גזרות משרד הבריאות -ביטול ההחזרים הכספיים לעיכוב במתן טיפולים
לצערנו ,לאור דיונים רבים בכנסת ודיווחים שונים עולה שבכוונת משרד הבריאות לנקוט
מהלכים קשים נגד מתן אבחונים וטיפולים לילדים עם מוגבלויות:
-

משרד הבריאות מתכוון לאשר לקופות החולים עיכובים של למעלה משלושה חודשים (!) במתן
אבחונים וטיפולים לילדים ,באופן שפוגע בבריאותם ,חינוכם ,רווחתם וחיי משפחתם.

-

לבטל את הפיצוי המועט והחלקי למשפחות מיוחדות ,של החזרים בתעריפון משרד הבריאות
בלבד ,בגין עיכובים ממושכים במתן שירותי רפואה לילדים ,המאלצים את ההורים לממן מכיסם
טיפולים פרטיים בשווי עשרות אלפי שקלים.

-

משרד החינוך לא אוכף העברת תקציבים ליחידות להתפתחות הילד באופן שיוביל לסגירתן.

חרף מאבקנו המתמשך משרד הבריאות ממשיך להתעלם מהעובדות:
 .1עיכוב של שלושה חודשים במתן אבחון וטיפול רפואי בפועל עולה כדי גרימת נזק לילדים
ולמשפחתם בכל תחומי החיים ובפרט בזכות לשירותי רפואה על פי חוק.
 .2משפחות הילדים שמשתמשות בהחזרים אינם בהכרח מרקע כלכלי חזק .המצב הנוכחי שבו
ההורים נאלצים לבחור בין חוסן כלכלי לבין טיפולים רפואיים מקומם ,ולאלו שבוחרים באחרון
הרי שההחזרים הינם מוצא אחרון לפני קריסה כלכלית.
 .3במערכת שאיננה עומדת בעומס המטופלים ,אין כל הגיון להפנות את כל אותם בעלי יכולת
כלכלית לקבלת טיפולים עם החזר חלקי ,לתפוס את התורים וכוח האדם שיכול לתת מענה
לאלו שיכולתם הכלכלית פחותה.
 .4יש לזכור שמדיניות ההחזרים הנוכחית יוצרת חסם נוסף בפני הקופות ,המעדיפות טיפולים
דרך הביטוחים המשלימים עם ספקים שלהן .יש חשש ממשי שביטול ההחזרים יוביל לכך
שמשפחות תאלצנה לפנות לביטוחים משלימים בעלות נוספת ורק למטפלים שהינם בהסכם
עם הקופות.
 .5להחזרת המשפחות אשר בלית ברירה פונות לטיפולים פרטיים לתורי הקופות ,משמעות
הרסנית לכל התחומים הנלווים לבריאות כגון החינוך ,הרווחה ,תעסוקת ההורים ועוד.

אנחנו ממשיכים להאבק למען המשפחות המיוחדות למען עתיד טוב יותר!

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

contact@kesher.org.il

www.kesher.org.il

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.

