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הנושא :הכרה בשירות רפואי מתמחה
חוזר המנהל הכללי מס' 21/07
חוזר המנהל הכללי מס' 5/2015 :מיום21.4.2015 :

.1

רקע:
בהמשך לחוזר שבסימוכין אשר הגדיר את תהליך ההכרה בשירות רפואי מתמחה,
להלן שירותים בתחום בריאות הנפש אשר הוכרו ע"י הוועדה כשירותים מתמחים.

.2

מטרה:
מתן הכרה בשירותים רפואיים מתמחים בתחום שירותי בריאות הנפש על פי אמות
המידה שנקבעו בחוזר שבסימוכין.

.3

הכרה בשירותים הבאים כשירותים רפואיים מתמחים:
השירותים המפורטים להלן הוכרו כשירותים רפואיים מתמחים לעניין תקנה ) 3ג(
לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הסדרי בחירה בין נותני שירותים( ,התשנ"ה – .1995
 .3.1מרכז " לוטם" לטיפול בתחלואה נפשית מורכבת על רקע פגיעה מינית.
 .3.2בית איזי שפירא – היחידה לאבחנה כפולה – יחידה לטיפול בתחלואה נפשית על
רקע תסמונות שונות לרבות מוגבלות שכלית התפתחותית או הפרעה
התפתחותית -פסיכיאטרית )ספקטרום .(PDD
 .3.3מרפאות לטיפול בתחלואה נפשית במבוגרים בעלי רקע של מוגבלות שכלית
התנהגותית או הפרעה התפתחותית-פסיכיאטרית )ספקטרום  ,(PDDהחטיבה
הפסיכיאטרית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.

.4

משמעות ההכרה כמפורט בחוזר שבסימוכין הינה:
.4.1

כל אדם הלוקה במחלה ,בעבורה קיים שירות רפואי מתמחה ,זכאי לקבל
טיפול למחלתו במסגרת שירות זה .אין בכך כדי למנוע מן הקופה לספק את
הטיפול לחולה הרוצה בכך ,גם במסגרת אחרת ,ובלבד שהאפשרות לקבל את
הטיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה הוצגה למטופל.

.4.2

קבלת חולה לטיפול בשירות רפואי מתמחה לא תותנה בחברות בקופת חולים
מסוימת ולא תהיה קשורה להסכמים בין בתי החולים לקופת חולים.

.4.3

במידה ויוגדרו יותר משירות מתמחה אחד ביחס לאותה "מחלה ייחודית"
קופת החולים תהיה זכאית לספק את השירות רק בחלקם ,זאת בכפוף
לדרישות סעיף ) 4ג'( בחוזר המנכ"ל שבסימוכין ,לעניין מתן השירות ונגישות
נאותה.

.4.4

תעריף השירות יהיה בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס'  5/2015שבסימוכין
בנושא" :כללי חיוב והתחשבנות בין קופות החולים לבין מערך האשפוז
בבריאות הנפש."...

.4.5

הכרה בשירות רפואי מתמחה היא לתקופה של  5שנים.

.4.6

תוקף ההכרה החל מיום 1.7.2015 :עד למועד זה נדרשים השירותים המוכרים
לפי חוזר זה לעמוד במלוא התנאים הנדרשים בסעיפים  4ג-ו בחוזר המנכ"ל.
אי עמידה בתנאי החוזר עשויה לגרור ביטול ההכרה במרכז השירות הרפואי
המתמחה.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
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