טיפולים בקופה ובמסגרות החינוך
האם צריך לבחור בין טיפולים בקופת החולים לבין טיפולים במסגרת החינוך? מה זה דו"ח
קהילה? מה קורה אם מפסיקים לנו בקופת החולים את הטיפולים?

פעמים רבות ,ילדים המטופלים במסגרת התפתחות הילד בקופת חולים מקבלים טיפולים
גם במסגרות החינוך.
מסגרות החינוך מסתמכות על הטיפולים הניתנים בקופות החולים .כך בתחילת שנה הצוות
החינוכי עורך תצפיות ובונה תכנית טיפולים ,פרטנית וקבוצתית בהנחה שהתלמיד ממשיך
ומקבל את הטיפולים בקופת החולים.
לכן בחוק החינוך המיוחד (סעיף  )22נקבע שהטיפולים במסגרות החינוך שונים מהטיפולים
בקופת החולים ,ואסור לגרוע מהטיפולים שניתנים בקופת החולים בגלל טיפולים שניתנים
במסגרות החינוך .כך גם חוזר משרד הבריאות קובע מפורשות:

"הזכאות לקבלת טיפולים בתחום התפתחות הילד אינה
מותנית או תלויה כרוכה בטיפולים שמקבל הילד במסגרת
החינוך המיוחד".
שלושה חריגים לכלל שהבאנו:


מעון יום שיקומי עד גיל  -3מסגרות מעונות יום שיקומיים עד גיל  3נותנים
טיפולים במימון משרד הבריאות .לכן טיפולים שניתנים בפועל במעון יום שיקומי
עד גיל  3לא ינתנו במקביל בקופת החולים.
לשים לב :אם הילד צריך טיפולים שונים מהניתן במעון יום שיקומי ,או שבפועל
לא ניתנים טיפולים מתאימים ניתן לפנות לקופת החולים לקבלתם.



טיפול בריאותי מקדם (טב"מ) -עד גיל  7ניתן לקבל תוספת טיפולים לתלמידים
על הרצף האוטיסטי מעבר לטיפולים שניתנים במסגרות החינוך .לכן טיפולים
שניתנים בפועל באופן זה ,לא ינתנו במסגרת קופת החולים.
לשים לב :העובדה שיש טיפולים במסגרת החינוך לא אומרת בבהכרח שאלו
טיפולים במסגרת טיפול בריאותי מקדם -צריך לבדוק .כמו כן ,אם הילד צריך
טיפולים שונים מהניתן במסגרת החינוכית או שבפועל לא ניתנים טיפולים
מתאימים ,ניתן לפנות לקופת החולים לקבלתם.



מקום שבו הובהר רפואית שאין צורך כלל בטיפולים נוספים על המסגרת
החינוכית.
לשים לב :אי אפשר להחליט על הפסקת טיפולים בקופה מבעוד מועד ,בהנחה
מקדימה שאלו לא יידרשו בעתיד עם כניסת הילד למסגרת החינוך.
חובת קופת החולים להמשיך ולתת טיפולים גם אם התלמיד נכנס למסגרת
החינוכית ,לבדוק מה מצב הילד לאחר שנכנס למסגרת החינוכית ,וככל
שמבקשים להפחית או להפסיק טיפולים בקופה צריך לעשות זאת תוך שיקול
דעת רפואי מנומק ומובהר להורים.

מה זה דו"ח קהילה?
הדרך של קופות החולים לדעת אילו טיפולים ניתנים במסגרות החינוך הינה דרך טופס דיווח
שהמסגרת החינוכית ממלאת ונותנת להורים .הטופס נקרא "דו"ח קהילה".
לצערנו ,הגיעו לקשר מקרים שבהם קופות החולים ביקשו את הדיווח של המסגרת
החינוכית ,ועד אז הפסיקו את הטיפולים במסגרת הקופה .זה לא מקצועי ולא חוקי.
כפי ש הבהרנו ,יש למלא את הטופס באופן שיבהיר את השוני בין הטיפולים בקופה
למסגרות החינוך ,והזכות לקבל טיפולים גם מפה וגם מפה.
בקשר פעלנו מול מבקר המדינה ,שכתב דוח חמור ביותר על התנהלות הקופות (לדו"ח
המלא לחץ כאן) והבהיר כדלקמן :

"בית הדין קבע כי הקופה אינה רשאית להתנער מצרכיו של
מבוטח המטופל במסגרת החנ"ם; אינה רשאית להפנותו
לחנ"ם לקבלת הטיפולים להם הוא זקוק; אינה רשאית
להתנות מתן שירותים במימוש או ניצול הזכאות לפי חוק
החנ"ם; ואינה רשאית לקבוע העדר זכאות לטיפולים רק
בגלל שהמבוטח מקבלם או אמור לקבלם ,במלואם או
בחלקם ,במסגרות החנ"ם".
אז מה עושים?


בודקים מה מגיע לכם בסל הבריאות ובביטוחים המשלימים .מוזמנים לבדוק
באתר "כל הבריאות" – לחצו כאן ,ולהיעזר בצוות המקצועי של קשר .



לא לאפשר לקופה להפסיק טיפולים באופן גורף רק בגלל שהילד נכנס למסגרת
חינוך מיוחד ,או בטענה שצריך קודם דו"ח קהילה/דיווח מהמסגרת החינוכית.
כדאי לעיין בחוזר משרד הבריאות(,לקריאה לחצו כאן )



אם הילד במעון יום שיקומי עד גיל  3או מקבל שירותי טיפול בריאותי מקדם
(טב"מ) עד גיל  ,7לוודא שהטיפולים הנדרשים מתקבלים בפועל במסגרת
החינוכית ,ואם ישנו טיפול מיוחד שאין במסגרת ,להביא אסמכתא בנושא לקופת
החולים.



כאשר פונים למסגרות החינוך לקבלת "דו"ח קהילה" לוודא שהצוות מציין את
השוני בין הטיפולים שניתנים במסגרת החינוכית (קבוצתיים מול פרטניים ,סוג
הטיפולים ,מהותם ועוד) ,ומבין את משמעות הטופס מבחינת המשך קבלת
הטיפולים בקופה .ניתן לציין בטופס כי הטיפולים אינם טיפולים על פי סל
הבריאות.



כאשר הקופה טוענת שאין צורך רפואי בהמשך מתן הטיפולים על ידה ,יש לדרוש
נימוק ענייני ,וניתן להציג חוות דעת רפואיות נוספות ,כמו גם הפניות ממומחים.

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.

