כל הבריאות -האתר שניתן לראות בו את כל הזכויות
כמה טיפולים ניתן לקבל? מי יכול לקבל טיפולי שיניים בהרדמה? איפה זה כתוב?

משרד הבריאות הקים שני אתרים חשובים הנותנים מידע רב על הזכויות השונות בנושאי
בריאות.
הראשון הינו האתר הרשמי של משרד הבראיות ובו מוצג מידע רב הנוגע למשרד (לאתר
לחץ כאן)
האתר השני הינו אתר חשוב ביותר ובו העלה משרד הבריאות את מלוא הזכויות המגיעות
על פי סל הבריאות ,וכן השוואה בין כל הזכויות המגיעות מהביטוחים המשלימים בקופות
החולים (לאתר לחץ כאן)
האתר מאפשר גם לראות את הזכויות ,גם להשוות בין הקופות ,וגם להוציא דו"ח רשמי
שאפשר להביא לקופה ולדרוש את הזכויות.
נביא בפניכם את הדרך המומלצת והפשוטה לשימוש באתר:
שלב ראשון -שימוש בחיפוש הכללי
לא תמיד יודעים איזה מינוח מדויק צריך להשתמש בשביל למצוא טיפול ,אבחון או תרופה,
ולכן כדאי לעשות שימוש בחיפוש כללי.

כדאי להתחיל לכתוב מילה או שתיים מהביטוי והחיפוש נותן אפשרויות להשלים .ניתן לבחור
את המתאים ביותר .כך חיפוש של המילה "התפתחות" מוביל לאפשרויות רבות ומתאימות
שניתן לבחור מתוכן.

שלב ב' -בחירת המושג המתאים ביותר
לאחר הבחירה נפתחת רשימה של פירטי המידע השונים ואפשר לבחור את הכי נכון
בשבילכם

שלב ג' -איך נראה המידע על הזכויות באתר
בתוך פריט המידע תוכלו למצוא מונחים עיקריים (לחיצה עליהם תוביל לפירוט אודותם),
ובתחילת הפריט יופיע מה שניתן בסל הבריאות .לחיצה על "קרא עוד" תפתח פירוט מלא של
הזכויות המגיעות בסל הבריאות בצורה מדויקת ומפורטת.

שלב ד' -איתור הזכויות מעבר לסל הבריאות בביטוחים המשלימים
אם ממשיכים וגוללים את הפריט מידע ניתן לראות השוואה של כל השירותים הנלווים
שניתנים על ידי קופות החולים בביטוחים המשלימים .ככל שיש לכם ביטוח משלים תוכלו
לראות למה בדיוק אתם זכאים מעבר לסל הבריאות

שלב ה' -הדפסת סיכום רשמי של כל המידע והבאתו לקופת החולים
באמצעות לחיצה על המילה "הדפס" באתר תקבלו מסמך רשמי ,אותו תוכלו גם להדפיס
בפועל ולהביא לקופה ,עם סיכום מסודר של כל הזכויות.

וכך נראה הסיכום אתו אפשר לבוא לקופת החולים:

שלב ו' -המקום למצוא את ההנחיות והחוזרים הרשמיים של משרד הבריאות
עם לחיצה על המילה "מידע משפטי" תוכלו להגיע לכל חוזרי המנכ"ל והחוקים הרלוונטיים
לפריט המידע

וכך נראת רשימת חוזרי מנכ"ל לדוגמה:

וכך נראה חוזר המנכ"ל עצמו ,שגם אותו ניתן להדפיס ולהביא לקופה:

מוזמנים למצוא את המידע ככל שתחפצו ,וכמובן להעזר בנו למצוא את המידע בשבילכם...

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.

