"רפורמה" סודית במשרד הבריאות
מבטלים החזרי כספיים להורים שלא קיבלו בזמן טיפולים מהקופה? מפסיקים טיפולים בקופה עד
שההורה מביא דיווח ממסגרת החינוך? למה זה קורה?

שנת  2017הולידה דו"ח מבקר מדינה חמור ביותר לעניין טיפולי מקצועות הבריאות שניתנים
לילדים בישראל .אנחנו בקשר דאגנו להעביר את הנתונים שלנו למבקר המדינה על מנת לבסס את
הדו"ח.
מצד אחד -הדו"ח הראה כי לילדים עם מוגבלויות זכות לקבל את הטיפולים גם בקופות החולים וגם
במסגרות חינוכיות (למעט מקרים חריגים) .כלומר לקבל מעטפת מלאה ,בריאותית ופדגוגית בגיל
הנכון ,ובאופן שיכול לשנות את חייהם וחיי משפחותיהם.
מצד השני -המציאות הקשה בשטח מלמדת שיש חוסר במטפלים ,תורים ארוכים ,הפסקת טיפולים
בקופה כשילד נכנס למסגרת חינוך  ,תעריף נמוך של החזרים להורים שאינו מכסה את העלויות,
שעות טיפול בבתי הספר שנעלמות ועוד.
זה היה בשנת  ,2017אז מה נשתנה?
אמרו שיתנו  20מיליון שקל למערכת כבר בשנת  ,2018במיוחד ליחידות להתפתחות הילד שקורסות
כי הכספים שלהם מועברים מקופות החולים -אז אמרו .משרד הבריאות לא הספיק לבנות מבחן
"תמיכות" לפיו יחליטו איך לחלק את הכסף .אז לא חילקו .הכסף לשנת  2018נעלם (!) ובשנת
 2019מבטיחים  40מיליון שקלים למערך ,בתנאי שיספיקו לבנות את מבחן התמיכות עד אז.
אמרו שיתקנו את תעריף ההחזר להורים ,שלא מקבלים טיפול בתוך שלושה חודשים (!) ונאלצים
לפנות לרפואה פרטית .אז אמרו .היום קופות החולים דורשות גם להאריך את משך זמן ההמתנה
בתורים וגם מבקשות לבטל את ההחזרים.
אמרו שעל פי חוק הטיפולים שמקבלים בקופה ובמסגרות החינוך אינם תלויים זה בזה והילדים
צריכים לקבל גם וגם (למעט מקרים חריגים) .אז אמרו .משרד הבריאות ומשרד החינוך ערכו מסמך
תיאום שקובע הפוך -כלומר שלא ניתן יהיה לקבל טיפולים גם וגם .יותר מכך -המסמך מחייב הורים
לילדים בחינוך המיוחד להביא דו"ח "קהילה" מבית הספר לקופה כתנאי לקבלת הטיפולים בקופה.
זו התנהלות לא חוקית.

המצב הזה לא יכול להימשך ואנחנו בקשר ממשיכים לפעול!
חשוב לנו לדעת -אם אמרו לכם בקופה שלא מגיע לכם טיפולים כי הילד או הילדה בחינוך המיוחד
(למעט מקרים חריגים) ,אם שלחו אתכם להביא דיווחים מהמסגרת החינוכית בשביל לקבל טיפולים
או הפסיקו לכם את הטיפולים עד שיתקבל הדו"ח .הודיעו לנו.
עזרנו כבר למשפחות רבות לקבל את הטיפולים שמגיעים להם ,וחשוב לנו להביא את המקרים
הלאה למקבלי ההחלטות ,שישמעו את הקולות שבשטח.
מוזמנים לפנות אלינו לצוות המקצועי בטלפון או במייל.

משפחות מיוחדות! אל תהססו לפנות לצוות המקצועי שלנו במרכז המידע ומיצוי הזכויות!
בטלפון  1-700-501-601ובמיילcontact@kesher.org.il :

