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 לכבוד

 מנהלים רפואיים, קופות החולים

 מנהלי שב"ן, קופות החולים

 

 שלום רב,
 

 לנהלים בניגוד - בלעדי אבחון ככלי( MOXO כדוגמת) מאבחן בכלי שימושהנדון : 
 

 המבקשים וילדים הורים שולחות הקופות כי על, נוספים ולגורמים למשרדנו המגיעות התלונות מתרבות לאחרונה

 על מקפידים אין בהם במכונים ממוחשבים אבחון למבחני, ן"השב באמצעות לרבות, וריכוז קשב הפרעת אבחון

 וכאשר(, גננת/מורה של בהפניה או כלל הפניה ללא) מתאים מקצוע בעל של הפניה ללא וזאת, המתחייבים הכללים

 . מוסמך מטפל לגורם חזרה הנבדק הפנית וללא, לכך הסמכה כל לו שאין טכנאי י"ע אתר-על מבוצע הפענוח לעיתים

 צריך האבחון. מאבחן כלי אינם הם ,לאבחון עזר כלי הם ממוחשבים שמבחנים העובדה את ולחדד לחזור נוברצונ

 אשר, בתחומו המומחה, רפואי מקצוע איש שהוא כלומר 0402404 ואהרפ מנהל בחוזר שאושר מי ידי על רק להיעשות

 : וריכוז קשב בהפרעת בטיפול ניסיון ורכש התמחה

 , הילד והתפתחות ילדים בנוירולוגית מומחה •

 , ונוער ילדים של בפסיכיאטריה מומחה •

 , הילד בהתפתחות לפחות שנים 3 של ניסיון עם ילדים רופא •

 ,וריכוז קשב הפרעת בתחום התמחות שעבר  מומחה משפחה פארו או ילדים רופא •

 , וריכוז קשב בהפרעת בטיפול ניסיון ורכש שהתמחה מומחה פסיכולוג •

 (.למבוגרים ביחס) המבוגר של פסיכיאטריה או בנוירולוגיה מומחה •

 בחוזר שצוין יכפ) בלבד המקצוע איש של היא אחר או כזה ממוחשב אבחון בכלי להשתמש צורך יש אם ההחלטה

 (.3.3 סעיף 40/2010 רפואה מנהל

 מאבחן לגורם ילדים להפנות יש וריכוז קשב הפרעת אבחון לשם כי, בקופתכם הילדים רופאי את ליידע בקשכםנ

 . ממוחשב אבחון כלי של לספק ולא מאושר
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 מהגורמים אחד של הפניה לפי רק מבחנים לבצע עליהם כי ולהבהיר שלכם לספקים לפנות בקשכםנ, בנוסף

 או לנבדק אבחנה למסור או הבדיקה תוצאות את לפענח טכנאים על מוחלט איסור חלכי ו, לאבחון המאושרים

 .להורים

 

 בברכה,

 

 ד"ר הדר ירדני                           חבר טוב, –רויטל טופר           
 הילד ושיקומו מנהלת המחלקה להתפתחות     סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח       
 ושירותי בריאות נוספים )בפועל(      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 ד"ר ורד עזרא, מ"מ ראש מנהל רפואה, כאן

 גב' ציפי הלמן, מבקרת הפנים, כאן

 לביקורת מערכת הבריאות, משרד מבקר המדינהבכירה למנהל האגף  גב' חיה פוליטי, סגנית


