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 ' תשרי, תשפ"גגירושלים, 

 2022ספטמבר,  28

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים אל: 

 מנהלי בתי החולים

 בקהילה כמרכיב ברצף הטיפולשיוך לרופא אישי חשיבות ה הנדון: 

 

 כללי: .1

 

 בקהילה מטופלים בשגרה על ידי רופא ראשוני, המשמש כרופאם האישי. המטופלים מרבית .1.1

בין  מתמשכתהאישית והמקצועית הלשיוך מטופלים לרופא אישי יתרונות הנובעים מההיכרות  .1.2

 . הנוצרים לאורך זמןההדדית הרופא למטופל וממערכת יחסי האמון והמחוייבות 

, על יכולתו של הרופא על טיב קבלת ההחלטות הרפואיותשויה להשפיע זו עהיכרות מתמשכת 

 המלצות מצד המטופל. מימוש הההענות ל( ועל case managerלשמש כמנהל המקרה )

העדר שיוך לרופא אישי עלול לפגוע ברצף הטיפול ולגרום למצב לא רצוי ואף מסוכן של חוסר  .1.3

ויים לקבל משנה תוקף במקרים הדברים עש .בהירות ביחס לחלוקת האחריות בין רופאים שונים

( case managementבהם מדובר בחולים הלוקים במחלות כרוניות, המחייבות ניהול מקרה )

לאורך זמן וצורך באינטגרציה ותיאום בין יועצים מקצועיים מתחומי הרפואה ומקצועות 

 .הבריאות

לרופא אינה מוטמעת במצבים בהם אין שיוך ברור של מטופלים לרופא אישי, ותפיסת השיוך  .1.4

בעיקר במתן מתמקד  הטיפול דיה מצד המטופלים ו/או מצד הרופאים, עלול להיווצר מצב בו

, ולא בהסתכלות רחבה וארוכת טווח על בריאותו הכוללת פתרון רפואי נקודתי לסיבת הפנייה

 "group practice")קבוצת רופאים ) כך למשל, לעבודת מספר רופאים במסגרת. של המטופל

לקבוצת הרופאים ולא לרופא  יתרונות בזמינות הטיפול אולם חיסרון מובנה בהיבט שיוך המטופל

 אישי.

 

 מטרה:  .2

 . קביעת הנחיות להקפדה על שיוך מטופלים לרופא אישי

 

 שיוך מבוטחים לרופא אישי  .3

  זהות רופאו האישי. אודות קופת חולים תשייך כל מבוטח לרופא אישי ותיידע את המטופל  .3.1
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 60בתוך  מוקדם ככל הניתן ולכל היותר ,השיוך יתבצע לכל מבוטח חדש ולמבוטח שטרם שוייך .3.2

 חברותו בקופת החולים.תחילת יום מעת 

ישוייכו בנוסף לשיוכם לקבוצה,  "group practice"))מבוטחים המשוייכים לקבוצת רופאים  .3.3

 לרופא אישי מקרב חברי הקבוצה. 

הנוהל יתייחס השיוך יתבצע על בסיס נוהל קופתי תוך התחשבות מרבית ברצון המטופל.  .3.4

 למקרים ולתדירות בהם יש לתזכר מבוטחים באשר לזהות רופאם האישי. 

 קופת החולים תתעדף הפניית מטופלים לרופאם האישי. .3.5

דרש מרופאים למנוע ממטופל קבלת שירות רפואי נכדי למען הסר ספק, אין בשיוך לרופא האישי  .3.6

  מצבים רפואיים דחופים או בעת היעדרותו של הרופא האישי.אחרים, ב

קופת החולים תגדיר את התנאים והמצבים בהם יתאפשר למטופל לממש את זכותו להחליף את  .3.7

  הרופא האישי.

בין השאר  יתייחסש ,במסגרת נוהל פנימי של קופת החוליםיוגדרו של הרופא האישי תפקידיו  .3.8

 לנושאים הבאים: 

 רצףשמירה על ו המטופל בריאות על הכוללנית הסתכלותהרופא האישי ב יבותחש .3.8.1

 .  זמןהטיפול לאורך 

  .(case managerמנהל המקרה של המטופל )כהאישי רופא השל תפקידו  .3.8.2

 ציבור המבוטחים.בקרב קופת החולים תפעל להטמעת הנוהל בקרב הרופאים ו .3.9

כישוריו  ממש את  מיטבל האישילרופא  סביבת עבודה, המאפשרתקופת החולים לייצר באחריות  .3.10

 . ומיומנויותיו

המידע הרפואי הנדרש לו לשם תכלול הטיפול מרב קופת החולים תנגיש לרופא האישי את  .3.11

  כל דין. הוראות בכפוף ל ,במטופל ששויך אליו

 טופל ההסתכלות הכוללנית על בריאות המקופת החולים תסייע לרופא האישי במימוש  .3.12

שפר את איכות יעל את עבודתו ולהקל ולישמטרתם ל ,כלים דיגיטלייםהנגשת באמצעות 

לשלבי הבירור והמעקב הרפואי, לבחירת כגון כלים תומכי החלטה  ,ובטיחות הטיפול הרפואי

כגון: ולמעקב אחר מצבים מיוחדים  תגובות בין תרופתיות חינתלבהטיפול התרופתי המטבי, 

 .מעקב אחר בירור בחשד למחלה קשה, מעקב אחר תשובות מעבדה חריגותשחרור מאשפוז, 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 ב ב ר כ ה,

  הגר מזרחיד"ר 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים
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 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
 

 837062322סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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