ביטוח רפואי לילדי הנמצאי בישראל ואינ תושבי

– נספח ט'

משרד הבריאות מפעיל באמצעות קופ"ח מאוחדת ,תכנית להסדרת ביטוח רפואי ,בהשתתפות
כספית של המדינה ,עבור ילדי) הנמצאי) בישראל ואינ) תושבי).

 .1זכאות להירש לתכנית
א .ילד שנולד באר* ושאמו שהתה באר* ששה חודשי) רצופי) טר) לידתו ,או שהשהות
המצטברת של אמו ,עד לידתו ,ושלו ממועד לידתו ,מצטברת לששה חודשי) רצופי).
ב .ילד שלא נולד בישראל ,או שנולד בישראל א ,עזב אותה לאחר לידתו רשאי להירש) לתכנית
בא) שהה באר* ששה חודשי) רצופי) לפני שפנה להירש) לתכנית.
ג .לא רשאי) להירש) :ילדי) תושבי הרשות הפלסטינית ,ילדי דיפלומטי) ,ילדי) להורי)
הנמצאי) בישראל למטרות לימודי) והוראה במוסדות להשכלה גבוהה וילדי) הנמצאי) בישראל
כתיירי).

 .2ההרשמה לתכנית  בלשכות משרד הבריאות
א .על ההורה ,או האפוטרופוס החוקי לקטי ,.להגיע ללשכת הבריאות המחוזית ע) תעודה מזהה
שלו ושל הקטי ,.תעודת לידה של הקטי) .א) נולד באר*( ,וע) הדרכוני) שלו ושל הקטי ..במקרה
והקטי .צעיר מגיל ששה חודשי) ,יש להביא ג) את דרכונה של הא) ,ג) א) האד) המטפל ברישו)
הוא אב או אפוטרופוס.
ב .א) הקטי .לומד במערכת החינו ,,יש להביא אישור מטע) הג .או ביה"ס כי למד במוסד במש,
 6חודשי) שקדמו לפנייה.
ג .בא) ההורה/הורי) עובדי) בישראל ,רצוי להביא אישור מהמעביד אודות העסקתו בששת
החודשי) האחרוני) .
ד .א) הרוש) את הקטי .אינו הורה טבעי ,עליו להציג מסמכי אימו* או אפוטרופסות.
ה .בלשכת הבריאות מקבל הפונה תעודה המאשרת את הזכאות לביטוח בריאות
ו .על האחראי לקטי .לפנות ע) תעודה זו לאחד מסניפי קופ"ח מאוחדת ,וש) תינת .לו תעודה
המעידה על הביטוח.

 .3תחילת הזכאות לקבלת שירותי רפואיי
א .קטי .שנולד באר* ונולד ונרש) בקופה תו ,ארבעה חודשי) מהולדתו ,זכאי לקבל שירותי
הקופה מייד ע) הרישו) בלשכת הבריאות  ,ללא כל תקופת המתנה.
ב .קטי .שנולד באר* ,אול) לא נרש) במועד באמור לעיל ,וקטי .שלא נולד באר* ,מתחילה זכאותו
לכל שירותי הקופה ,לאחר תו) תקופת המתנה בת ארבעה חודשי) ממועד הרשמתו.
ג .במש 4 ,חודשי) אלה ,זכאי הקטי .להחזר כספי עבור שירותי) שנתנו במצב חירו) רפואי בלבד
)בעיקר חדרי מיו .ובתי חולי)( וזאת לאחר  7ימי) ממועד רישומו לקופה
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 .4סל השירותי הרפואיי העומד לרשות הקטי
א .קטי .שיירש) לשירות יהיה זכאי לכל השירותי) הניתני) בקופה לקטי .ישראלי במצבו ,למעט
שירותי) שאי .אפשרות לספק אות) בישראל.
ב .קטי .שנולד מחו* לישראל אינו זכאי לשירותי) הנובעי) ממצב רפואי שקד) למועד הגעתו
לישראל.
ג .השירותי) ניתני) באמצעות מאוחדת או באמצעות גופי) הקשורי) אליה.
ד .אי .זכות לקבל החזר כספי עבור שירותי) רפואיי) שנרכשו באופ .פרטי ,אלא א) כ .אישרה
זאת הקופה במפורש.
ה .שירותי) הניתני) בתחנות לא) ולילד )חיסוני) , .בדיקות מעקב והדרכה בחודשי) הראשוני)
למועד לידתו( יינתנו ע"י משרד הבריאות ,בתשלו) אגרה חצי שנתית ,כמקובל לכלל תושבי המדינה.
ו .הוריה) של הילדי) נושאי) במימו .שירותי הבריאות באמצעות תשלו) חודשי ,בדומה לביטוח
בריאות ,כאשר ישנה תקרת גג לתשלו) להורה עבור כל הילדי) ,כאשר המדינה מסבסדת את יתרת
עלות ההסדר.
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