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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חבר הכנסת		חיים כץ
							
					פ/2865/18			
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת תורים בבית החולים), התשע"א–2011
הוספת סעיף 59א
	ב

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156., אחרי סעיף 59 יבוא:


"זימון תורים בבתי החולים
59א.
(א)	בית החולים המזמין מבוטחים לקבלת שירות לפי חוק זה בבית החולים, יקבע לכל מבוטח תור לקבלת השירות במועד ובשעה המיועדים רק לו; בסעיף זה, "שירות" – ביקור אצל רופא במרפאות חוץ וביצוע בדיקות.






(ב)	קופת חולים תפחית 10% מהתשלום המשתלם לבית החולים עבור השירות, אם בית החולים לא מילא אחר הוראות סעיף קטן (א), בעת קביעת התור לקבלת השירות."

דברי הסבר
חלק מהשירותים הניתנים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ניתנים בבתי החולים ולכן לעיתים נאלצים המבוטחים להגיע לקבלת טיפולים, לבדיקות או לייעוץ אצל רופא בבית חולים. 
חלק מבתי החולים נוהגים לזמן את כל המטופלים הנדרשים להגיע לטיפול מסוים בבית החולים לאותה שעה, במקום לקבוע תור מדורג שבו כל אחד מהמוזמנים מוזמן לשעה אחרת.
שיטה זו גורמת לאובדן זמן ולעוגמת נפש רבה למטופלים ולבני משפחותיהם שנאלצים להמתין זמן רב בבתי החולים מבלי לדעת באיזה שעה לבסוף ייכנסו לרופא או לקבלת הטיפול. 
בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי לכל מטופל ייקבע תור לקבלת הטיפול במועד ובשעה המיועדים רק לו. הצעה זו תאפשר למטופל להגיע לתורו, מבלי להמתין שעות רבות בבית החולים. בית החולים יצטרך להעריך כמה זמן נחוץ לכל מטופל, ולא לזמן מטופלים מעבר לזמן המוקצה לכך. הצעה זו גם תסייע למנוע מצב לפיו חלק מהמטופלים נשלחים לביתם מבלי שקבלו את הטיפול שלשמו הגיעו, לאחר שעות רבות של המתנה, ולעיתים לאחר הכנת ממושכת לבדיקה או לאחר צום, משום שבית החולים לא הספיק לטפל במטופלים שזומנו לאותו היום.
מוצע לקבוע כי בית החולים שלא מילא אחר הוראת הסעיף המוצע, יקבל תשלום מופחת עבור השירות מקופת החולים.
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