
 2019נובמבר  – תכנית משרד הבריאות לקיצור התורים בהתפתחות הילד

 

משרד הבריאות הודיע על תכנית לקיצור התורים בהתפתחות הילד והרחבת המענים של קופות החולים 

 בתחום.

בשנה את תקציב תחום התפתחות הילד על מנת לאפשר ₪ מיליון  80 –התכנית מגדילה משמעותית 

לקופות להגדיל את כמות המטופלים להם הן נותנות שירות ואת כמות הטיפולים במקצועות הבריאות 

 )קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית( שהן מספקות.

ים להכשרות באוטיזם לצוותים המטפלים ולמענקים למטפלים בנוסף התכנית מקצה כספים ייעוד

 שיתחייבו לעבוד בקופות החולים פרקי זמן משמעותיים.

התפתחות הילד ולאחר שלושה חודשי טיפול בכיום, הקופות מתקשות לתת מענה לחלק ניכר מהפונים ל

ולים ואת ההפרש המתנה מופנים המטופלים לשוק הפרטי ומקבלים החזרים כספיים חלקיים על הטיפ

, במקרים רבים 1997מאחר וההחזרים ניתנים על פי תעריפון שלא עודכן משנת  מממנים מכיסם.

 לטיפול.₪  200-הפרש מגיע ל

לא ניתן יהיה עוד לקבל החזרים על טיפול  2021אפריל כחלק מהתכנית לקיצור התורים החל מחודש 

  מטופלים חדשים. רק לגביזה תקף שינוי פרטי. 

ינואר לים שנמצאים כרגע במסלול של החזר ימשיכו לקבל אותו ללא כל שינוי. רק החל מחודש מטופ

 להם חלופה טיפולית ראויה בתוך הקופה. ולהציעיוכלו קופות החולים לפנות למטופלים אלו  2022

כיום, גם מטופלים שפונים בבקשה לאבחון יכולים לאחר שלושה חודשי המתנה לפנות לאבחון באופן 

טי תמורת החזר חלקי ביותר. בשלב הראשון לא יהיה שינוי במדיניות ההחזרים לגבי אבחונים. החל פר

שפנו בבקשה לאבחון יוכלו לקבל החזר על אבחון פרטי  9רק מטופלים מעל גיל  2021ינואר מחודש 

 בתום שלושה חודשי המתנה.

אלא  ית לא מונעת את זההתכנ – במקרים חריגים הקופה עדין תוכל לתת החזרים –חשוב לדעת 

 .את ההחזר הגורף תרק מבטל

גם משרד הבריאות וגם קופות החולים יפעילו מוקדים ייעודים שמטרתם לתת מענה למקרים דחופים 

 ולמקרים בהם תקופת ההמתנה מתארכת באופן לא סביר.

 תכנית משרד הבריאות כוללת יעדים ברורים לקיצור התורים:

 היעד הוא שמספר הממתינים למעלה מחצי שנה לטיפול יפחת בחצי( 1.7.20חודשים ) 3תוך  •

 ( היעד הוא שאף מטופל לא ימתין למעלה מחצי שנה לטיפול1.10.20תוך חצי שנה ) •

היעדים הבאים מדברים על הפחתה הדרגתית במספר המטופלים הממתינים לטיפול יותר  •

 משלושה חודשים

 חודשים 3נה תוך מהמטופלים מקבלים מע 95% – 1.1.21יעד סופי  •

 https://www.health.gov.il/hozer/mkA03_2019.pdf לקריאת החוזר המלא היכנסו לקישור:

 

 036703077 בכל שאלה נוספת אתם מוזמנים לפנות למרכזים למשפחה של אלו"ט

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mkA03_2019.pdf

