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ד"ר אודי פרישמן ל"פוליסה" על האיסור לבחור רופא מחוץ לרשימות ההסדרים:

אין שום סיבה שמבוטח יבחר
ברופא שנמצא מחוץ לרשימה
 פרישמן מסביר כי מרבית הרופאים במדינת ישראל נכללים ברשימות הרופאים של חברות הביטוח  העובדה
שבעבר ניתן היה לבחור ברופאים מחוץ לרשימה גרמה לכך שלא מעט רופאים ניצלו את המבוטחים וגבו מחירים
מופקעים  אין רע בכך שהתחרות בין חברות הביטוח תהיה גם על רשימת הרופאים העובדים עם החברה

לפעול בצורה אינטנסיבית
יישום חוק ההסדרים
לצרף לשורותיהם מנתחים
לעניין בחירת רופא
ורופאים רבים ,איכותיים,
יכנס לתוקף ב 1-ביולי
מוכרים ומנוסים .לא
השנה לאחר שתקנת
ירחק היום ואחד מגורמי
ה פ ו ל י ס ה ה א ח י דה
התחרות בין חברות
לביטוחי בריאות בישראל
הביטוח על ליבו של הצרכן
נכנסה לתוקף בפברואר
יהיה רשימת הרופאים
השנה .המשמעות היא
ושאר ספקי השירותים
ביטול כמעט מוחלט של
שיהיו אתו בהסכם" – כך
האפשרות הקיימת היום
פרישמן.
למבוטח בביטוח בריאות
עוד מתייחס פרישמן
פרטי ,לפנות לכל רופא
לחלקו של הפיקוח על
מנתח שיבחר לקבלת
הביטוח ברפורמה ,ועל
שירותיו הרפואיים ,ולקבל
הנהגת פוליסת הניתוחים
מהגוף המבטח (קופת
ד"ר אודי פרישמן
האחידה" :הפוליסה
חולים או חברת ביטוח),
האחידה היא מוצר ביטוחי סביר ,שמכסה חלק
החזר כספי עבור שכר הרופא.
ד"ר אודי פרישמן אומר בשיחה עם ניכר מהצורך לו עלול להזדקק אדם במדינת
"פוליסה" ,כי מתן אפשרות לבחירת רופא ישראל בשעה שהוא נדרש לבצע ניתוח כל
מתוך רשימת רופאי הסדר סגורה היא מהלך שהוא" .לדבריו" ,ביטול הפיצוי גם הוא פעולה
סביר" :מרבית הרופאים במדינת ישראל נכללים סבירה בראייה רחבה ,והרי אנו יודעים שאחד
ברשימות הרופאים של חברות הביטוח ,ואין העקרונות הבסיסיים של עולם הביטוח הוא
שום סיבה שמבוטח יבחר ברופא שנמצא מחוץ להשיב את המצב לקדמותו ולא להיות מנגנון
לרשימה" .פרישמן מוסיף כי העובדה שבעבר ליצירת רווח".
ניתן היה לבחור ברופאים שמחוץ לרשימה גרמה למרות כל זאת ,אומר פרישמן ,כי הפתרון
לכך שלא מעט רופאים ניצלו את המבוטחים לבעיות של מערכת הרפואה הציבורית
 החולים הנמצאים במצוקה  -בצורה צינית בישראל הוא לא להילחם בביטוח הפרטי ,אלאומכוערת וגבו מהם שכר טרחה לא הוגן ,לא לעשות הפרדה מוחלטת בין פרטי לציבורי –
"הרפורמה ,יוצרת (ובעצם מקבעת) סוג של
ראוי ולא סביר.
"כאשר אותם חולים פנו לחברת הביטוח שעטנז בין פרטי לציבורי תוך ניסיון להגביל
לקבל החזרים ,חברת הביטוח סירבה ובצדק את השימוש ברפואה הפרטית ,וזה לא ילך.
והנפגעים היו הן המבוטח והן התדמית של הרצון להילחם בכל מחיר במחלה ,הרצון לחיות,
חברות הביטוח ,כאשר הפושע האמתי היה התקווה שבבחירת רופא ובקבלת טיפול הרואי
הרופא .מצבים כאלה כנראה לא יהיו יותר הם מעבר למגבלות החוק ,ולכן רפורמות
ונטל ההוכחה חל על המבטחים שיצטרכו מאולצות כאלה ואחרות לא יצלחו".

כולל
הרחבות
ייחודיות!
מוצר חדש מבית

TOP BUSINESS

תוכנית מקיפה
לבנייה פרטית ושיפוץ
של דירות וחנויות
לפרטים מלאים פנו למחוזות

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אגף עסקים

 Cאין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

