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  04 מרץ 4102
ד"תשע ב אדר' י  

1100-4102:סימוכין  
 לכבוד

  מר משה בר סימן טוב  רוני גמזו' פרופ
 ממונה על התקציביםה סגן   ל"מנכ

 משרד האוצר  משרד הבריאות
 

 

 אחריות המדינה לכיסוי הביטוחי של רופאי הדסה

 

,שלום רב   
 

לא היה בעבר . עשתה את המוטל עליה כדי למנוע זאתהמדינה לא כאשר , בית החולים הדסה הגיע להקפאת הליכים

, שחיקת תקציב הבריאות במדינהלביטוי , קודם כל, זהו. מצב בו בית חולים בסדר גודל של הדסה נמצא על סף סגירה

   .ועל המדינה להתבייש בכך

 

רופאי הדסה לא יוכלו  ,יש להבהיר שוב .ליקויים בביטוח האחריות המקצועית ברפואה צפים ועולים אלה נסיבותב

  !להמשיך ולטפל בחולים ללא ביטוח אחריות מקצועית הולם

 

ל המדינה להתחייב לתת מענה לכל התביעות שיכולות ע, כן-לע. אסור להשאיר רופאים וחולים כאחד במצב זה

 הזה הרגעיש לנצל את , כן-כמו. להתעורר בגין טיפולים רפואיים שניתנים בהדסה החל מתקופת הקפאת ההליכים

.כמו המצב שנוצר בהדסה, מצבים ם שללבחון את נושא ביטוח האחריות המקצועית בתחום הרפואה ולמנוע הישנות

  

י התריעה אודות "הר, 4112בשנת עם המעבר של הדסה לשיטת ביטוח באמצעות קרן פנימית יש להזכיר כאן כי 

 ל"עד לפרסומו של החוזר מטעם המנכ ,שנים רבותמשך , משרד הבריאות לא הביע עמדתו בנושא. הבעיות במודל זה

 . 4102בחודש ינואר , מקצועית אחריות לביטוח עצמית קרן לניהול כלכליים תנאיםבנושא 
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, ציינו כי איננו מסכימים עם חלק גדול מן התנאים והכללים הקבועים בושפורסם  בתגובתנו המפורטת על החוזר

ואף נותנים חותמת של  אינם מציבים רף גבוה דיו לטעמנו מאחר שהם, נושא זהלאור היכרותנו רבת השנים עם 

, למודל זההראשון חן מבהאת הדסה כמקרה  נתיצייבמכתבי זה  . שסיכון רב בצידו, כשרות לעצם המודל הזה

אשר אך  -מפתיע כי משרד הבריאות .תוצאות המבחןבימים אלו אנו מקבלים את . בשלה העת לבחון אותו טרםש

, מיותר לציין, כללים אשר בהם, מנת להבטיח ביטוח איתן ואפקטיבי-התווה סט כללים בהם יש לעמוד עללפני כשנה 

 מילא פיו מים בכל הקשור לנושא הביטוח המקצועי של הדסה -לא עמדה בימים עובר להקפאת ההליכיםהדסה 

 .במציאות הנוכחית

 

לקיחת אחריות י רואה בחוזר אשר הפצתם בנושא הקרנות הפנימיות "הר ,כפי שאף ציינתי בתגובתנו לחוזר האמור

מצפים למציאת , כאמוראנו , בהתאם לכך. על נושא ביטוח האחריות המקצועית במוסדות הרפואיים מצד המדינה

 .זלת ידיכם לאכוף את הכללים אשר אתם עצמכם התוויתם בנושאובמיוחד על רקע או, מצידכם פתרונות

 

 .להבטיח לאלתר בטחון לרופאים ולמטופלים בכל מה שנוגע לביטוח האחריות המקצועית בהדסהעל המדינה 

 

 

 

 

,בברכה  
ר"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד  

 ההסתדרות הרפואית בישראל
 

 

 העתקים:
שרת הבריאות, כ יעל גרמן"ח  

במשרד האוצר ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההוןהממונה על , דורית סלינגר' גב  
י"ר הר"יו מ"מ, נר-צאקי זיור "ד  
  הדסה הרפואי במרכז המחלקות מנהלי ועד ר"יו ,מבורך דרור ר"ד
 הדסה הרפואי במרכז הבכירים הרופאים ועד ר"יו ,אלון-ארבל שגית ר"ד
  הדסה הרפואי במרכז הצעירים הרופאים ועד ר"יו ,מזרחי מאיר ר"ד
 ל ההסתדרות המדיצינית הדסה"מנכ, ר אביגדור קפלן"ד

 י"ל הר"מזכ, ד לאה ופנר"עו
 י"ראש אגף הביטוח בהר, עדנה שקלאר' גב
 י"ל הר"מזכ.ע, אברהם-ד אפרת בן"עו


