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אסמכתא12237828210 :
)במענה נא ציינו אסמכתא(

לכבוד
ד"ר עינת קסוטו שפי – מנכ"ל אלוט
ד"ר גיורא וורבר  -שרותי בריאות כללית
גב' שרי מוזס  -מכבי שרותי בריאות
ד"ר בני גליק  -קופת חולים מאוחדת
ד"ר דורון דושינסקי  -קופת חולים לאומית
פרופ' אשר אורנוי  -יועץ ראש מנהל רפואה
גב' בלה בן גרשון  -אחראית ארצית תחום ילדים אוטיסטים
שלום רב,
הנדון:

בקשת הבהרה של מנכ"ל אלו"ט בנוגע לכתובת האחראית על
ביצוע אבחון בספקטרום האוטיסטי

בהמשך למסמך של מנכ"ל אלו"ט שנשלח למנכ"ל משרד הבריאות ,ברצוני להשיב
שבהתאם לסעיף  7-20בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתאריך ה,1.1.09-
האחריות על מכלול הטיפול ההתפתחותי בילדים בספקטרום האוטיסטי ,משלב האבחון
ואילך ,חלה על קופות החולים ,ללא תלות בגיל.
אדגיש כי אבחון חדש וראשון יתבצע על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ביוני 2007
)מס' .(13/07
הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות אינן חלות על אבחונים חוזרים /הערכות תקופתיות
)"אבחון רפואי"(.
אלו  -אינן חייבות גם באבחון פסיכולוגי ויכולים להיעשות ע"י פסיכיאטר ילדים ונוער,
מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד או ע"י רופא ילדים עם ניסיון של  3שנות
עבודה לפחות במערך התפתחותי מוכר ובהיקף של חצי משרה לפחות.
למותר לציין את התרומה החשובה של מימוש אבחון מוקדם כמשפר פרוגנוזה ארוכת טווח.
נודה להיערכותכם בהתאם.
בכבוד רב ,
ד"ר חזי לוי
ראש מינהל רפואה
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ד"ר רוני גמזו – המנהל הכללי

רח' רבקה  29קומה ג' ירושלים; ת.ד 1176 .ירושלים  ;91010טל' ,02-5681284 :פקס02- :
5655955
29 Rivka st. P.O.B 1176 Jerusalem;Tel:02-5681284, Fax: 02-5655955
E-mail: mminhal@moh.health.gov.il

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
Ministry of
Director of Medical

משרד הבריאות
Health
ראש מינהל הרפואה
Administration

ד"ר גדי לובין – ראש שירותי בריאות הנפש
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