מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' __4/2008_:
ירושלים ,כ"ט שבט ,תשס"ח
 5פברואר2008 ,
תיק מס' ____30/3/3__:

אל:

מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים  -קופות החולים
מנהלי מכוני הדיאליזה

הנדון :הסעת חולי דיאליזה
הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנושא שבנדון:
חולה המטופל בדיאליזה זכאי למימון הסעה לטיפולי דיאליזה,על לפי המפורט בסעיף 28
) (1בחלק הראשון של התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
חולה כנ" ל יוסע באמבולנס בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 .1חולה דיאליזה המרותק/ת למיטה ו/או הזקוק/ה להסעה בשכיבה ו/או הזקוק/ה
להשגחה בזמן ההסעה לטיפול ו/או בחזרה ,יוסע באמבולנס של מד"א או באמבולנס
אשר קיבל אישור מאת משרד הבריאות .חולה דיאליזה המוסע באמבולנס יקבל
החזר כספי מהקופה שלא יפחת מ  50%מתעריף מד"א או ממחיר הנסיעה בפועל
באמבולנס )הנמוך מבינהם(.
הסעת מטופלים ברכב חברה מטעם קופת החולים שלא הוכר כאמבולנס ע"י משרד
הבריאות לא תחשב כהסעה באמבולנס.
 .2חולה דיאליזה אשר הרופא המטפל בו חיווה דעתו ,כי הסעתו לטיפולי דיאליזה
צריכה להתבצע באמבולנס – תממן הקופה הסעתו באמבולנס .יחד עם זאת רשאית
קופת החולים לקבוע כי החולה יוסע ברכב שאינו אמבולנס וזאת בתנאי שהחלטתה
זו נתמכת בחוות דעת רפואית בכתב מגורם מקצועי מקביל ,לרופא המטפל ,שחיווה
דעתו כמפורט ,והקופה מציעה חלופה להסעתו לטיפולי דיאליזה המהווה מענה
מתאים לצורך הגעתו לטיפולים באופן סדיר.
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 .3חולה דיאליזה המוסע במונית ,יקבל החזר כספי מהקופה שלא יפחת מ  50%ממחיר
הנסיעה בפועל .נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי שאינו מונית ,תזכה
מבוטח בהחזר שלא יפחת ממלוא עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית.
 .4קופת חולים אינה רשאית לחייב מבוטח לנסוע באמצעות מוביל שלה או מטעמה
)אמבולנס ,מונית או כל רכב הסעה אחר(.
 .5על קופת החולים ליידע את המבוטח על תקרת ההחזר לה הוא זכאי.
היה ויבחר המבוטח לנסוע באמצעות מוביל אחר ,הוא זכאי לקבל מהקופה החזר של
 50 %מהתשלום בפועל ובכל מקרה לא יותר מתעריף אמבולנס מד"א.
אין באמור כדי למצות את המצבים המתאימים להסעה באמבולנס ,עניין שייבחן לפי
נסיבות כל מקרה ,בהתאם לפרטים שמסר המטופל או למסמכים רפואיים מתאימים.
JJ
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,
ד"ר חזי לוי
ראש מינהל הרפואה

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לגריאטריה
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
הספריה הרפואית

אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחראית ארצית על הסיעוד – בגריאטריה
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
הרופא הראשי האגף לטיפול במפגר  -משרד הרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים  -חברת ענבל

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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