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תת נושא :תחום דמי פגיעה ונכות מעבודה
שם החוזר :טיפול רפואי – טיפולים אלטרנטיביים
מטרת החוזר  :מתן שירותי רפואה משלימה לנפגעי עבודה
פתח דבר
בהתאם להוראת סעיף  68לחוק ,פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לרפוי ,להחלמה ,לשיקום רפואי
ולשיקום מקצועי.
תקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה ,מגדירה מהו הטיפול הרפואי לו זכאי
נפגע עבודה.
בהתאם לתקנה  2לתקנות האמורות ,נפגע יהיה זכאי לטיפול רפואי ככל שיקבע על ידי הרופא המטפל
במישרין בנפגע מטעם שירות רפואי.
דהיינו ,רופא הקופה הוא הקובע את היקף הטיפול הרפואי לו יהיה זכאי הנפגע.

א .רקע

לאור הפרשנות המרחיבה של בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין "אבנר עורקבי" אשר קבע כי "לאור
הפרשנות התכליתית ועקרון ההתאמה לשינוי העתים של החוק והתקנות  -ניתן להכיר בטיפול מתחומי
הרפואה המשלימה כ"ריפוי" ו"טיפול רפואי" להם זכאי נפגע עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי
ותקנותיו".
נוהל זה מסדיר את הזכאות לנפגעי עבודה לטיפולים רפואיים בתחום הרפואה המשלימה.

ב .תיאור המצב הקיים עד היום
נפגעי עבודה אשר קיבלו טיפול רפואי בתחום הרפואה המשלימה בגין הפגיעה בעבודה שהוכרה ,ופנו
ל קופות החולים ו/או למוסד לביטוח לאומי לקבלת החזר כספי בגין טיפולים אלו ,בקשתם נדחתה
בנימוק ,שאין מדובר ב"טיפול רפואי" המוכר על פי דין.

ג .מצב חדש – השינוי לאור הפרשנות המרחיבה ( פס"ד אבנר עורקבי)
ן)פרשנתאור המצב הקיים עד היום
לאור פסק הדין האמור ,המוסד לביטוח לאומי חתם על הסכם עם "שירותי בריאות ככלית" לרכישת
שירותים רפואיים בתחום הרפואה המשלימה לנפגעי עבודה המבוטחים בקופה.
המגמה היא לחתום הסכם זהה עם יתר קופות החולים ,וזאת ,על מנת לכסות את כל אוכלוסיית נפגעי
עבודה ,לבדיקת זכאותם לטיפול רפואי בתחום הרפואה המשלימה.

ד .התנאים שנקבעו לצורך יישום פסק הדין
א  .הטיפולים המאושרים במסגרת הרפואה המשלימה
לאחר דיונים רבים וקבלת חוות דעת בנושא ,הוחלט לאשר לנפגעי עבודה טיפולים רפואיים
בתחום הרפואה המשלימה בתחומים הבאים ,ובהם בלבד:


דיקור סיני.



שיאצו.



פלדנק רייז.



תנאי הזכאות לנפגע עבודה לקבלת טיפול רפואי תחום הרפואה המשלימה
נפגעי עבודה יהיו זכאים לטיפול רפואי מתחום הרפואה המשלימה ,בכפוף להתקיימות כל
התנאים הבאים:





ה.



הנפגע הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה.



הנפגע מיצה את הטיפולים במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית.



הנפגע הציג המלצה רפואית מרופא הקופה (רופא יועץ או רופא המשפחה) לקבלת טיפול
ברפואה משלימה ,בגין פגיעתו המוכרת בעבודה.



בקשת הנפגע בצירוף המלצת רופא הקופה ה ועברו לרופא המוסד ואושרו על ידו.

תהליכי העבודה לצורך אישור טיפול רפואי בתחום הרפואה המשלימה


רופא המשפחה הוא היוזם פניה לרפואה המשלימה.



רופא המשפחה יצייד את המבוטח עם "טופס פניה כללית" לרופא המוסד לביטוח
לאומי.



רופא המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של הנפגע לטיפול רפואי בתחום הרפואה
המשלימה ,וככל שזכאותו תאושר הנפגע יקבל אישור לביצוע  14טיפולים על פי הסל
שנקבע (דהיינו ,דיקור סיני ,שיאצו ופלדנקרייז).



רופא הממין מכללית רפואה משלימה יקלוט את המטופל ,וימליץ לו על תוכנית טיפולים
בהתאם לבעיה ממנה הוא סובל.



במידה והנפגע נזקק ליותר מ –  14טיפולים ,עליו לעבור את מסלול האישור פעם נוספת.

הסייגים הקיימים לאישור טיפולים בתחום המרפאה המשלימה


זכאות הנפגע לטיפולים בתחום המרפה המשלימה תהא לקבלת סדרת טיפולים עד 14
טיפולים בשנה בגין אותה תאונה (השנה תימנה החל ממועד קבלת אישור זכאות על ידי
המוסד).



בכל מקרה נפגע עבודה לא יקבל יותר מ –  3סדרות טיפול בגין אותה תאונה.

תהליך לקבלת האישור לטיפולים

 .1פניית המבוטח לקבלת אישור מראש
כאשר המבוטח פונה אל המוסד לקבלת האישור האמור ,יש לפעול כלהלן:


יש להזמין תיק רפואי כללי מלא (ישן חדש) ומקצועי בהתאם לאופי הפגיעה.



יש לבדוק האם קיימות תביעות נוספות במערכת ולצרף את התיקים.



יש להעביר את התיק לאגף נפגעי עבודה לצורך בדיקת הזכאות.

 .2פניית המבוטח לקבלת החזר כספי לאחר ביצוע הטיפולים
כאשר המבוטח פונה בדיעבד אל המוסד לקבלת החזר כספי בגין טיפולים אלו ,יש לפעול כלהלן:

ו.



יש להזמין תיק רפואי כללי מלא (ישן חדש) ומקצועי בהתאם לאופי הפגיעה.



יש להזמין תיק רפואי ממרפאה משלימה כולל דף מעקב של הרופא המטפל.



יש לבדוק האם קיימות תביעות נוספות במערכת ולצרף את התיקים.



להעביר את התיק לאגף נפגעי עבודה לצורך בדיקת הזכאות להחזר כספי.

הודעה למבוטח

פקיד התביעות יודיע בכתב לנפגע כי עניינו הועבר למשרד הראשי לצורך בדיקת זכאותו לטיפולים
הרפואיים בתחום הרפואה המשלימה.

תרשימי זרימה לפקיד התביעות

התביעותהתביעותדימטרי גפן

פנייתו של המבוטח
לקבלת אישור לטיפולים
משלימים
לא קיים

מכתב למבוטח
להשלמת המסמכים

קיים

האם קיים "טופס פנייה
כללית" לרופא המוסד
לביטוח לאומי מרופא
הקופה ?

העברת התיק
לאגף

הושלמו הפרטים
החסרים
דחה את בקשת
הנפגע

מכתב לנפגע
על עמדת
המוסד

בקשת הנפגע
להפעלת תקנה 3

הפעלת
תקנה 3

הזמנת תיקים
רפואיים

קבלת חוות דעת
רופא המוסד

אישר סדרת
טיפולים

שליחת
האישור לנפגע

פנייתו של המבוטח
לקבלת החזר כספי עבור
טיפולים משלימים
לא קיים

מכתב למבוטח
להשלמת המסמכים

קיים

האם קיימת המלצה של
הרופא המטפל מטעם
קופת החולים לטיפולים
אלו ?

העברת התיק
לאגף

הושלמו הפרטים
החסרים
דחה את בקשת
הנפגע

מכתב לנפגע
על עמדת
המוסד

בקשת הנפגע
להפעלת תקנה 3

הפעלת
תקנה 3

הזמנת תיקים
רפואיים

קבלת חוות דעת
רופא המוסד

אישר החזר
כספי

ביצוע תשלום
לנפגע

מצ"ב קישור לפסק הדין אבנר עורקבי עב"ל  41//08ולהסכם שירותי רפואה משלימה.
נכתב על ידי שלומי יצחק.

בברכה,

צביקה כהן
מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
ומנהל אגף זקנה ושאירים

