

  .שיאפשרו את בדיקתה
  

נמצא כי  והטענות שהוצגו ושקילה של הטיעונים שהוצגו לכאן ולכאן ון בכל המסמכים לאחר עי  .9
ולהיענות  _____להתחשב ברקע של הגב' היה בנסיבות העניין הקבילה מוצדקת וכי מן הראוי 

  לבקשתה.
  

ירותים ראשית יש להדגיש כי אין חולק שכל קופת חולים רשאית לקבוע הסדרי בחירה בין נותני ש
  .ובהתאם להסדרי בחירה אלה להפנות למתקניה בהקהילה מקום שהשירות הרפואי מוצע על ידם

  
כלל מהותי בנושא הסדרי הבחירה בין נותני שירותים הוא האפשרות לסטייה יחד עם זאת, 

  .מהסדרים אלו, מקום שיש הצדקה לכך

חירה בין נותני שירותים) תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בלתקנות  3כך קובע סעיף ו
  2005-התשס"ה

  . הוראות מהותיות בהסדר בחירה 3"

  (ד) לחוק, ובכלל זה יישמרו בו הוראות אלה: 3הסדר הבחירה יבטא את עקרונות סעיף 

) שמירה על רצף טיפולי, כך שמבוטח לא יידרש, ככל שניתן, להחליף מוסד רפואי אחד 1(
  רפואי והטיפול בהם;  במשנהו, במהלכם של אותם מחלה או מצב

) במקרה של מחלה או מצב רפואי המצדיקים מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי שבו 2(
תינתן -שירות רפואי מתמחה)  -מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי (להלן 

למבוטח האפשרות לקבל כל שירות רפואי שהוא נזקק לו בקשר לאותם מחלה או מצב 
רפואי מתמחה; רשימת המחלות או המצבים הרפואיים  רפואי במסגרת שירות

המצדיקים טיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה, וכן רשימת השירותים הרפואיים 
  המתמחים, תפורסם ותעודכן, מזמן לזמן, בחוזרי המנהל; 

) במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייבים טיפולים אינטנסיביים, ייקבע הסדר 3(
  ים ירוכזו במרכז רפואי אחד, ככל שניתן; הבחירה, כך שהטיפול

   "תיקבע אפשרות לסטיה מהסדרי הבחירה, לפי שיקול דעת רפואי ) 4(
    

העוסק ביישומן של  תקנות אלו  הובהר  6/2011גם בחוזר הסמנכ"ל לפיקוח על קופות חולים מס' 
  כדלקמן:

 
עצת, יתאפשר לקופה "במקרים בהם קיימת חלופה בקהילה לשירות הניתן במרפאת החוץ היו

  לחוזר) 4להחליט על הפניה לפי שיקול דעת פרטני  על בסיס מצבו הרפואי של המבוטח " (סעיף 
  

: "במקרים בהם יש לחולה בו נאמר  1999משנת עוד מנכ"ל משרד הבריאות נושא זה נזכר גם בחוזר 
עה הקופה והוא נימוק סביר מדוע איננו יכול לקבל שירות רפואי בהתאם להסדרי הבחירה שקב

   )2/99  (חוזר מס' מעוניין לפנות לספק שירות אחר יש לאפשר לו זאת"
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לה האם השירות ניתן במרפאת כי המבחן לחריגה מהסדרי הבחירה איננו מתמצה בשאהינה עמדתנו   .10
  הקופה אם ולאו ויש לבחון את מכלול נסיבות המקרה.

  
ינן מהוות קריטריון להמשך הטיפול בבית החולים הקופה כי העובדות שהוצגו ע"י הקובלת א ותטענ

  להידחות. ןדינ –
  
והכרעה זו מתייחסת עניינית צדדים בדבר התנהלות ה דיות שהוצגודיש להצר על הטענות הה 

  עלו מן המסמכים.לנסיבות המקרה כפי ש
  

י ומה עוד שידוע כאכן לא ניתן להתייחס אליה  נשמעה, בהיעדר פרטיםנת האפליה שבאשר לטע
, לא אחת תלונה נגד הקופהפרטיהן לצורך את למסור מטופלת אחרת ע"י המתבקשות  טופלותמ

והריונה של הקבילה מוצדקת ומאחר אחר וגם ללא טענת אפליה נמצא כי מ חוששות לעשות כן.
ך עיון לעכב את ההכרעה לצורך בירור נוסף, הטענה  תותר בצרי מקוםהקובלת הולך ומתקדם ואין 

  הקופה תבחן  את מדיניותיה ובאלו מצבים מבוצעת חריגה מהסדרי הבחירה.ומומלץ כי 
  

של שלישית עוברים בשלב  שש הפלות ובהןרקע לא פשוט של במבוטחת עם  ענייננולגופו של עניין, 
. מתקדם של ההיריון. הוסבר כי בהריון האחרון זכתה להגיע ללידה לאחר מעקב צמוד בתל השומר

חשוב למבוטחת המשך רצף הטיפול במקום שם היא מוכרת ע"י הצוות ת אלו סביר ומובן כי בנסיבו
  בבית החולים.יבוצע המעקב היא מעוניינת כי הרפואי ומדוע במצב של סיכון כה מוגבר 

  
הן מומחה ממרפאת ההיריון בסיכון  ,המבוטחת הופנתה לתל השומר גם ע"י רופאי מכביזאת ועוד 

לאחר שיחותיו של   גם  הוצג מכתב לפיום והמכיר אותה היטב. והן המומחה המטפל בחולה מזה שני
שב ונתן לה הפניה לבית החולים. הדבר _____ דר' עם רופאי הקופה רופא הנשים המחוזי של מכבי 

תומך בטענת המבוטחת כי ההפניות בהסכמה ובהתאם לשיקול הדעת של הרופאים שמסרו אותם 
  .בידה

  
בתל  נמשךבמעקב הייתה המבוטחת נמסר כי הסתיים בלידה בהריון הקודם אשר , לא זו אף זו

אותם   התחייבות לביקורים תכופים בבית חולים וגם אשפוזים במידת הצורך.וקיבלה השומר 
השיקולים שהובילו את הקופה לאפשר מעקב בתל השומר צריכים לחול גם ביחס להריון זה ולאפשר 

 המשך טיפול במקום.
  

 הקבילה נמצאה מוצדקת ועל קופת החולים להנפיק את  בנסיבות העניין  נוכח האמור לעיל ובהתחשב
  .צורך הטיפול והמעקב במרפאת ההיריון בסיכון בשיבאת  לוההתחייבות הנדרש

 
  

, במידה וקופת החולים לא 1994-א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 46בהתאם להוראת סעיף 
מסורה למבוטח האפשרות לפנות אל מנכ"ל משרד יום  21תפעל בהתאם להכרעה בקבילה, לאחר 

הבריאות, בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי ליתן החזר כספי בעד ההוצאה הכספית הכרוכה 
תנאי הזכאות לביצוע ההחזר לרבות שיעורה ואופן הביצוע מפורטים  ברכישת השירות במימון עצמי.

  ר מצורף בזאת.. העתק החוז11/2006מנכ"ל משרד הבריאות מס'  בחוזר 
  


