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נושא :טפול בתביעה לגמלת סיעוד
שם החוזר :תדפיס מידע רפואי מתיק הזקן בקופת חולים
מטרת החוזר
להגדיר מהו תדפיס מידע רפואי תקין .
פתח דבר
גלריית רכיבים
תדפיס מידע
רפואי תקין
תביעה

הוראות לביצוע

תביעה שהוגשה ללא
תדפיס תקין
לזכאות

מידע לנציגי שירות
ניתן לקבל תדפיס מידע רפואי מקופת חולים חתום על ידי רופא ,אחות ,או מופק על
ידי התובע מתוך אתר הקופה מתיקו האישי.

פתח דבר
 במטרה לקצר ולייעל את תהליך הטיפול בתביעות ,הוחלט לאפשר לקבל
תדפיס רפואי ממוחשב מקופת חולים ,גם כשאינו חתום על ידי רופא.
חזרה

1

המוסד לביטוח לאומי
מינהל גמלאות
תדפיס מידע
רפואי תקין

המידע בתדפיס חייב לכלול אבחנות +רשימת תרופות.
יתכן ויהיה גם מידע נוסף על מצבו הרפואי ,מעקבים ,טיפולים וכד'.
התדפיס יכול להיות מופק על ידי :
א .הרופא המטפל בחתימתו או בחתימתו הדיגיטאלית;
ב .אחות המרפאה;
ג .התובע עצמו  ,מתוך אתר הקופה מתיקו האישי .
חזרה

תביעה שהוגשה ללא
תדפיס אינה תקינה

התביעה אינה שלמה אם הוגשה ללא תדפיס מידע רפואי מתיקו של התובע בקופת
החולים ,או ללא סיכום אשפוז משלושת החודשים האחרונים ,זאת ,גם אם צורף
לתביעה מידע מרופא מומחה ,או הערכת תלות של רופא מומחה בגריאטריה לבני
 09ומעלה.
חזרה

הוראות לביצוע

פקיד התביעות לא יעביר בקשה ליועץ להפניית מעריך לביצוע הערכה ,עד לקבלת
המסמך  -תדפיס מידע רפואי מתיק קופ"ח.
יצוין כי הפניה לקבלת התדפיס יכולה להיות ישירות למרפאת התובע.
הערה:
ניתן לדרוש בדיעבד ,מידע רפואי עדכני מתיק התובע בקופ"ח גם כאשר המידע
הקיים בידנו אינו תואם לממצאים.
חזרה
2

המוסד לביטוח לאומי
מינהל גמלאות

חתימה

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד

רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד
העתק לידיעה גב' אילנה שרייבמן – המשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי סניפי משנה
פקידי תביעות סיעוד
מרכזי דלפק קדמי
מנהלי מרכז מידע טלפוני
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום בכירה סיעוד

חזרה
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