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18631312
לכבוד
מנכ"לי קופות החולים
שלום רב,

הנדון  :התנהלות קופות חולים במקרים של היריון והפסקות היריון לנערות עד גיל
19
חוזר זה הינו חוזר סמנכ"ל שני העוסק בנושא היריון של נערות עד גיל  19והוא ממשיך את חוזר
סמנכ"ל מס'  3-2012בנושא הפסקות היריון לנערות עד גיל .19
נחיצות הסדרת התנהלות קופות החולים בנושא של היריון של נערות ברורה נוכח החשיבות של
השמירה על הדיסקרטיות במקרים אלו .בחוזר הקודם אף ציינו כי במקרים מסוימים הסודיות
אינה רק עניין של אי נוחות או צנעת פרט אלא מגיעה עד כדי פיקוח נפש ,אם משום שנשקפת
לנערה סכנה בקהילות שאינן סובלניות להריונות מחוץ לנישואים ,ואם משום שהנערה עצמה לא
תהיה מסוגלת לעמוד בהתמודדות עם סביבתה במידה ודבר הריונה והפסקת ההיריון יהפוך לסוד
גלוי.
מטרת חוזר זה היא הסדרת הנושאים הבאים; גבייה עבור שירותים הקשורים בהיריון או
בהפסקתו ,דיוור ישיר למבוטחים ,מידע באתרי האינטרנט.
 .1גביית השתתפות עצמית עבור שירותים הקשורים בהיריון של נערות
בשל רגישות דבר קיומו של היריון בנערה ,פעמים רבות הנערה אינה משתפת את בני משפחתה
או את סביבתה בדבר מצבה ,עקב כך קיים קושי של הנערה לשלם את גובה ההשתתפות
העצמית עבור בדיקות שהיא חייבת לעבור בטרם או לקראת ההחלטה לעבור הפסקת היריון.
לפיכך ,קיים חשש כבד כי הדבר יהווה חסם של הנערה לקבלת עזרה רפואית כנדרש מוקדם
ככל האפשר.
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לאור האמור יש להקל על נערות בעניין תשלום ההשתתפות העצמית כמפורט להלן;
 .1.1רופא נשים -קופת חולים שאושרה לה גביה עבור רופא ראשוני במסגרת תוכנית הגביה
שלה ,לא תגבה תשלום זה מנערה קטינה עד גיל  19שהגיעה לביקור אצל רופא נשים
)לאור חוסר היכולת המעשית לקשור בין הפטור מתשלום לבין סיבת הפניה ,הרי שעל
פטור זה לחול על כל פניה של נערה עד גיל  19לביקור אצל רופא נשים ללא קשר לסיבה
הפניה(.
 .1.2בדיקת אולטרא סאונד -על הקופה להשתדל להפנות נערות עד גיל  19לרופא נשים שקיים
בחדרו מכשיר אולטרא סאונד ,כך שהנערה לא תצטרך לערוך את בדיקה במכון נפרד
ולשלם השתתפות עצמית עבור הבדיקה.
כמו כן ,יש להנחות את רופאי הנשים שיש ברשותם מכשיר אולטרא סאונד לערוך בדיקה
על קיום ההיריון בעצמם ולא להפנות את הנערות לבדיקה במכון.
לחלופין יכולה הקופה ביוזמתה לפטור נערות עד גיל  19מתשלום השתתפות עצמית עבור
בדיקת האולטרא סאונד.
 .1.3טופס התחייבות לוועדה להפסקת היריון -בהתאם לחוזרי מנהל רפואה קודמים בנושא
הוועדה להפסקת היריון לנערות עד גיל  ,19אין לגבות השתתפות עצמית מהנערה עבור
טופס ההתחייבות שמנפיקה הקופה לוועדה להפסקת הריון.
יתרה מכך ,על הקופה לנסות להגיע להסכמים עם בתי החולים להתחשבנות ישירה בכל
הקשור בוועדות להפסקת היריון על מנת שתהליך הוצאת טופס ההתחייבות ע"י
המבוטחת תיחסך.
כמו כן ,כל עוד הקופה מחייבת הוצאת טופס התחייבות ,יש לאפשר הוצאת הטופס ע"י
המבוטחת בכל סניף של הקופה ולאו דווקא במרפאה אליה היא משויכת.
 .1.4טופס התחייבות לביצוע הפסקת ההיריון בבית חולים -טופס התחייבות לביצוע
הפסקות הריון לנערות עד גיל  19יונפק ללא גביית השתתפות עצמית של המטופלת.
הטיפול מתבצע במסגרת אשפוז יום ,ואינו נכלל תחת הקטגוריה של טיפולים הניתנים
במרפאות חוץ של ביה"ח.
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 .1.5אופן הגביה -במידה והקופה גובה תשלום השתתפות עצמית עבור בדיקה או טיפול
הנוגעים לתחום רפואת הנשים ושניתן לנערות עד גיל  ,19יש לפעול בהתאם להוראות
הבאות:
.1.5.1חיוב ההשתתפות העצמית לא ייעשה באמצעות חיוב הוראת קבע של ההורים אלא
בתשלום ישיר של המטופלת עצמה.
.1.5.2על הצוות המקצועי והמנהלי להיות קשוב לסימני מצוקה של הנערה בכל הקשור
ליכולתה לעמוד בדרישת התשלום ,ולגלות התחשבות על מנת שהדבר לא ימנע
קבלתה לטיפול.
 .2מידע בדיוור ישיר אודות התשלומים ששולמו ע"י המבוטחת או משפחתה:
בהודעת הדיוור הישיר המגיע לבית המבוטחת או משפחתה לא יצוינו ולא יפורטו התשלומים
עבור בדיקות או טיפולים הנוגעים לרפואת נשים שניתנו לנערות עד גיל .19
 .3מידע באתר האינטרנט
המידע הבא לא יופיע באתר האינטרנט של הקופה תחת שם המבוטחת )או מספר ת.ז שלה(
שגילה מתחת לגיל  19אלא אם מדובר במידע הנוגע לנערה ואינו מופיע תחת המידע שניתן
להגיע אליו תחת סיסמת ההורים:
.3.1.1תור או ביקור אצל רופא נשים )ללא קשר לסיבת הביקור(.
.3.1.2תור או ביקור לבדיקת אולטרא סאונד או תוצאות בדיקת האולטרא סאונד.
.3.1.3בדיקות בהיריון.
.3.1.4בדיקות דם ,ספירות דם וסוג דם שנעשו בהקשר של הריון.
.3.1.5תכשירים ובדיקות שנלקחו בהקשר של היריון.
 .4מוקדי הקופה ונותני השירות במרפאות
 .4.1על מוקדני הקופה ונותני השירות במרפאות להיות בקיאים ומיודעים בהנחיות אלו
ובהנחיות אחרות הקשורות בהיריון של נערות עד גיל .19
 .4.2אין למסור מידע לכל גורם )לרבות להורי הנערה( ,למעט למבוטחת עצמה ,בנושאים
הקשורים בהיריון או הפסקת היריון של נערות עד גיל .19
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 .5תחולת חוזר זה מיום הוצאתו ,סעיף  3לעיל ייכנס לתוקף ב.1.1.2013 -
לפעולתכם בהתאם.

בברכה,

רויטל טופר-חבר טוב
סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
ושירותי בריאות נוספים )בפועל(
העתק:
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,ס .שר הבריאות
פרופ' רוני גמזו ,המנהל הכללי
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
מר יאיר אסרף ,סמנכ"ל אגף תקצוב ,תכנון ותמחור ,כאן
פרופ' ארנון אפק ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
ד"ר יורם לוטן ,מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ,כאן
ד"ר דרור גוברמן ,ראש אגף רפואה כללית ,כאן
עו"ד נתן סמוך ,הלשכה המשפטית ,כאן
עו"ד טליה אגמון ,הלשכה המשפטית ,כאן
מר ליאור ברק ,האגף לפיקוח על קופות החולים  ,כאן
גב' אריאלה אדיז'ס – תורן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מר עמיחי בירנצויג ,האגף לפיקוח על קופות החולים  ,כאן
מר מתן אונגר ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
גב' חוה חג'ג' ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מר עידן דורפמן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מר שמעון רייפר ,מ"מ נציב קבילות הציבור ,כאן
גב' אורית ברשטלינג ,רכזת ארצית ,תוכנית התערבות עם נערות בוועדה לענייני היריון ,כאן
מר ניר קידר ,האגף לכלכלת ביטוח בריאות ,כאן
מנהלי כספים ,קופות חולים
מנהלים רפואיים  ,קופות חולים
מנהלי פניות הציבור קופות חולים
חברי הנהלת משרד הבריאות
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