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שלוםרב 

הנדון:כללי יישום לתיירות רפואית 

אנועדיםלגידולמתמידבשירותיםרפואייםהניתניםבמערכתהציבוריתלתושביחוץ .
הגידולבביקושהואתעודתהצטיינותלמערכתהבריאות,אבלחשובכיהואיינתןללאפגיעה
בתושביהמדינה,שלמענםקמהופועלתהמערכת .
בכתבתושלדןאבןבעיתוןהארץ()11/11/2010מצוטטיםדבריושלמבקרמשרדהבריאות
,מראריהפזלפיו: "בהיעדר כללים עלולים שירותי תיירות המרפא לפגוע בשירות הרפואי
של תושבי ישראל .תיירות מרפא משולה להכנסת שר"פ (שירותי רפואה פרטית) בדלת
האחורית .וכאן זה גרוע יותר ,כי זה נעשה ללא כללים .כל הפעילות בתחום צריכה להיעשות
בשקיפות ולא במחשכים".
כתוצאה מכך ,ישראליםנאלציםלהמתיןלעתים חודשיםרבים לניתוחים בעוד שתושבי חוץ
מקבליםעדיפותבקביעתהתור .
אנוקוראיםלמשרדהבריאותלקבועכלליםלמתןשירותרפואילתושביחוץ,תוךהתייחסות
לנקודותכלהלן :
א .תור המתנה – לא תהא לתושב זר עדיפות בקביעת תור לאבחון ,לניתוח או לכל
טיפולאחרץ 
ב .מתן הטיפול – אין לאפשר את תיירות מרפא במתכונתה הקיימת ,כל עוד אין
תשתיות וכוח אדם מעבר לשעות העבודה הרגילות ,העוסקים בטיפול רפואי
בתיירים,
ג .תנאי מלונאות – לא תינתן לתיירים עדיפות בתנאי מלונאות בבתי החולים
הציבוריים,עלפניאלוהמסופקיםלתושביישראל.
ד .בקרה–עלמשרדהבריאותלקבועכלליםלבדיקתמימושהכלליםוהנהליםשיקבעו,
ואנומבקשיםכיתינתןלנוהאפשרותלהתייחסלכלליםולנהליםשיקבעועלידכם.
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