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                                                                                      ' אדר, תשע"זא ירושלים, 
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 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 חולים בבתי ינו בסלמתן טיפול תרופתי שאהנדון: 

 

 

לאפשר נדרשים לעיתים, כללית, שרותי בריאות , לרבות בתיה"ח הממשלתיים ובתיה"ח של בתי החולים

 כתי,לשרותי הבריאות שבהתאם לחוק ביטוח בריאות ממבסל כלול למטופל לקבל טיפול תרופתי שאינו 

 . אשפוז יום / במסגרת טיפול יום, 1994-התשנ"ד

 שא: להלן הנחייתנו בנו

אשפוז היום נועד מלכתחילה למתן אותו טיפול תרופתי. אין מניעה כי הטיפול ימומן על  טיפול יום /היה ו .1

 ידי המטופל עצמו, או צד שלישי.

 

בהיר למטופל כי אין הוא אחראי לממן המשך טיפול, ככל לה בית החוליםרשאי בטיפולים תרופתיים אלה  .2

לאלה שהמטופל מימן בעצמו או צד שלישי כלשהו התחייב  שלא יושג מימון לטיפולים נוספים מעבר

 לממנם. 

 

הוצגו שפורטו לעיל  הדבריםאשר בחתימתו כי ילהחתים את המטופל על טופס בו הוא רשאי בית החולים  .3

 והוסברו לו, ובלבד שהטופס לא יכלול תנאים נוספים מעבר ליידוע המטופל כאמור.

 

את מתן הטיפול משיקולים הקשורים לאי ודאות ביחס לקיומו של אינו יכול למנוע ממטופל בית החולים  .4

, או לחשש, כי המטופל יפנה לועדת החריגים של קופת החולים שבה הוא מקור מימון לטיפולים עתידיים

בביה"ח שבו הם בפרט כשמדובר ת החולים של בי ,זומעין התנהגות  .מבוטח, לשם מימון הטיפול התרופתי

אינה תקינה ופוגעת ביכולתם של  -מטופלים במחלתם ושבו בדרך כלל ניתנה להם ההמלצה על הטיפול

היא שהמטופל נדרש לתור אחר מוסד רפואי במקרה כזה , משמעות הסרוב מטופלים לזכות לטיפול רפואי

, ופגיעה בעקרון הרצף אחר, שלא טיפל בו בעבר, ושאינו מכיר את מצבו הרפואי, תוך בזבוז זמן יקר

 הטיפולי.   

 



 

 

 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                   

 

 מנהל הכלליההעתק :  

 המשנה למנהל הכללי

 רחבתהנהלה מו

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות בישראל

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 י והאוניברסיטאיבית הספרים הלאומ

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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