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  "שירות רפואי מתמחה"כרה בה                                               
  
  
  

בחירה בין נותני הסדרי (אות ממלכתי לתקנות ביטוח ברי) 2(3בהתאם לתקנה 
מחלה : "להלן(במקרה של מחלה או מצב רפואי , 2005-ה"התשס, )שירותים

שבו מצויים רמה , המצדיקים מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי") יחודיתי
תינתן , ")שירות רפואי מתמחה: "להלן(סיון מקצועי ימיוחדת של ידע רפואי ונ

רפואי שהוא נזקק לו בקשר לאותה מחלה או  לקבל שירות שרותלמבוטח האפ
  .מצב רפואי במסגרת השירות הרפואי המתמחה

  
הפועלת בבית בחוזר זה מפורטים הנוהל והתנאים הנדרשים מיחידה רפואית 

 על על מנת להיות מוכרת, או מסגרת קהילתית/חולים ציבורי או ממשלתי ו
 לתוקף החל ממועד התנאים שלהלן יכנסו.  כשירות רפואי מתמחהידי המנהל

  .פרסום חוזר זה
  
 מנהל רפואי מתמחה יכולה להיות מוגשת על ידיבקשה להכרה כשירות   . 1

  ".יחודיתי"אשר מהווה מרכז טיפולי למחלה , ח או מסגרת קהילתית"בי
" שירות מתמחה"שבזיקה אליהם הוגדר השירות כ, המצבים הרפואיים  .2

  ".מחלה ייחודית"או " מצב רפואי ייחודי"יוגדרו להלן כ
  :אמות מידה מכוונות להגדרת שירות רפואי מתמחה  .3

 היקף החולים -השירות מיועד לטיפול במחלה ששכיחותה נמוכה   .א
סיון ומיומנות יבמחלה בישראל קטן ובהיעדר טיפול המצריך נ

  .כות הטיפול במטופלעלול הדבר לפגוע באי, ספציפיים
יה מצדיק הכשרה מיוחדת של טיפול ברמת מיומנות ראו/אבחון. ב  .ב

  .הסגל הרפואי או תשתית מיוחדת
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השירות הרפואי המתמחה יספק שירותי רפואה כוללניים המתאימים לטיפול במחלה   .4

  :ועליו לעמוד בדרישות הבאות, "יחודיתי"ה
 .נה אליו אשר יפ"ייחודית"המרכז יהיה חייב לטפל בכל חולה במחלה   .א
, בטיפול ובמתן השירות הנדרש, מיומנות מקצועית וניסיון רפואי מוכחים  .ב

 ."ייחודית"לחולים הלוקים במחלה 
 .תשתית הולמת ונגישות מתאימה לצרכי החולים  .ג
 .צוות רב מקצועי בזמינות גבוהה  .ד
למטופלים לבני משפחותיהם ולצוות , מרכז ידע עדכני בתחום הרלוונטי  .ה

 .הרפואי
ב ודיווח כמאגר מידע לאומי למרכז הלאומי לבקרת מחלות יכולת מחשו  .ו

)ICDC .( הכרה בשירות רפואי מתמחה מחייבת עמידה בדרישות המשרד
מנהל המרכז הרפואי בו פועל השירות . בתחום הדיווח והדיווח הממוחשב

ח מסכם על פעילותו לראש מינהל "ינפיק בסוף כל שנה דו, הרפואי המתמחה
משרד  .י המשרד"בהתאם לדרישות שייקבעו ע, ותרפואה שבמשרד הבריא

  .בכל מועד, י הצורך"הבריאות יהיה רשאי לקבלת   דיווח פרטני עפ
  
זכאי לקבל , בעבורה קיים שירות רפואי מתמחה, "ייחודית"כל אדם הלוקה במחלה   . 5

אין בכך כדי למנוע מן הקופה לספק את הטיפול . טיפול למחלתו במסגרת שירות זה
 לקבל את הטיפול במסגרת שרותובלבד שהאפ, גם במסגרת אחרת,  הרוצה בכךלחולה 

  .רות רפואי מתמחה הוצגה למטופליש
  
ולא , קבלת חולה לשירות רפואי מתמחה לא תותנה בחברות בקופת חולים מסוימת. א  . 6

  .תהיה קשורה להסכמים בין בתי החולים לקופת חולים
קופת , "חודיתימחלה י"שירות מתמחה אחד ביחס לאותה במידה ויוגדרו יותר מ. ב            

, )'ג( 4זאת בכפוף לדרישות סעיף , החולים תהיה זכאית לספק את השירות רק בחלקם
  .לעניין מתן השירות בזמינות ונגישות נאותה

  
 לראש מינהל י מנהל המוסד הרפואי"בקשה להכרה בשירות רפואי מתמחה תוגש ע  . 7

הבקשה . שנהבחודש ינואר ובחודש יולי כל :  מועדים2-ותידון ב רפואה במשרד הבריאות
  .  לחוזר זה'ג הטפסים בהתאם לנספח א"תוגש ע

 שתייעץ הבקשה להכרה בשירות רפואי מתמחה תידון בועדה של משרד הבריאות
, ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות, )ר"יו(ראש מינהל רפואה :  בועדה חברים. ל"למנכ

ות /אח, ן"ל לקופות חולים ושב"סמנכ, וגיות רפואיות ותשתיותראש מינהל טכנול
הלשכה המשפטית של משרד מ ת/נציג, ת תחום מידע/מנהל, ת וראש מינהל סיעוד/ראשי

  .ת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי/ ונציבהבריאות
המנהלים : י צוות משרד הבריאות וכן תופצנה להתייחסות"הבקשות תעובדנה ע

נציגי האיגוד המקצועי , י"ר המועצה המדעית של הר"יו, איים של  קופות החוליםהרפו
  .י הצורך"חולים וכן גורמים נוספים עפמנהלי בתי , י"צב, הרלוונטי

או /במרכז או בשירות כזה בכלל ויש להדגיש כי אין משרד הבריאות מתחייב להכיר 
תיעשה בהתחשב בכלל " שירות רפואי מתמחה" ההחלטה על .דווקא במגיש הבקשה

שירות רפואי "המתאימים לתפקד כ, הנסיבות ותוך התחשבות בכלל הגורמים בארץ
    ".מתמחה
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  .תעריף השירות ימשיך להיות גם להבא בהתאם למחירון השירותים של משרד הבריאות  .8
  
 .אינטרנט של משרד הבריאותרשימת שירותים רפואיים מתמחים תפורסם באתר ה  . 9

  .    לאחר קבלת ההכרהי ראש מינהל רפואה"עתפורסם רשימה מעודכנת 
  

 .  שנים5של מרבי הכרה בשירות רפואי מתמחה תהיה עד לפרק זמן   . 10
שירות "י מנהל המוסד הרפואי המוכר כ"עדה בקשה עושנה לפני תום פרק זמן זה תוגש לו

  . להארכת ההכרה" רפואי מתמחה
לאשר יותר משירות אחד או לקבוע , שרד הבריאות רשאי שלא לאשר בקשת הארכהמ

  .שלוחות של השירות בבתי חולים אחרים
משרד הבריאות רשאי לבטל או לסייג את ההכרה בשירות רפואי מתמחה גם לאחר 

על פי הנתונים שיעמדו בפניו , קיימת לכך הצדקה, בהתאם לשיקול דעתו, כאשר, תנהישנ
  . הועדה ובדרישות שיקבעו על ידי4לרבות עמידה בדרישות המפורטות בסעיף מעת לעת 

  
  

  .הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם
  
  
  
  
  

                        
  
  

  שר הבריאות, כ יעקב בן יזרי"ח :העתק
   134786/            סב
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  'נספח א

  
  
  

  "שירות רפואי מתמחה"טופס בקשה להכרה בח"ב כסלו תשס" י
  
  
  

  :שם המוסד הרפואי
  

  :שם השירות המבוקש להכרה
  

  :שם מגיש הבקשה
  

  ":מחלה הייחודית"או ה" מצב הרפואי הייחודי"פירוט ה
  

היתרון המשוער , הסבר הצורך במיומנות ספציפית, יה בישראלהיקף הבע: נא לפרט בין השאר
  .מטיפול במרכז המתמחה

  
  :פירוט הייחודיות של השירות במוסד הרפואי ובכלל זה

  
  :יש להתייחס בין השאר

  .ת/תשתית ייחודי/מכשור/ציוד .1
לרבות ניסיון או , רופאים ואנשי צוות אחרים(הכשרה מיוחדת שרכש הצוות הרפואי  .2

תעודות על הכשרה ) במידת האפשר(נא לצרף ). ול בתחום עיסוקו של השירותהתמחות בח
 .היקף והרכב הצוות הייחודי, מיוחדת

 :נא לפרט בין השאר.  בטיפול במוסד בהשוואה למוסדות אחריםהניסיוןהיקף  .3
פיזור גיאוגרפי ומקום ,  השנים האחרונות3 –היקף פעילות במספרים לפי שנים לרבות ב 

  .המטופלים במקוםהמגורים של 
  
  
  
  
  


