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 יוםהדיווח מרכזי  -אשפוז מתן שירותים בעת : הנדון

 
 

להלן  (שעסקה בנוהל הדווח של ספקי השירותים בביתאגרת ) בנדון 212בהמשך לאגרת 

 :יםעל מתן השירותים בבית החול יוםהמרכזי  של דווחהנוהל 

 
 :לזקן חולה בביתושניתנו על ידם שירותים הדווח של מרכזי היום על הנוהל זהה לנוהל 

 
יחידת טיפולי הבית  מטעםאו , מרכז היום מטעםנתן על ידי מטפלת ייבבית החולים השירות 

מרכז יוכל , לא נמצאה מטפלתאם  (.אם ישנה כזאת)של הארגון המפעיל את מרכז היום 
 .כדי שזה יספק את השירותים, רגון המספק שירותי טיפול אישי בביתלהתקשר עם איהיום 

 
מין את השירות מנותן השירותים ניתן להז, גם שירותים בבית –דרך קבע  -אם הזקן מקבל 

 ינתנויכך שלא , יש לתאם את השירותים עם נותן השירותים הקיים זהמקרה ב .הקבוע
 . בחפיפה

 
 .המטפלת שתסעד אותו בבית החולים חשוב להתחשב ברצונו של הזקן לגבי

 
 .ימלא יומן עבודה כמקובלשיתן שירות בבית החולים המטפל 

 
 

 הדרישה לתשלום
 

 .תוגש על ידי מרכז היוםהחולים הדרישה לתשלום עבור שירותים שניתנו בבית 
 

 : ימי טיפולמרכז היום ידווח על 
ה של מטפלת בבית החולים שעות עבוד 2ידווח על יום טיפול כנגד  91%לזקן שזכאותו 

 ;באותו היום
שעות עבודה בבית החולים  2.75ידווח על יום טיפול כנגד  168%או   150%לזקן שזכאותו 

 .באותו היום
 

 /מרכז היום יחידת טיפולי הבית של/מרכז היום עצמו)יצויינו שם הארגון  ת התשלוםבדריש
יומן העבודה של לדרישה כמו כן יצורף  .החולים שנתן את השירותים בבית( ארגון אחר

 .המטפל
 .מרכז היום הוא שיקבל את התשלום עבור שירותים אלה
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 יעביר מרכז היום את התמורה לארגון – שאינו מרכז היוםאם השירותים סופקו על ידי ארגון 
 .זה

 
 12ערוכה בשלב זה לספור את  אינהמאחר והמערכת הממוכנת של המוסד לביטוח לאומי 

יגישו מרכזי היום את הבקשות לתשלום כפי שמגישים בקשות עבור , של האישפוז םמיהי
 .מתן טיפול אישי בבית כאשר הזקן חולה

ייבדקו אחורנית דווחי מרכזי היום ובכל מקרה שבו ידווח על , עם השלמת המערכת הממוכנת
 .ינוכו כספים ממרכז היום -לפי הכללים ימים שאינם 

 .הכללים בהתאםשלא  ,דווחיםבחומרה ראה ילאומי  יצויין כי המוסד לביטוח
 

מתבקשים מרכזי היום , ועד להשלמת המערכת הממוכנת במוסד לביטוח לאומי –בינתיים 
 :ווספו לה העמודות הבאותתכך שי ,להיערך גם הם ולתקן את מבנה החשבונית

 

 ערך/מבנה
 

 אורך שם שדה

Ddmmyyyy- יוזן היום הראשון של האישפוז 
 חודש המתייחס לשורת החשבוניתבאותו 

 ספרות 8 מתאריך אישפוז

Ddmmyyyy-  ספרות 8 עד תאריך אישפוז 

 לפי טבלה שתופץ על ידי המוסד
 קוד בית חולים בו אושפז

 ספרות10 קוד בית חולים בו אושפז

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה

 
 ארנה זמיר

  סיעודמנהלת אגף 
 

 
 המוסד לביטוח לאומי, ימלאותל ג"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק

 שירותי בריאות כללית, ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב            
  הרווחהמשרד , מנהלת השירות לזקן –מרים בר גיורא ' גב            
 רווחהמשרד ה, מפקח ארצי בקהילה –מר שאול צור             
 המוסד לביטוח לאומי, לת תחום סיעודמנה – בושם-רבקה רוזנברג' גב            
 חברי ועדות מקומיות            

 
 
 
 
 


