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ג' בטבת ,התשע"ב
 29דצמבר2011 ,
סימוכין51622111 :
(במענה :ציין סימוכין)

לכבוד
ח"כ זבולון אורלב
יו"ר הועדה לזכויות הילד
כנסת ישראל
שלום רב,
הנדון :היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה-רפואיים לילדים אוטיסטים
סימוכין :מכתבך לסגן שר הבריאות  05110711מיום 7.12.2011
פגישתנו מיום 20.12.2011
משרד הבריאות נותן חשיבות מירבית ליישום חוק מתן טיפול לילדים בספקטרום האוטיסטי בקופות
החולים.
לבסיס התקציב של קופות החולים עבור הטיפולים בילדים אוטיסטים הועבר סכום של  31מלש"ח החל
משנת .2009
לקראת המעבר לשנת  ,2012קיים המנכ"ל ישיבה עם כל קופות החולים ,נפגש עם מנכ"לית אלו"ט
ומנכ"לית האגודה לילדים בסיכון ,וכן החליט על מספר רב של צעדים לצורך העמדת סיוע לקופות
להסדרת פעילותן:
 .1הובהר לקופות החולים ,כי החל מה 1.1.12-הן מחו יבות לספק את השירות ולא תהיה דחייה במועד
זה.
 .2הוחלט ,כי קופות החולים ימשיכו במתן החזרים לילדים אשר נמצאים כבר היום בטיפול דרך
מטפלים פרטיים כדי לא לפגוע ברצף טיפולי .בנוסף ,הוחלט כי ההחזר יעלה לגובה מלוא תעריף משרד
הבריאות ( )₪ 180פחות ההשתתפות העצמית המותרת ( ,)₪ 25קרי .₪ 155
 .3הוחלט ,כי קופות החולים ייתנו את השירות לילדים ,שעדיין אינם מקבלים טיפול ,באמצעות
התקשרות עם מטפלים.
 .4משרד הבריאות מסייע לקופות החולים על ידי הכשרת  200ממטפליהן בנושא טיפול בילדים
אוטיסטים .הכשרה זו תסתיים בחודש מרץ.
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 .5משרד הבריאות יערוך החל מחודש ינואר הכשרה לאומית ל 950-פסיכולוגים ,קלינאי תקשורת
ומרפאים בעיסוק במערכת הבריאות בפריסה ארצית ,כדי לבנות מאגר מטפלים עימם יוכלו הקופות
ליצור התקשרות .ההכשרות ינוהלו וימומנו ע"י המשרד.
הכשרה זו תאפשר לפסיכולוגים עם התמחויות נוספות (חינוכיים ,רפואיים ,שיקומיים והתפתחותיים)
ולמטפלים במקצועות הבריאות לטפל בילדים אוטיסטים ובכך תגדיל משמעותית את מאגר המטפלים
בתחום .מקבלי תעודות ההכשרה יתחייבו לעבוד עם אוטיסטים במסגרות הציבוריות.
בנוסף הוחלט ,כי קופות החולים ידווחו למשרד עד ה 1.2.2012-על היקף המטפלים הקשורים אליהן
ואשר ישתתפו בהכשרה הלאומית.
 .6המנכ" ל הורה לקופות להעביר אליו עד סוף חודש ינואר את הסדרי התקשרותן עם מטפלים .פעולה זו
תסייע במיפוי האזורים בהם קיים מחסור במטפלים.
 .7המחלקה לאוטיסטים והאגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים יבצעו בקרה תקציבית ומקצועית
מוגברת על מנת להבטיח כי החוק ייושם כנדרש.
 .8המשרד בודק את האפשרות לאפשר לקופות החולים לרכוש שירותים ממרפאות בריאות הנפש
לילדים בהן יש מאגר מטפלים באוטיזם.
 .9המשרד פועל להשגת תקציב ייעודי נוסף ממשרד האוצר לקופות החולים על מנת שיוכלו להרחיב את
יכולתן להתקשר עם מטפלים מתאימים.
 .10המשרד פנה למשרד החינוך ולמוסד לביטוח לאומי לצורך מיפוי הילדים האוטיסטים שמעל גיל 7
ואשר לא נמצאים במסגרות החינוך המיוחד ,על מנת ליידע את קופות החולים בדבר היקף הילדים
המבוטחים בכל אחת מהן .בנושא זה תועיל התערבותך מול שני המשרדים הללו בהשגת המידע
במהירות האפשרית.
משרד הבריאות ממשיך בטיפול אינטנסיבי וממוקד בנושא זה ,על מנת להעמיד מערך טיפול איכותי וזמין
לכלל הילדים האוטיסטים הזכאים לכך.

בכבוד רב,
פרופ' רוני גמזו
העתק :ח"כ הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות
ד"ר חזי לוי ,ראש מינהל הרפואה ,משרד הבריאות
מר חיים יוסטמן ,ראש מטה סגן שר הבריאות (מכתבך )49296511
עו"ד יואל ליפשיץ ,סמנכ"ל לבקרה ופיקוח על קופות חולים ושב"ן ,משרד הבריאות
ד"ר גדי לובין ,ראש שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות
גב' בלה בן גרשון ,מנהלת המחלקה לאוטיזם וטראומה ,האגף לבריאות הנפש ,משרד הבריאות
מר עמית בן-צור ,יועץ בכיר למנכ"ל לענייני מדיניות בריאות ,משרד הבריאות
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