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 לכבוד

 מנכ"לי קופות החולים
 

 עדכון -שירותים בתחום התפתחות הילד הנדון : 
 19/2013סימוכין: חוזר מנהל רפואה מס' 

 1/2010חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן מס'                                                
 

 

       בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד ע"י קופות החולים 19/2013 מנהל רפואהחוזר 

קבע כי משך ההמתנה המרבי לאבחון ולתחילת טיפול בשירותים בתחום התפתחות הילד לא יעלה 

 חודשים, הן לילדים עד גיל שנה והן לילדים מעל גיל שנה.  3על 

בנושא  1/2010קוח על קופו"ח ושב"ן מס' לחוזר סמנכ"ל לפי 3מתוקן בזה סעיף לנוכח האמור, 

על קופות החולים לתת החזר עבור רכישת שירותים באופן שירותים בתחום התפתחות הילד, כך ש

, הן חודשים ממועד הפנייה 3פרטי בתחום התפתחות הילד, בכל מקרה בו עלה זמן ההמתנה על 

 לילד עד גיל שנה והן לילד מעל גיל שנה.

 

 לפעולתכם בהתאם.

 

 

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 על קופו"חובקרה סמנכ"ל לפיקוח 

 ושירותי בריאות נוספים 
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 העתקים:

 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 
 , המשנה למנכ"ל, כאןאיתמר גרוטופרופ' 

 ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל הרפואה, כאן
 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה , העו"ד נתן סמוך
 , 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 –'ס גגב' אריאלה אדי

 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, כאןמר אייל חסידים, 

 לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןהאגף גב' עדי כץ, 
 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  מנהלי פניות הציבור קופות חולים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


