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 רפורמת משרד הבריאות בשירותי התפתחות הילדנוכח  פגיעה בילדים הצעירים בישראל

 ממושכיםצמצום הזכאות להחזרים בגין זמני המתנה ל הנוגעת

 

גין זמני המתנה כספיים ב החזרים האפשרות לקבלתלבטל את לאחרונה חליט משרד הבריאות באופן תמוה, ה

 1.11.2019-מ החלסמך שנשלח לקופות החולים השבוע, נכתב כי במ בשירותי התפתחות הילד. ממושכים

 .מטופלים חדשים יהיו זכאים למחצית מגובה התעריף לטיפול האמור במחירון משרד הבריאות

לילדים ומקצועי בזמן סביר  מקופות החולים לאפשר מתן טיפול פרא רפואי ראוי זאת, מבלי ליצור דרישה חלופית 

שתורי המשמעות היא  .ומבלי לחזק ולשמר את מערך היחידות ההתפתחותיות הקורסות עם צרכים מיוחדים

ק יתארכו עוד ועוד, ילדים עם עיכובים התפתחותיים משמעותיים יפגעו והפערים ההמתנה הארוכים גם כך, ר

ים היא גזירה קשה עבור צמצם את הזכאות להחזרהחלטת משרד הבריאות להחברתיים הקיימים רק יגדלו. 

 עשרות אלפי ילדים עם צרכים מיוחדים והרת אסון למערכת הציבורית של התפתחות הילד.

 

לאבחון או טיפול  בחוזר כי בגין זמני המתנה של מעל לשלושה חודשיםקבע משרד הבריאות  2010שנת בנזכיר, כי 

עודד בשעתו, נועד מנגנון זה לין רכישת השירות באופן פרטי. כספי בגלהחזר  ותזכא תהיה, בתחום התפתחות הילד

 ולקצר את זמני ההמתנה. בירבזמן ס לתת מענה לילדים ,את קופות החולים להרחיב את השירותים בשירות הציבורי

וא כאשר ה 2017מנגנון זה, אכן עבד במידה מסויימת כפי שדיווח משרד הבריאות בעצמו למבקר המדינה בינואר 

כמו כן ההמתנה ושיפור בנגישות הודות לאפשרות לקבל החזרים בגין טיפולים פרטיים.  ימציין כי קיים קיצור בזמנ

  .48%ומספר הטיפולים עלה ב 44%קיבלו טיפול בגדל מספר הילדים ש 2009-2013בשנים ציין המשרד כי 

וגרפי המשמעותי והדרישה העולה, ל הדמהגידוה המערכת הציבורית, לצערנו, ובדומה למקרים דומים בהם הופרט

נפגע. כעת, עם בתחום התפתחות הילד מביאים לכך שהשירות הניתן השירות הציבורי במקביל לקיפאון ואף ייבוש 

 הנחיית משרד הבריאות, ייפגעו האזרחים פגיעה נוספת:

 

 מוקדמתהשנים הראשונות בחייהם של תינוקות ופעוטות הינן קריטיות להתפתחות. אבחון נכון והתערבות טיפולית 

ולשילוב  י תקיןמאפשרים לגשר על פערים התפתחותיים, ומגדילים את הסיכויים של הילד לחזרה למסלול התפתחות

  נההי למחצה,-, או פרטיתרפואה פרטיתר כי ברולנו העוסקים בתחום מידיי יום ביומו  .מהיר ומלא יותר בחברה

מתן אבחון וטיפול לכלל הילדים  ואפשרישכיום לא קיימים התנאים בקופות ניתן אך כול שכ  להגבילו שיש מענה 

חיוני לאשר את המשך מדיניות שעד להבראתה של המערכת הציבורית מכאן,  .הזקוקים לכך בטווח המיידי



 
 

ולאפשר את קיומן של היחידות פלח אוכלוסיה רחב של ילדים ההחזרים המאפשרת מתן טיפול ל

 ההתפתחותיות בקהילה. 

לקדם מנגנון רגולציה אפקטיבי אשר יוביל לכך כי קופות אנו דורשים ממשרד הבריאות באופן בהול וללא דחייה, 

הבריאות לדרוש על משרד  :יתנו שירות ציבורי איכותי ומקצועי בזמן סביר לילדים עם צרכים מיוחדים החולים

מכונים נוספים להתפתחות הילד, להגדיל בצורה משמעותית את התקינה  מהקופות ליצור תשתיות ראויות, לפתוח

במכונים, להרחיב הסדרים עם היחידות ההתפתחותיות המוכרות על ידי משרד הבריאות ולעמוד בזמני ההמתנה 

 שנקבעו.

  .הזכאות להחזרים מצם אתדורשים שלא לצ אנוועד למיסודו של מנגנון שכזה 

 

רק כך, נוכל להבטיח, שכל הילדים יקבלו את הטיפולים להם זכאים בזמן סביר וללא תלות ביכולות הכלכליות של 

ולא יהיה צורך בשימוש בהחזר עבור שירותים  נותנות מענה טיפולי ראוי,אכן . לאחר שיוכיחו הקופות שהן הוריהם

 את שינוי מדיניות ההחזרים. מחדשקול לשיתן יהיה באופן פרטי, נשנרכשו 
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