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 י"ט בניסן, התש"פ

13/04/2020 

 203976320122אסמכתא: 

 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד 

 מנהלי בתי חולים כלליים

 "אמד"ל מנכ, בין אלי מר

  

 שלום רב,

 

 

 קבלה לטיפול וגביית תשלום מחולי קורונה חסרי מעמד אזרחי ואוכלוסיות קצה :הנדון

 

נבקש להבהיר כי קיימת חשיבות עליונה בטיפול בחשופים ובחולים מאומתים לקורונה, ללא קשר 

 למעמדם האזרחי. 

לקבלת או פונה  במידה ומגיע מטופל החשוד בקורונה או המאומת לקורונה לטיפול במוסד הרפואי

ככל שניתן לגבות מהמטופל באמצעות  ., יש לקבלו לטיפול וללא התניה בתשלוםשירות ע"י מד"א

יש לפעול להפעילו ולגבות דרכו תשלום. במידה ואין למטופל ביטוח רפואי ביטוח רפואי כלשהו 

 ה בתשלום.טיפול ללא התנייש לאפשר 

לאוכלוסיות קצה )מעורבים בזנות, המסתננים, עובדים זרים ו האמור לעיל מתייחס לאוכלוסיית

 (.מכורים לסמים, חסרי בית וכדומה

יש לפעול ולגבות תשלום  -ככל שישנו ביטוח או אמצעי תשלום אחר -אחרתלגבי כל אוכלוסייה 

טיפול ללא  יש לאפשר  -במידה ואין למטופל ביטוח רפואי או אמצעי תשלום אחר באמצעותו.

 בתשלום.התניה 

 תשלום עבור טיפול במחלות רקע ללא קשר לקורונה ייגבה כרגיל כפי שנעשה בשגרה.

נגיף צו בריאות העם )בהתאם לתאריך הנקוב בסעיף התוקף שב ותוקפה של הנחייה זו הינ

או עד להודעה אחרת  2020-הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

 של הח"מ.
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 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא

 ראש חטיבת הרפואה

 

 

 העתקים:

 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב 

 המשנה למנהל הכללי –פרופ' איתמר גרוטו 

    סמנכ"ל תכנון תקצוב ותמחור –מר ודים פרמן 

 ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים –ד"ר ארז און 

 חולים, שרותי בריאות כלליתסמנכ"ל וראש חטיבת בתי  –ד"ר מיכאל שרף 

 מנהלת האגף לתכנון מדיניות ממונה על מניעת גזענות -ד"ר שלומית אבני  

 מנהל המחלקה לטיפול באוכלוסיות מיוחדות -ד"ר ציון שלוסברג 

 חשבות -רו"ח מירב כהן 
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