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24890114  
  

  לכבוד
  מנכ"לי קופות החולים

  
  

טיפול בהקדמת תורים במקרים דחופים ואיסור גביית  - 2חולים במלכוד הנדון : 
  תשלום פרטי עבור הקדמת תורים

  
  
  

  סיוע למבוטח בקביעת תור במקרים דחופים .1

  

  להלן תיאור מקרה שהובא לידיעתנו:

לב בחשד לעמילואידוזיס לבבי לאחר שתוצאות האקו לב לא יצאו   MRI -"בעלי הופנה ל

תקינות והוא סבל מקצרי נשימה דחופים (וזאת על אף גילו הצעיר יחסית ועל אף שהוא במצב 

כושר גופני טוב). לאחר שקיבלנו את ההפניה בסוף חודש אוגוסט פנינו לבתיה"ח בהם ניתן 

המוקדם ביותר שמצאנו היה באמצע נובמבר,  לבצע את הבדיקה על מנת לקבוע תור. התור

דהיינו חודשיים וחצי ממועד ההפניה. בשל המצב של בעלי והחשדות למחלה הקשה, הייתה 

  דחיפות רבה לביצוע הבדיקה ולא ידענו מה לעשות. 

במקרה חבר של חבר שלנו שעובד באותו בי"ח, שמע על הבעיה מאותו חבר ועזר לנו למצוא 

חודשיים לבדיקה (שמישהו אחר ביטל). בעלי אכן אובחן כחולה תור מוקדם יותר ב

ממנו להמתין לבדיקה כנראה  ובעמילואידוזיס ובמיאלומה. המשמעות של החודשיים שנחסכ

הצילה את חייו (היום הוא מטופל ומצבו ברוך ה' במגמת שיפור), ואני שואלת את עצמי מה 

מחלה קשה והתור שנקבע לו הוא לעוד  עושה אדם שזקוק דחוף לבדיקה כזו חיונית לאבחון

שלושה חודשים??? לנו במקרה היה מזל, אבל מה צריך לעשות במקרה כזה? למי לפנות??? 

לקופת החולים לא הייתה תשובה בשבילנו, הם אמרו שאלו הם התורים בבתיה"ח ואין להם 

  שליטה על כך...."
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פנימיים בקופה ובחלקו על ספקי  מערך שירותים של קופ"ח מבוסס בחלקו על ספקי שירות

שירות חיצוניים. בד"כ קביעת התור אצל הספקים הפנימיים ובעיקר החיצוניים מתבצעת ע"י 

המבוטח הנדרש ליצור קשר עצמאית עם המוקד לזימון תורים של ספק השירות. מוקד זימון 

ולא  ,והההתורים אינו ערוך במקרים רבים להעריך ולתת מענה למקרים בדרגת דחיפות גב

תמיד ניתן להבטיח מענה שיתחשב בדחיפות המקרה על בסיס מידע משלים שמעביר המבוטח 

באמצעות המלצות רפואיות או חוות דעת רפואיות המועברות בפקס. לא אחת נדרש  ,למשל

ולקיים תקשורת מקבילה עם כולם במטרה להגדיל את  ,המטופל לפנות למספר ספקי שירות

לעיתים תוך שריון תורים בחלק מהמקומות והמשך ברור לגבי  ,לרשותוטווח החלופות העומד 

  מציאת תורים מוקדמים יותר במקומות אחרים, לרבות מקומות שאינם בהסדר עם הקופה. 

התוצאה היא לא אחת כי מטופל אינו מקבל תור בזמינות המתאימה לדחיפות המקרה שלו, 

טל אותם בדיעבד, דבר היוצר עומס משריין מספר תורים במקביל ליתר ביטחון בלא לב

מלאכותי על מערך התורים כשהתוצאה המשולבת היא פגיעה ביכולת לספק שירות אפקטיבי 

  למטופל וכן פגיעה במטופלים אחרים. 

מקור הקושי המתואר לעיל הוא בראש ובראשונה בהיעדר מנגנון מסודר לטיפול במקרים 

ביותר. לוחות זמנים קצרים אלה יכולים דחופים המחייבים מענה בלוחות זמנים קצרים 

מחלון זמן קצר לביצוע בדיקה לנשים בהריון; צורך בהמשך ברור במקרה של  ,לנבוע למשל

  ממצא מחשיד או דפניטיבי ביחס לגידול ממאיר; וכדומה.

  

לאור האמור, על כל קופת חולים ליצור מוקד לטיפול בקביעת תורים במקרים דחופים. 

ישירות למוקד בכל מקרה שבו אישר רופא מטפל כי נוכח דחיפות מקרהו  מטופל יוכל לפנות

יש לקבוע תור בתוך פרק זמן קצר ביותר על מנת למנוע שינוי בלתי הפיך לרעה במצב 

המטופל. מטופל יוכל לפנות למוקד ישירות או לאחר שעשה ניסיונות לקבוע תור בעצמו, לפי 

בדקו הנתונים הרפואיים של המטופל עפ"י שיקול דעתו של המטופל. במסגרת המוקד יי

החומר שהמציא ובירורים מתאימים במידת הצורך. ככל שהמוקד יתרשם כי נדרשת קביעת 

תור דחוף (לרבות המקרה שבו נקבעו למטופל תורים אצל ספקים אליהם פנה אך נדרשת 

ו מראש קביעת תור מוקדם יותר), יפנה המוקד לספקי השירות (באמצעות אנשי קשר שנקבע

  אצל ספקי ההסדר שלה), ובמידת הצורך יפנה גם לספקים שאינם בהסדר. 
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יתכנו מצבים בהם מתן מענה מהיר המותאם לדחיפות מצבו של המטופל יכול שייעשה רק 

אצל ספק שרות מרוחק ממקום מגוריו של המטופל, אף כי ככלל יש לשאוף ולפעול כי גם 

פתרון זמין במרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, הרי במקרים דחופים יעשה כל מאמץ לאתר 

שככל שהפתרון הזמין ביותר הוא לקבל את השרות אצל ספק מרוחק יותר, יש להציב גם 

 חלופה זאת בפני המטופל לבחירתו. 

  

  יש להדגיש את הנקודות הבאות:

ייב המוקד יכול שיהיה ארצי/מחוזי/אזורי/סניפי או משותף למספר סניפים. אין הדבר מח  .א

והתפקיד יכול להשתלב גם בתפקידים אחרים של  ,הקצאת כוח אדם ייעודי למטרה זו

וכי  ,מזוהה למטרה זוו אנשי המוקד. הדרישה העקרונית היא כי תהיה כתובת מוגדרת

כך שהמבוטח יידע מהי הכתובת  ,הדבר יפורסם לציבור המבוטחים בצורה מתאימה

עובדים המשמשים כמוקדנים למטרה זאת לקבל לפנייה וכיצד לפנות אליה. כמו כן, על ה

ובמקביל על  ,הנחיות מתאימות וכתובות כיצד לנהל באופן יעיל את הטיפול בפניות

הקופה להיערך מול הספקים על מנת שאלו יעמידו איש קשר לנושא הטיפול בפניות מסוג 

 זה.

בכל המקרים, המדובר מטבע המקרה בסיטואציה שגם אם היא דחופה, היא אינה   .ב

מנוהלת כאירוע חירום, שכן המדובר במצב דברים בו המבוטח מבקש לקבוע תור ואינו 

"כ בתי"ח) שען על ספקי השירות של הקופה (בדמגיע למיון. בסיטואציה זאת, המבוטח נ

ים נלווים שונים. במסגרת ההסכם או וספקים אלה קשורים עם הקופה בהסכם ובהסדר

ההסדרים, אין קופת החולים נדרשת לנהל עבור הספק את מערך התורים או להכתיב 

לספק את התור, אולם היא נדרשת לייצר מולו מערך שיתוף פעולה המאפשר לה לייצג את 

דחיפות המקרה של המטופל על מנת שהספק יוכל באמצעים העומדים לרשותו בניהול 

 ם לבחון האם יש בידו לתת מענה בהתאם לדחיפות המקרה.התורי
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   איסור תשלום פרטי עבור הקדמת תור אצל ספק מטעם הקופה. .2

  

  להלן תיאור מקרה שהובא לידיעתנו: 

לאחר  ."לפני כשבועיים החלה לי נפיחות, כאבים ואודם בחזה, וקבעתי תור לכירורג שד

עקב גילי הצעיר הסיכוי לגידול הוא חריג, אבל  בדיקה הרופא אמר שהדברים נראים תקינים,

כדי  קופהשלח אותי לאולטראסאונד שדיים ובית שחי. לאחר טלפון בקול דומע למוקד ה

שבועות. שאלתי מה הנוהל לגבי  5לקבוע את הבדיקה נמסר לי שהתור הפנוי הבא הוא בעוד 

ף ברעננה נמסר לי שאין מקרים דחופים, ואמרו לי לבדוק מול המכונים עצמם. במכון ממוגר

שקלים, יש תור למחרת  100 - אפשרות להקדים את התור, אבל אם אני רוצה, בתמורה ל

  )..."7:30בבוקר (בשעה 

  

המקרה האמור מחדד שני סוגי קשיים הקשורים זה לזה במערך ניהול התורים של ספקים 

 חיצוניים; 

האחד למבוטחים של קופ"ח חלק מספקי השירות של קופ"ח מקיימים שני מערכי תורים,  .2.1

והשני ללקוחות פרטיים, בד"כ תוך מתן עדיפות ללקוחות פרטיים. מצב זה גורר באופן 

  בלתי נמנע חשש ל"דחיקת" מטופל ממסלול השירות הציבורי לפרטי.

לאור האמור, על קופת החולים להבטיח מראש בהתקשרותה עם ספק שירותים בהוראה 

ל תורים נפרדים ללקוחות הקופה מזה וללקוחות מפורשת בהסכם, כי אין הוא מנה

 אחרים מזה, בין לקוחות פרטיים, ובין מבוטחים של קופות חולים אחרות.

ספק השירות מציע תורים מוקדמים בתוספת תשלום פרטית של המטופל. גם פרקטיקה  .2.2

זאת פוגעת בשוויון וגורמת לכך שניהול התורים עלול להיעשות תוך יצירת עומס 

לשם קבלת תוספת תשלום מהמטופל. גם במקרים שבהם קיים עומס ממשי אין  פיקטיבי

להסכים כי ספק שירות מטעם הקופה יוכל לדרוש תשלום עבור הקדמת תור תוך 

שקביעת התור מושפעת לא ממועד פנייתו של המטופל לקביעת התור (מי שפנה מוקדם 

ות המקרה של המטופל יותר מקבל תור מוקדם יותר) ולא משיקולים הקשורים בדחיפ

אלא משיקולים כלכליים. לכן על קופת חולים לעגן בהסכם שלה עם ספקי השרות איסור 

  על הספק להציע הקדמת תור בתוספת תשלום.
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  . 1.7.14יש להיערך ליישום החוזר לא יאוחר מיום 

  

  לפעולתכם בהתאם.

  

  בברכה,
  

                                                                                                             
  חבר טוב –רויטל טופר 

  סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
  (בפועל)ושירותי בריאות נוספים 

  

  
  
  

  העתקים:
  הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח

  , כאןפרופ' רוני גמזו, המנהל הכללי
  ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן

  אש מינהל הרפואה, כאן פרופ'  ארנון אפק, ר
  חברי הנהלת משרד הבריאות

  מנהלי בתי חולים
  , כאןהמשנה ליועצת המשפטיתעו"ד נתן סמוך, 

  עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן
  ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

  ןתורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כא –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 ושב"ן
  האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח  עבדאללה זועבי, 

  ם, קופות חוליםמנהלי כספי
  מנהלים רפואיים, קופות חולים 

  מנהלי שב"ן, קופות חולים
  יועצים משפטיים, קופות חולים
  םמנהלי פניות הציבור קופות חולי


