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טיפול רפואי לעצורים עד שנה
.1

כללי
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,תקנותיו והוראותיו של מנכ " ל משרד הבריאות
נקבע כי  ,עצורים עד שנה מיום מעצרם  ,זכאים לטיפול רפואי בהתאם לחוק
הבריאות הממלכתי  ,על חשבון קופת החולים אליה היו שייכים קודם הכנסתם
למעצר .

.2

המטרה
להסדיר אופן הפניית עצורים ) עד שנה ( הנמצאים במשמורת שב " ס הנזקקים
לטיפולים רפואיים במוסדות חוץ .

.3

טיפול לעצורים הכלואים לתקופות קצרות
3.1

טיפול ראשוני לעצורים הכלואים לתקופות קצרות  ,יינתן ע " י שירות
בתי הסוהר במסגרת המרפאות ומר " ש .

3.2

טיפול שניוני לעצורי ם עד  12חודשים יינתן ע " י קופות החולים ויכלול
טיפולים במרפאות חוץ  ,טפול בחדרי מיון  ,מכונים למינ י הם ) C.T, U.S
ועוד (.

3.3

ט י פול שלישוני הכולל אשפוזים וניתוחים ימומן ע " י קופות החולים .

3.4

עם כניסת עצור לב יס " ר  ,ידאג אחראי מרפאה בעת עריכת הבדיקה
הראשונית לציין על גבי תיקו הרפואי של העצור תאריך תחילת המעצר
וכן מועד תום שנת המעצר  .כמו כן  ,תצוין שייכותו לחברות בקופת
החולים אליה הוא שייך ) שם הקופה (.

3.5

אופן הט י פול במקרים אלקטיבים
 3.5.1בכל הפניית עצור עד שנה מיום מעצרו לטפול רפואי במסגרת
חיצונית  ,יש לעדכן מיידי ת את תקציבן מחלקת הרפואה  ,על מנת
לקבל התחייבות כספית עבור אותו טפול מקופת החולים אלה
שייך העצור .
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 3.5.2אחראי המרפאה ידאג להעביר לתקציבן מחלקת הרפואה את
המסמכים והפרטים הבאים :

−
−
−
−
−
−

הזמנה של העצור לטפול רפואי במוסד חוץ .
סיבת ההפניה והגורם המפנה .
מספר תעודת זהות של העצור  ,ומספר אסיר ) ט (.
תאריך מעצר ותאריך תום שנה .
שייכות העצור לקופה ) שם הקופה בה חבר העצור (.
כתובת ומקום מגורי העצור .

 3.5.3על אחראי מרפאות להקפיד על מילוי מדויק של הפרטים הנ " ל .
ללא פרטים אלה  ,לא יהיה ניתן לאתר שייכות העצור לקופ " ח
ולדרוש התחייבות כספ ית לתשלום עבור השירותים הרפואיים .
 3.5.4עם קבלת המסמכים  ,ייצור תקציבן מחלקת הרפואה  ,קשר עם
גורמי התיאום שנקבעו מול קופות החולים  ,על מנת לקבל
התחייבויות כספיות עבור הטפול הרפואי הנדרש .
 3.5.5עם קבלת ההתחייבות הכספית ואישור קופת חולים  ,ידאג
תקציבן מחלקת הר פואה להעבירה לאחראי המרפאה  ,על מנת
שהאסיר יצא לקבלת הטיפול הרפואי האמור עם התחייבות
כספית מסודרת .

.4

אופן הטיפול במקרים דחופים
4.1

הפניית עצור עד שנה לטיפול רפואי דחוף תעשה באופן הבא :
 4.1.1ל עצור תימסר הפניה רפואית  ,מסמכים רפואיים נדרשים והפניה
לקבלת טיפול ) ראה נספח א ' לנוהל (.
 4.1.2בעת הגעת ה עצו ר לבית החולים  ,יועברו המסמכים הרפואיים
וההפניה לקבלת הטיפול לסניף קופת החולים  ,אליה הוא שייך ,
הממוקם בבית החולים .
 4.1.3סניף קופת החולים יעביר התחייבות כספית לכיסוי הוצאות
הטיפול ) בחדר מיון או אשפוז ( לבית החולים .

4.2

אחראי מרפאה יוודא שבעת הפניית ה עצור לטיפול במוסד רפואי חוץ ,
הפרטים הרשומים מטה יהיו מדויקים :
 4.2.1סיבת ההפניה וגורם מפנה .
 4.2.2מספר תעודת זהות של העצור  ,ומספר אסיר ) ט (.
 4.2.3תאריך מעצ ר ותאריך תום שנה .
 4.2.4שייכות העצור לקופה ) שם הקופה בה חבר העצור (.
 4.2.5כתובת ומקום מגורי העצור .
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טופס הפניית עצור עד שנה לקבלת טיפול רפואי  -ראה נספח א ' .

נספחים
נספח א ' -

טופס הפניה לטפול רפואי בעצור עד שנה .

נספח א '
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שירות בתי הסוהר
תאריך :
מרפאת ב יס " ר
בית חולים
ט ופס הפניה לטפול רפואי בעצור עד שנה

שם ומשפחה

מספר ת  .ז .

חבר בקופת חולים

יחידה מפנה

הופנה לטיפול

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי והחלטת משרד הבריאות הטיפול
בנ " ל ימומן על ידי קופת החולים אליה שייך העצור .
הננו מבקשים לתת את הטפול הרפואי לו זקוק העצור ונושא
התש לום  /התחייבות יוסדר בהקדם .

בברכה,

חתימה וחותמת המפנה

