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  הבריאות ביטוחי בתחום רפורמה ה  - זכויותיו של המבוטח   מיצוי 

 ביום  וחיסכון  ביטוח,  ההון  שוק   רשות   מטעם   שנשלח  "הבריאות   ביטוחי  בתחום   רפורמה"  המדיניות   מסמך

קושי המבוטח בקבלת החלטה   -את זכויותיו בשל    ות למצ  ממבוטח  המונעות   המרכזיות   ות סוגי  מציג  ,21.12.2020

  אלה   לסעיפים   להתייחס  מבקשים   אנו  .היעדר מידע ו  שונות הביטוח,  מורכבות תחום הביטוחמ  הנובעת   מושכלת 

 : המבוטח של זכויותיו למיצוי שיביאו התמודדות  דרכיולהציע 

 

 המטופל בבחירת הרופא המטפל   זכות. 1

 : לכך מרכזיות  סיבות  שלוש להלן. בוטחמ כל של זכויותיו במיצויסגורה של רופאים פוגעת  רשימה כי ים סבור אנו

 ;המטפל לרופאסגורה של רופאים פוגעת בזכות הבחירה של המבוטח  רשימה .א

יודע    מכיראינו    מבוטח . ב נבחרו    מהם ואינו  בגינם  ולהיות    להיכנס  רופאים הקריטריונים   מנותני   חלקלרשימה 

 ; לו המוצעים  השירותים 

 .   זמן לאורך ברשימה  יישאר הרופא  כי, אין לו הבטחה מךוס הוא עליהם  רופאים  ברשימה  מכיר מבוטחאם  גם  .ג

 

 טיפול  לקבל מעוניין הוא בורפואי  מוסדה  בחירתב  המבוטח זכות. 2

 שחברות  יווןכ  ,ומצטמצמת   הולכתמבקש לקבל את השירות    הוא  בוהרפואי    המוסד לבחור את    מבוטחשל    וזכות 

כלומר, לחברת הביטוח יש אינטרס כלכלי לשלוח את    .שבבעלותן  חולים   בבתי  אינטרסים   עלות בל  הופכות   הביטוח

הרופא המטפל,   המלצת שחשובים למטופל כמו מקום מגוריו,    קריטריונים ל, ללא קשר  מסויםהמבוטח לבית החולים  

  הטיפול   את   לבצע  מבקש  הוא  בו  הרפואי  המוסד   את   לבחוררשאי    אינו  המבוטח,  למעשהניסיון אישי שלו ושל קרוביו.  

 תומכים בצרכי המבוטח.   ואינם מתחשבים או זרים  שמניעיההביטוח  חברת בידי  נהנתו. החלטה זו הרפואי

 

 מבוטח  של  יוזכויות מיצוילטובת  ביטוח מומחה "י ע  קטיבייאובי  עוץיי קבלת .3

 . כויותיוז צוייומ הידע מחסום  עם  בהתמודדות  מבוטחל סייעי היועץ, הביטוח של הבסיס מחבילת  כחלק

 

 הביטוח  חברת ידי  על אמת בזמן  שיאושרו רפואיותפרוצדורות   לגבי שקיפות. 4

"ר  אמבטכנולוגיה/  ות פרוצדור  ביצוע  ולאפשר  המטופל  עם   שחתמו  הפוליסה  בתנאי  לעמוד   ייבות ח  הביטוח  חברות 

 . המבוטח ידי על שנבחר המקצוע איש - הרופא   המלצת ל בהתאם על ידי משרד הבריאות  וטיפולי שאושר
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 לסיכום 

בוחרים   מבוטחים בגינן    המרכזיות   ות הסיב  ןהנפשי    שקטו   הסיכון  שנאת   ,אמת   בזמן  מיטבי  טיפול  לקבל  האפשרות 

  שמובילה   החדשה  מהרפורמה  כחלק  ,שבמסמךההצעות    הטמעת כי    ,"י בטוחארצ  ארגון  .בריאות   ביטוחי  לרכוש

 ו נבטחו  קוזיחו  ודאות והאי    ם ו צמצל,  המבוטח  יכולת הבחירה של  ת גברהל, תסייע  וחיסכון  ביטוח,  ההון  שוק  רשות 

בזמן אמת. הנדרש  את  יקבל  יישום הצעתנו  שאכן  כי  בטוחים   למערכת  להיכנס  חדשים   לרופאים   גם   אפשר  אנו 

 זכויותיהם  את   ת למצוו  כמתחרות   ולא  כתומכות   המערכות   שתי  ת א  לחזק  יהיה  ניתן  כך .  והפרטית   הציבורית   הבריאות 

 . בביטוחי הבריאות בישראל מבוטחים השל 


