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 לכבוד
 מנכ"לי קופות חולים

 
 שלום רב,

 
 

 איסור הפסקת טיפולים בשל הסכמים עם נותני שירותיםהנדון : 
 
 

  מדוחות בקרה של אגפי משרד הבריאות השונים עולה כי בחלק מההסכמים של קופות החולים

כוללים מכסות למספר הטיפולים שיינתנו. כך עם נותני שירותים, נקבעים הסכמים גלובאליים ה

ות מכסות לדוגמה, בתחום התפתחות הילד נחתמים הסכמים עם נותני שירותים בהם נקבע

כתוצאה מכך מתארכים התורים לקבלת טיפולים באופן משמעותי למספר טיפולים שיינתנו. 

 ובמקרים מסוימים אף מופסקים באמצע. 

ויש לאפשר למטופלים אשר  ,מחויבות לעקרון הרצף הטיפוליהרינו להבהיר כי קופות החולים 

לרבות בשל הסכמים ללא הגבלה נוספת של מכסה,  במוסד מסוים להמשיך בוהחלו בטיפול 

כל עוד יש הצדקה טיפולית לכך )שלעניין בחינתה  ,ח החוק. זאתו, מעבר לזו הקיימת מכגלובליים

 .(06/2014קוח על קופו"ח ושב"ן זר סמנכ"ל לפיוללא פגיעה ברצף הטיפול, ראו ח

, ההסדרי הבחירה שלבעקבות שינוי בהקופה יכולה להפנות מטופלים חדשים לספקים אחרים, 

 ואינו פוגע ברצף הטיפולי כאמור. )ד( לחוק3במבחן הסבירות לפי סעיף  עומדוכל עוד הדבר 

 רד השונות.כי יישום חוזר זה ייבדק במסגרת הבקרות הנעשות ע"י יחידות המש ,נציין

 

 לפעולתכם בהתאם.

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
 ושירותי בריאות נוספים 
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 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, כאן
 פואה, כאןד"ר ורד עזרא, ראש מנהל הר
 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה
 , כאןלחבב"מ קבילות הציבור תנציב, ד"ר אסתר בן חיים

 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח
 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 

 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 
 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח
 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח  עבדאללה זועבי, 
 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןים, מר אייל חסיד

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןגב' עדי כץ, 
 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןגב' רויטל קדמי, 

 מנהלי כספים, קופות חולים
  מנהלים רפואיים, קופות חולים

 , קופות חוליםמנהלי שב"ן
 יועצים משפטיים, קופות חולים

  קופות חוליםמנהלי פניות הציבור 
 

 


