"התפתחות הילד" בקופת חולים – אבחונים וטיפולים
איפה ניתן לעשות אבחון לאוטיזם? כמה טיפולי פיזיותרפיה הילד יכול לקבל? עובד סוציאלי זה
דרך הקופה?
מה זה "התפתחות הילד"?
סל הבריאות במדינת ישראל נותן שירותי רפואה שונים ומגוונים (אבחונים ,אשפוזים ,ניתוחים,
טיפולים ,אביזרי שיקום וניידות וכדומה).
במסגרת סל הבריאות של מדינת ישראל יש תוספת אבחונים וטיפולים לילדים עם מוגבלויות,
שניתנים דרך קופות החולים.
מה זה כולל?
רופאים מומחים בהתפתחות הילד ,אבחונים ,טיפולי פיזיותרפיה (בחלק מהקופות גם הידרותרפיה)
ריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור ,טיפול פסיכולוגי ועבודה סוציאלית.
למה זה חשוב?
קודם כל אבחון וטיפול לילד משלב מוקדם מאפשר לתת אבחון טיפול רפואי מיטבי.
שנית -בכדי לקבל זכויות נוספות מגורמי המדינה (המוסד לביטוח לאומי ,חינוך ,רווחה וכדומה)
נדרשים אישורים ,אבחונים ומסמכים רפואיים שהמקום הרשמי לקבלם הוא קופת החולים.
אז לכמה טיפולים זכאים בסל התפתחות הילד?

ואם זה לא מספיק?
אפשר לפנות באופן חריג לקופה ולבקש טיפולים נוספים ,מעבר לניתן בסל הבריאות .חשוב להדגיש
את הצורך הרפואי בטיפולים נוספים ,ואם ניתן -להביא חוות דעת/מסמך רפואי לביסוס הצורך .
כמו כן ,יש לזכור הקופות עורכות ביטוחים משלימים ,אותם ביטוחים שעבורם משלמים יותר לקופה,
ושם יש אפשרות לקבל טיפולים ואבחונים נוספים בהתאם למדיניות הקופה.
משרד הבריאות ריכז גם את הזכאות לסל הבריאות וגם את הטיפולים והאבחונים בביטוחים
במשלימים באתר "כל הבריאות" .למעבר לאתר לבדיקה לחץ כאן
משלמים על האבחונים והטיפולים?
ילדים עד גיל  ,3או עם מצב רפואי סומטי עד גיל  ,18או שהוריהם מקבלים הבטחת הכנסה פטורים
מתשלום על הטיפולים .בשאר המקרים ישנה עלות מסובסדרת בהתאם לחוק.
אז איך אני מקבל את השירותים בהתפתחות הילד?
אין הכרה אוטומטית של הילד בהתפתחות הילד בקופת החולים ,ולכן חשוב להכיר את התהליך
ולראות שהוא מקודם בקופת החולים.
מעבר להכרה בהתפתחות הילד בקופה ,יש לוודא שיש אפיון מתאים לטובת מספר הטיפולים הנדרש
לאורך השנים .כך הגדרה של סומטי תיתן טיפולים עד גיל  18בעוד הגדרה של עיכוב התפתחותי עד
גיל .9

ריכזנו עבורכם קישורים לאתרים הרלוונטים בקופות החולים השונות:
לקופת חולים כללית -התפתחות הילד – לחץ כאן
לקופת חולים מכבי -התפתחות הילד -לחץ כאן
לקופת חולים מאוחדת -התפתחות הילד -לחץ כאן
לקופת חולים מאוחדת -התפתחות הילד -לחץ כאן
תוך כמה זמן מקבלים אבחון? טיפול?
משרד הבריאות קבע לקופות פרק זמן של  3חודשים למתן שירותי התפתחות הילד .עם זאת,
לצערנו ,קבלת אבחון וטיפול בקופת החולים כרוכה לפעמים בהמתנה ארוכה לאור מחסור גדול בכוח
אדם.
לאור המצב ,משרד הבריאות הוציא הנחייה לפיה :אם לאחר שההורים הוכרו בהתפתחות הילד קיבלו
תור עם עיכוב של למעלה מ 3-חודשים ,הקופה צריכה לתת להם החזרים כספיים ,לפי תעריפון
משרד הבריאות ,על טיפולים פרטיים שלקחו בגלל העיכוב.
להנחיית משרד הבריאות בנושא -לחץ כאן
להנחיית משרד הבריאות בעניין מועד תשלום ההחזרים -לחץ כאן

משפחות יקרות! מוזמנות לפנות לצוות המקצועי שלנו
במרכז מידע ומיצוי הזכויות של קשר:
1-700-501-601

contact@kesher.org.il
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חשוב! האחריות על שימוש בתוכן דף מידע זה הינה על אחריות הקורא בלבד ,והמידע ,שמוצג בצורה
מתומצתת ומתעדכן מעת לעת ,איננו בא להחליף כל ייעוץ או ייצוג מקצועי לרבות משפטי או בירור מלא מול
הגורמים הרשמיים העוסקים בנושא .כל הזכויות שמורות לעמותת קשר -הבית של המשפחות המיוחדות.

