זכאות עקב פגיעה מתוקף חקיקה אחרת

נספח ז'

מלבד חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,ישנם חוקים נוספים ,המסדירים את זכאותן של אוכלוסיות
מוגדרות לשירותי בריאות הנובעים מפגיעה מסוימת ,ובהם :נפגעי תאונת עבודה ,אשפוז יולדות
ויילודים ,נפגעי פעולות איבה ,חיילים בשירות חובה ומשרתי קבע ,נכי רדיפות הנאצים ,ילדים
הלומדים במסגרת המוסדות לחינוך מיוחד.
 .1תאונות עבודה – אחריות הביטוח הלאומי
.1.1
.1.2
.1.3

.1.4

.1.5

נפגע ת .עבודה הוא אדם שנחבל תוך כדי ועקב העבודה )לרבות תאונה בדרך אל העבודה
וממנה ותאונה בנסיבות מפורטות בחוק( ,והכיר בו הביטוח הלאומי כנפגע עבודה.
על פי הסכם בין הקופות והמוסד לביטוח לאומי ,הקופות נותנת שירותים רפואיים
לנפגעי עבודה המוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי.
"סל השירותים" לנפגע עבודה ,רחב יותר מאשר הסל ל"מבוטח רגיל" והוא כולל את כל
הטיפולים הרפואיים הנובעים מהתאונה כולל טיפול שיניים ,אשפוז סיעודי וכו' ,וכמו
כן ,פטור מתשלום היטלי השתתפות עצמית.
פניה לקבל הכרה  -לצורך קבלת הטיפול הרפואי עליכם להצטייד בטופס בל 250/חתום
בחתימת ובחותמת המעסיק שנרשמו בו פרטי הנפגע והאירוע .יש לפנות עם הטופס
בל 250/לרופא הקופה ,כדי לקבל תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה .תעודה זו תוגש
לביטוח הלאומי בצירוף טופס התביעה ,לקבלת ההכרה על הפגיעה .עותק מאישור
ההכרה )עם פירוט הפגיעות המוכרות( יש להעביר לסניף הקופה.
לידיעתך ,טופס בל 250/אינו מהווה אישור הכרה בביטוח הלאומי.

 .2אשפוז יולדות ויילודים – אחריות המוסד לביטוח לאומי המשלם ישירות לבית החולים.
 .3נפגעי פעולות איבה
 .3.1נפגע פעולת איבה זכאי לקבל שירותים רפואיים בדומה לנפגע תאונת עבודה.
 .3.2כדי לקבל טיפולים רפואיים בקופת החולים בגין הפגיעה ,יש להצטייד באישור ההכרה
מטעם המוסד לביטוח לאומי בפירוט הפגיעות המוכרות ,ולגשת לסניף הקופה.
 .4חיילים בשירות חובה ומשרתי קבע  -צה"ל מספק את השירות הרפואי הנדרש לחיילים
בשירות חובה וקבע למעט בשירות ללא תשלום )של"ת( וקבוצות מסוימות של מתנדבים.
 .5נכי צה"ל – משרד הביטחון מספק לנכה את כל השירות הרפואי הנדרש לטיפול בפגיעתו
בלבד .בחלק מהמקרים יש לו הסכם עם הקופות כי הקופה תספק את השירות וצה"ל משיב
לה את ההוצאה.
 .6נכי רדיפות הנאצים
 .6.1לאוצר הסכם עם הקופות כי הן תספקנה את השירות בגין הפגיעה המוכרת לנכה רדיפות
הנאצים והאוצר ישיב להם את הוצאותיהם.
 .6.2המטופל זכאי לפטור מלא מהשתתפות עצמית בגין הטיפול רפואי הנובע ממחלותיו
שהוכרו ע"י הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר .לשם כך עליו לוודא כי בקופה ישנה
הגדרה של המחלה המוכרת .
 .7ילדים הלומדים במסגרת המוסדות לחינוך מיוחד  -אחריות משרד החינוך לספק שירותים
פרארפואיים הנדרשים לילדים אלה.
 .8תאונות דרכים
 .8.1נפגעי תאונת דרכים זכאים לקבל את הטיפול הרפואי הקבוע בחוק ביטוח בריאות ,ללא
כל התניה )פס"ד אלחדד(.
 .8.2בשב"נים של הקופות קיימת החרגה לתאונות דרכים.

