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  לכבוד
  לי קופות החולים"מנכ

  
  ,שלום רב

  
  

  שירות רפואי למבוטחי הקופה בשעות פעילות המרפאה: הנדון
  

  

  :פעילות שגרתיותהגדרת שעות  .1

  .19:00 ועד השעה 08:00משעה , בימי חול  .א

 .12:00 ועד השעה 08:00וערבי חג משעה ' בימי ו  .ב
  

רשות מבוטחיה חלופת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופת החולים להעמיד ל .2

ן שונה בשעות ופ נבחנת באהסבירותכאשר מובן כי שאלת , שירות סבירה בכל שעות היממה

  תיתכן הפעלה של מרפאות שונות, בכפוף לקיומה של חובה עקרונית זו.היממה השונות

  . בשעות פעילות שונות)לרבות מרפאות רופאים עצמאיים(

 

  חלופי לשירות מרפאתי ,דרים הנהוגים בקופהי ההס"עפ, בכל מקרה שבו מופנה מבוטח .3

י הרופאים העצמאיים עמם היא "י הקופה במרפאותיה וע"לשירותים השגרתיים הניתנים ע

ת כהגדרתן ו בשעות הפעילות השגרתי) או לרפואה מיידית דחוףלרבות מוקד לטיפול( ,קשורה

יה עלות תה, )לרבות בשעות הפסקה המתקיימות במסגרת השעות השגרתית( לעיל

,  דהיינו. הרגילהתבצע במרפאת הקופההההשתתפות העצמית למבוטח כעלות הביקור לו 

  .ככל שמופיע במסגרת תוכנית הגביה המאושרת, "רופא שניוני/ רופא ראשוני"תשלום ביקור 

 

  .  יחולו כללי התוספת השנייה לחוק–על פנייה או הפנייה למיון  .4

 

  :כגון, י השתתפות עצמית שאושרו לגביהאין בהנחיות חוזר זה שינוי לגבי דמ .5

  .או מעבר להןהשגרתיות גביית השתתפות עצמית עבור ביקורי בית בשעות הפעילות . א



  מדינת ישראל 
  משרד הבריאות 

 

 

   
   

  
  

  'חוזר מס  תאריך פרסום  נושא
שירות רפואי למבוטחי 
הקופה בשעות פעילות 

  המרפאות

27/5/07  8  

  
  

  
C:\Documents and Settings\amit.erez\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2F\ שירות 8חוזר 

  doc.רפואי למבוטחי הקופה בשעות הפעילות
  

 02-6787622: פקס 02-670-5064: '  טל91010ירושלים  , 1176. ד. ת93591ירושלים  , 2בן טבאי ' רח
2 Ben Tabai St. Jerusalem 93591 PoBox 1176, Jerusalem 91010 tel. 02-6705064 fax. 02-6787622  

www.health.gov.il 

  ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים"חוזר סמנכ
  

   מעבר לרפואה מיידיתגביית השתתפות עצמית עבור פנייה למוקד לטיפול דחוף או . ב

 . השגרתיות     לשעות הפעילות
  

  

  

  

  .לפעולתכם בהתאם

  

  

  ,בברכה

  

  יואל ליפשיץ

  ח"ל לפיקוח על קופו"סמנכ

  ושירותי בריאות נוספים

  
  
  
  

  :העתקים
  שר הבריאות, כ יעקב בן יזרי"ח

  ל משרד הבריאות"מנכ, אבי ישראלי' פרופ
  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, ל לכלכלת בריאות"סמנכ,  נון-מר גבי בן
  כאן, תמחור ותכנון, ל לתקצוב"ג סמנכ"רות רלב' גב
  כאן, מ ראש מינהל הרפואה"מ, ר מיקי דור"ד
  כאן, מנהל המחלקה לרפואה קהילתית, ר דרור גוברמן"ד
  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו, רויטל טופר חבר טוב' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  אשרוב-מירה ולדמן' גב
  כאן, בורנציבת קבילות הצי, אתי סממה' גב

  שירותי בריאות כללית, ל וראש חטיבת הכספים"סמנכ,  ניר–מר נועז בר 
  כאן, ראש אגף גזברות, נועה פרסטר' גב

  מכבי שירותי בריאות, מנהל אגף הכספים, ילונקה'מר שעיה ז
  קופת חולים מאוחדת, מנהל אגף הכספים, מר גיל חיימוביץ
  ח לאומית"קופ, ל כספים "מ סמנכ"וש ומל למינהל ומשאבי אנ"סמנכ, מר גיל ויינשטיין

  חברי הנהלת משרד הבריאות


