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02444610
לכבוד
מנכ"לי קופות חולים

הנדון  :שירותים בתחום התפתחות הילד
סימוכין :חוזר מנהל רפואה 51/06
חוזר סמנכ"ל לפיקוח ע"י קופות ושב"ן 3/09

 .1בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן  3/09נדרשו קופות החולים להקפיד על קיום הנחיות
חוזר מנהל רפואה  51/06לעניין משך המתנה לאבחון ולטיפול.
 .2על אף ההנחיה ,הרי שמשך ההמתנה לשירות עולה במקרים רבים על התקופה הנדרשת ,בכך
יש כדי לקפח את זכותם של הילדים לשירות.
 .3לנוכח האמור ,ומבלי לגרוע מחובתה של קופת החולים לפעול לקיצור זמני ההמתנה ,כך
שיעלו בקנה אחד עם הוראות החוזר ,נדרשות קופות החולים לתת החזר עבור רכישת השירות
באופן פרטי ע"י כל הורה בכל מקרה בו עלה זמן ההמתנה על האמור בסעיף  2לחוזר
הסמנכ"ל .היינו ,לילד עד גיל שנה  3 -חודשים ממועד הפנייה ,ולילד מעל גיל שנה -ארבעה
חודשים ממועד הפניה .גובה ההחזר יהיה עד לתעריף משרד הבריאות ,וזאת כאמור בסעיף 6
בחלק "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח" שבתוספת השנייה לחוק.
 .4זכאות זו מתייחסת למקרים הבאים:
 .4.1ילד שלא אובחן בתוך פרק הזמן הנזכר ,יוכל לממש זכאותו הן ביחס לרכישת שירות
אבחוני והן ביחס לרכישת שירות טיפולי ,בכל תחום כפי שנקבע באבחון.
 .4.2ילד שאובחן ע"י הקופה בתוך פרק הזמן הנזכר ,אך לא נקבע לו תור לטיפול כנדרש לפי
תוצאות האבחון ,יוכל לממש זכאותו כאמור בחוזר זה ביחס לשרות בתחום שלא נקבע
לו תור לגביו.
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 .5מבוטח הזכאי להחזר כמפורט בסעיף  4שלעיל יהיה רשאי לבחור בין המשך קבלת ההחזר
עבור שירות בכל תחום שהוא זכאי להחזר לגביו ,לבין קבלת השירות באמצעות קופת חולים,
ככל שקופת חולים תודיע לו כי בידיו לפנות לנותן שירות מטעמה.
 .6הוראות חוזר זה יחולו גם ביחס למבוטח שנקבע לו תור לשירות בתוך פרק הזמן הנדרש,
אולם משך ההמתנה בין התורים שנקבעו לו ביחס לאותו שירות עלה על חודש.
 .7הזכאות היא לפי מכסת השירותים הקבועה בתוספת השנייה לחוק.
 .8על מתן שירותי התפתחות הילד לילדים הסובלים מלקות בספקטרום האוטיסטי לא יחול
חוזר זה עד לסוף שנת  ,2010ובתקופה זו יחולו עליהם הוראות סעיף )2א()) (2תחילה בהוראת
מעבר( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס'  ,(43התשס"ט.2008-
בברכה,
יואל ליפשיץ ,סמנכ"ל
לפיקוח על קופות החולים
ושירותי בריאות נוספים
העתק:
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,ס .שר הבריאות
ד"ר איתן חי-עם ,המנהל הכללי
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
מר אילן סופר ,סמנכ"ל אגף תקצוב ,תכנון ותמחור ,כאן
ד"ר חזי לוי ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
עו"ד נתן סמוך ,הלשכה המשפטית ,כאן
גב' רויטל טופר חבר טוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' מירה ולדמן -אשרוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' אריאלה אדיז'ס – תורן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' אתי סממה ,נציבת קבילות הציבור ,כאן
מר ניר קידר ,האגף לכלכלת ביטוח בריאות ,כאן
מנהלי כספים ,קופות חולים
מנהלי שב"ן  ,קופות חולים
מנהלים רפואיים  ,קופות חולים
חברי הנהלת משרד הבריאות
:בניין ראשי:פיקוח קופות חולים:חוזרים:חוזרי סמנכל קופח:חוזרים :#;2009בניין ראשי:פיקוח קופות
חולים:חוזרים:חוזרי סמנכל קופח:חוזרים סופיים #;2010
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