
הקורונה – לא מוותרים על הזכויות

מימוש
זכויות רפואיות:
ביטוח לאומי,
מס הכנסה

וקצין תגמולים

רשלנות רפואית:
מיטב הרופאים

יבחנו אם
נגרמה רשלנות
ואם אתה זכאי

לפיצוי

תביעות סיעוד:
יעוץ

להשגת זכויות
במקרה סיעוד

יעוץ רפואי
וחיתומי:

לסוכני ביטוח

"קול הזכויות"
סיוע למשפחות
עם ילדים בעלי
צרכים מיוחדים

תביעות ביטוח:
יעוץ במקרה של
דחיית תביעה:
חיים, תאונות,

א. כ. ע.
ומחלות קשות

ובריאות

רפואה בחו"ל:
יעוץ

לביצוע ניתוחים,
טיפולים מורכבים
והשתלות בחו"ל

קורונה - כל מה שרצית לדעת

פשוט ולא טריוויאלי אבל במצב הקיים היום זהו 
אתגר שבהחלט שווה לנסות אותו.

עובד שחלה במקום העבודה ונגרם לו נזק בלתי 
הפיך, גופני או נפשי לצמיתות

ות  אם מקום עבודה לא הקפיד על ההנחי
וכתוצאה מכך נדבק העובד יש מקום לבדוק 
אפשרות למצות את הזכויות המגיעות לעובד 
בגין הנזק הבלתי הפיך ממנו הוא סובל, מחברת 

הביטוח המבטחת את מקום העבודה.

פיצוי מחברת הביטוח
אדם שכתוצאה מהמחלה קיבל התקף לב (כידוע 
התקף לב הוא אחד מסיבוכי הקורונה) או שחווה 
אירוע מוחי (גם סיבוך מוכר של המחלה) או 
מחלה קשה אחרת המוכרת במסגרת פוליסת 
מחלות קשות, רשאי לתבוע את הפוליסה ולקבל 

את הפיצוי המגיע לו. 

עצם העובדה שהסיבוך נגרם בגלל מחלת 
הקורונה לא מהווה סיבה לדחיית התביעה. 

אדם שכתוצאה מסיבוכי המחלה אינו יכול לעבוד 
ונמצא במצב של אובדן כושר עבודה, טוב יעשה 
אם יתבע את קרן הפנסיה שברשותו או את 
פוליסת אובדן כושר עבודה וימצה את הזכויות 

המגיעות לו בגין אובדן כושר עבודה שנגרם לו.  
העובדה שאובדן כושר העבודה  נגרם בגלל 
מחלת הקורונה לא מהווה סיבה לדחיית התביעה 

על ידי חברת הביטוח. 

בכל המקרים הללו מומלץ לפנות לגורמים 
השונים ולמצות את הזכויות המגיעות לכם. 

אדם שחלה בקורונה ונותר עם נזק רפואי זכאי לזכויות מהביטוח הלאומי, מחברת הביטוח או 
מגורמים אחרים שייתכן ואחראיים לנזק. אין סיבה לוותר על פיצוי כספי שמגיע, אם מגיע.

דבר אחד כולנו יודעים - רוב החולים בקורונה 
מבריאים וחוזרים לחיי שגרה, אבל יש לא מעט 
אנשים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, שלאחר 
השלב החריף של המחלה נשארים עם סיבוכים 
מסוגים שונים - סיבוכים גופניים ו/או סיבוכים 
נפשיים וחייהם לאחר המחלה לא יהיו כמו שהיו 

לפניה. 

זה בדיוק המקום לחדד בפני אותם חולים מה 
הזכויות העומדות בפניהם ומהיכן הם יכולים 

לקבל מזור כספי למצבם.

גמלת סיעוד למי שנותר סיעודי
אדם שנפגע מהמחלה והפך סיעודי בין אם בגין 
נזק גופני ובין אם בגין נזק קוגניטיבי זכאי להגיש 
תביעת סיעוד, הן לביטוח הלאומי והן לביטוח 
הסיעודי שברשותו, בין אם בקופת חולים ובין אם 

בחברת הביטוח.
 

קורונה כרשלנות רפואית
אדם אשר סבל מתסמינים שונים וביקש לעבור 
בדיקת קורונה אך סורב, ובעקבות כך מחלת 
הקורונה אובחנה אצלו באיחור ומצבו הרפואי 
החמיר עד לגרימת נזק בלתי הפיך. אין ספק 
שבמקרים כאלו יש הצדקה מלאה מצדו של 
הנפגע לדרוש מהגורם האחראי פיצוי כספי עבור 

הנזק הבלתי הפיך שנגרם לו. 

קורונה כתאונת עבודה
עובד אשר נדבק במקום עבודתו, יש מקום לפנות 
לביטוח הלאומי ולדרוש הכרה במחלה ובנזקים 
שנגרמו לחולה בגינה כתאונת עבודה. זה לא 

דבר העורך
לקוחות יקרים

תפקידו של סוכן הביטוח 
לתת ערך מוסף מתמיד 

ללקוחותיו. 

בגיליון זה סוכן הביטוח 
ץ  עו י יחד עם חברת הי

בראשותו של ד"ר אודי פרישמן מציגים 
נה  רו לך, לקוח יקר, את משבר הקו
מנקודת המבט של האדם "הפשוט" - מה 
כול לשמור על  מגיע לך ואיך אתה י

הזכויות שלך בהיבט הרפואי.  

אנו מאחלים לכל קוראינו בריאות שלמה 
ומקווים שלעולם לא תידרש לעשות 
שימוש בעצות שאנו מביאים כאן בפניך. 
אבל אם חלילה כן, כולנו לשירותיך על 

מנת לסייע ולעזור. 

קיצור תורים:
לבדיקות הדמייה

תאום תורים:
לרופאים מומחים
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חצי הכוס המלאה של הקורונה
הקורונה תעבור ותשאיר אחריה שובל של יתרונות שאם נשכיל לעשות בהם שימוש נכון - חצי הכוס המלאה תהיה גדולה מחצי הכוס הריקה: 

אנטיביוטיקה לווירוס, היגיינה לתמיד ושוויון במערכת הבריאות.

מגפת הקורנה שעוד טרם הסתיימה גבתה 
ותגבה לצערנו חיים רבים, תגרום לסבל רב 

ותפגע קשה בכלכלה. 
אמר ביל גייטס, במאמר שפרסם לאחרונה, 
שמגפת הקורונה תהיה אירוע מכונן שייזכר בקרב 

בני הדור שחווים אותו ועוד דורות רבים אחריהם.

כאשר אנו דנים בגורמים שיגרמו לאירוע להיות 
אירוע מכונן, אנו נוטים לדבר על הסבל שהמגפה 
גורמת ועל הכאב. אבל, ברשימה קצרה זו אני 
דווקא רוצה להתייחס לחצי הכוס המלאה. 
לאותם שינויים חיוביים שהמגפה תגרום בתחום 
הבריאות ואשר ישפיעו דווקא לטובה על הדור 

שלנו ועל הדורות הבאים. 

תרופה גנרית לווירוס
הדבר הראשון ואולי החשוב ביותר הוא תרופה 
גנרית לווירוס. כבר מאה שנים אנו מכירים את 
האנטיביוטיקה שהיא תרופה גנרית לחיידקים. 
חומר שהורג חיידקים, שהתגלה בשנת 1928 על 
ידי אלכסנדר פלמינג ומאז מציל ויציל חיים רבים. 

עם הזמן התפתחו סביב הפניצילין שהייתה 
האנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה ווריאציות 
שונות ונוסחאות שונות אבל נמצא המנגנון 

הביולוגי להריגת חיידקים. 
עד היום לא נמצאה תרופה גנרית לווירוסים 
(קורונה כאמור היא וירוס ולא חיידק) לא בגלל 
שאי אפשר לגלות כזו אלא בגלל שהייתה חסרה 

המוטיבציה הכלכלית לפתח אותה. 

הטיפול בווירוסים הקשים הוא חיסון והווירוסים 
האחרים גם אם הם מסוכנים יותר מהווירוסים 
ה  ז ק כ ז נ ו ל מ ר א ג ן ל ו ס י ם ח ה א ל צ מ נ ש
באוכלוסייה שהיווה טריגר לפתח תרופה גנרית 

לווירוס. 

עכשיו אולי נפל האסימון ואני מאמין שבשנים 
הקרובות נראה את התרופה הגנרית לווירוסים, 
את האנטיביוטיקה של הווירוסים שתאפשר לנו 

לקבל טיפול טוב למחלות ווירליות קלות או 
קשות. 

השמירה על היגיינה תישאר איתנו לעד
תחום נוסף שהקורונה עשתה בו טוב לכולנו הוא 
הטמעת החשיבות של ההיגיינה. אחד הגורמים 
שהביאו לגידול משמעותי בתוחלת החיים של 
האנושות הייתה ההבנה של החשיבות ההיגיינה, 

ובעיקר המשמעות של רחיצת הידיים. 

באמצע המאה ה-19 שיעור התמותה לאחר לידה 
היה גבוה מאוד, סביב - 10%. הרופא ההונגרי 

ה מנהל של  אחת  ס הי י י ו זמל ו
ממחלקות היולדות בבית החולים 

ן   ינה. זמל וייס הבי ו הכללי בו
י  ים לפנ די ם י שכאשר רוחצי

שנכנסים לחדר לידה הסיכוי של 
האם והעובר להישאר בחיים גדל 

משמעותית. 

הגילוי הזה היווה גורם משמעותי בהבנת 
ה  מ ו ר ם ת ר ת ה ו נ י י ג י ה ל ה ת ש ו ב י ש ח ה
ים של  משמעותית להארכת תוחלת החי

האנושות. 

עם השנים נשמרה ההקפדה על היגיינה בבתי 
החולים ובחדרי הניתוח אבל פחות בקרב הציבור 
הרחב. התוצאה? יותר שפעת, יותר מחלות 
מעיים, יותר דלקות ריאה, יותר הפסד ימי עבודה 

וגם יותר ימי אשפוז ותמותה מוגברת. 

יש להניח שמהיום והלאה, ההקפדה על ניקיון 
והיגיינה תישאר נחלת הכלל ותתרום לבריאות  

הציבור.

IN -  ביה”ח הוא לא עוד חזות הכל, אשפוז בית
תחום נוסף שהקורונה תעשה בו שינוי דרמטי הוא 
החשיבות של הרפואה מהבית, או במילים אחרות 
ההבנה שבית חולים הוא לא הציר המרכזי 

והחשוב ביותר של הטיפול הרפואי. 

בית החולים הוא לא חזות הכל בטיפול הרפואי
מדובר במגמה שכבר התחילה עוד לפני עידן 
הקורונה, ההבנה שחלק גדול מהטיפולים 
הרפואיים ומההשגחה הרפואית יכולים להינתן 

בבית ובקהילה. 
ו תפיסת עולם זו תקבל דחיפה  אבל עכשי

משמעותית. 

בית החולים מיועד לתת טיפול מורכב, טיפול 
בשלבים החריפים של המחלה, טיפול שמחייב 
שימוש בציוד ייחודי או ידע ייחודי. כל 
השאר יכול להינתן בבית או 
בקהילה. זה טוב יותר לחולה 

וזה זול יותר למערכת. 

הטמעת המדיניות הזו תיקח זמן 
אבל אין ספק שזה יקרה הודות 
לקורונה, הודות ליכולת הטכנולוגית 
לתת שירותי רפואה מרחוק והודות 
לעובדה שזה מה שנכון לעשות גם 

בהיבט הרפואי וגם בהיבט הכלכלי. 

התפתחות הרפואה מרחוק תביא 
ן להתעלם  לתועלת נוספת שאי
מהחשיבות שלה, והיא הגדלת השוויון במערכת 

הבריאות בין המרכז לפריפריה. 

לא חייבים לגור במרכז כדי להתייעץ עם רופא 
טוב, לא חייבים יותר בית חולים גדול כדי לקבל 
טיפול ולא חייבים מיטת אשפוז כדי להיות 

בהשגחה לאחר ניתוח או מחלה כל שהיא.

ועכשיו נותר לנו לקוות רק לדבר אחד שהקורונה 
תעבור ותחלוף מן העולם ונוכל ליהנות כולנו 

משובל היתרונות שהמגפה תשאיר אחריה. 

היחידה
לסוכני ביטוח
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בחירה נכונה של רופא מצילה חיים
איתור רופא מומחה המנוסה ביותר לבעיה הרפואית הספציפית ממנה סובל החולה 

רבים נתקלים בקושי לאתר רופאים מומחים ומנוסים אשר עונים על הבעיה או ההפניה הספציפית 
שהם צריכים. 

עד היום היועץ של כולנו הייתה השכנה ממול או הדודה מירושלים ולעיתים אפילו ד"ר גוגל בכבודו 
ובעצמו. אבל, לא תמיד מספיק רק להקליד באינטרנט ולחפש "נוירולוג", אלא נדרש לאתר נוירולוג עם 
ההתמחות הספציפית הנדרשת לנו (מערכת העצבים – נוירואונקולוגיה, התמחות בטרשת נפוצה 

וכיוצ"ב). 

בנוסף, נרצה את הרופא הטוב ביותר והמנוסה ביותר בתחום, שביצע את הכי הרבה פעולות או 
ניתוחים או ראה את הכי הרבה חולים עם הבעיה הרפואית ממנה אנחנו סובלים. לרזולוציות הללו לא 

השכנה ואפילו לא גוגל יודעים לתת תשובה. 

אנו פיתחנו את מערכת “הרופא המנוסה” שיודעת לתת לך את הרופאים המנוסים ביותר בתחום 
הנדרש לך.

קיצור תורים
לקוחות סוכני הביטוח זכאים לקיצור תורים 
לניתוח במסגרת פרטית, לבדיקות הדמיה 
וביקור אצל רופא מומחה. במסגרת שירותי 
אקסטרא פרש החדשים - תור ל MRI במסגרת 

פוליסת הביטוח, תוך 48 שעות בלבד

במדינת ישראל הקטנה קיים פער של כשמונה 
שנים בתוחלת החיים הממוצעת בין המרכז 
לפריפריה. הסיבה העיקרית היא  זמינות של 

שירותים רפואיים. 

אנו בקבוצת ד”ר אודי פרישמן מצאנו פתרון לכך, 
ובאמצעות הסכמים שערכנו עם מרבית בתי 
החולים הפרטיים ומרכזי ההדמיה המובילים, אנו 
יכולים להבטיח ללקוחות הסוכן, שברשותם 
ביטוח בריאות פרטי, זמינות מיידית לשירותים 
רפואיים להם הם נדרשים, במסגרת פוליסת 

הבריאות שברשותם.

בין השירותים:  
התייעצות עם רופא מומחה �

ניתוח �
MRI - בדיקות הדמיה �

אולטרא סאונד �
PET בדיקות �

ועוד �
והכל תוך ימים ספורים בלבד. 

בי”ח הדסה, בשיתוף קבוצת ד"ר אודי פרישמן, פתח מוקד ייעודי לסוכני הביטוח המאפשר לסוכני 
הביטוח פניה ישירה למוקד.

סוכני הביטוח יכולים לפנות למוקד וליהנות משירותי קיצור תורים, בחירת רופאים וסיוע בתפעול 
התביעות מול חברות הביטוח. 

לקוחות סוכני הביטוח יוכלו לקבל באמצעות ביטוח הבריאות שברשותם את שירותי בית החולים 
המתקדמים ביותר ואת שירותי הרופאים המומחים והמוכרים של הדסה, בזמינות מרבית וברמת שירות 

גבוהה.

מוקד מיוחד לסוכני הביטוח בשיתוף 
בי"ח הדסה וקבוצת ד"ר אודי פרישמן 
שיתוף הפעולה עם בי”ח הדסה יעניק ללקוחות סוכני הביטוח שעובדים עם קבוצת ד"ר אודי 

פרישמן ערך מוסף חשוב ויפתח עבורם את אחד מבתי החולים המובילים בעולם, בזמינות מיידית.

היחידה
לסוכני ביטוח
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מימוש
זכויות רפואיות:
ביטוח לאומי,
מס הכנסה

וקצין תגמולים

רשלנות רפואית:
מיטב הרופאים

יבחנו אם
נגרמה רשלנות
ואם אתה זכאי

לפיצוי

תביעות סיעוד:
יעוץ

להשגת זכויות
במקרה סיעוד

יעוץ רפואי
וחיתומי:

לסוכני ביטוח

"קול הזכויות"
סיוע למשפחות
עם ילדים בעלי
צרכים מיוחדים

תביעות ביטוח:
יעוץ במקרה של
דחיית תביעה:
חיים, תאונות,

א. כ. ע.
ומחלות קשות

ובריאות

רפואה בחו"ל:
יעוץ

לביצוע ניתוחים,
טיפולים מורכבים
והשתלות בחו"ל

שירותי ערך מוסף ללקוחות סוכן הביטוח

רפואה מותאמת אישית - שיתוף פעולה 
ROCHE בין פרש קונספט לחברת

חברת התרופות הבין לאומית רוש חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת ד"ר אודי פרישמן. חברת 
רוש היא הבעלים של הבדיקה האונקוגנטית המובילה בעולם "פאונדשין". 

הבדיקה מיועדת למפות את המבנה הגנטי של הגידול ממנו סובל החולה, ולהתאים באמצעות 
המיפוי הגנטי את התרופה היעילה ביותר, שיכולה להאריך בצורה משמעותית את חיי החולה ולעיתים 

קרובות אף לרפא אותו. 

במסגרת שיתוף הפעולה יוכלו לקוחות סוכן הביטוח לקבל את הבדיקה בזמינות, וכן ליהנות מהנחה 
של 1500 ש”ח שתקטין את גובה ההשתתפות העצמית אותה ידרשו לשלם במסגרת פוליסת הבריאות 

שברשותם. 

בדיקת פאונדשיין של חברת התרופות הבי”ל ROCHE מונגשת בזמינות ובהנחה ללקוחותיכם

קיצור תורים:
לבדיקות הדמייה

תאום תורים:
לרופאים מומחים

איך מקבלים את השירותים

שולחים מייל לסוכן הביטוח עם השירות 
המבוקש, ועם מסמכים רפואיים. 

הסוכן ידאג לטפל מולנו ואנו ניצור 
קשר על פי השירות שביקשתם

אקסטרה זכויות רפואיות
למה  להוציא סכומי עתק למתווכים על מימוש זכויות רפואיות שמגיעות לכל אדם? במסגרת 

שירותי אקסטרה פרש לקוחות סוכני הביטוח זכאים לייעוץ חינם וסיוע במימוש זכויות רפואיות.  

לכל אדם שנפגע בתאונה או מחלה מגיעות זכויות בסיסיות מגופים שונים שהן לאו דווקא חברות 
הביטוח, כגון: הביטוח הלאומי, משרד הביטחון או מהמזיק שגרם לנזק.

חלק גדול מהציבור אינו מודע לזכויות שלו ולכן לא מנצל אותם.

על פי הפרסומים בביטוח הלאומי יש למעלה משני מיליארד ש”ח ששייכים לנפגעים שמעולם לא 
דרשו אותם, מחוסר ידע.

במסגרת שיתוף הפעולה של המשרד שלי עם משרדו של ד"ר אודי פרישמן אנו מציעים ללקוחותינו 
שנפגעו מתאונה או מחלה ייעוץ חינם למימוש זכויותיכם. 

ישנם המון מתווכים ללא ניסיון וללא ידע שמציפים את השוק חשוב לבחור בגוף שצבר שנים של ניסיון 
וייתן לכם את המענה הטוב ביותר על מנת שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם מכלל הגופים 

האפשריים.

היחידה
לסוכני ביטוח

די עם הבירוקרטיה 
שהורגת אותנו

כולנו יודעים עד כמה הבירוקרטיה מעיקה, 
מציקה, מרגיזה ומוציאה את כולנו מדעתנו. 

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבעיה רפואית 
אנו לחוצים חוששים, מפחדים ורוצים כבר לדעת 
מה יהיה. ואז המזכירה של הרופא לא חוזרת 
אלינו, הפקידה ממכון ההדמיה לא מתאמת את 
התור, הרופא לא מתקשר לעדכן על תוצאות 

הביופסיה. 

אז מה עושים?
"די לבירוקרטיה" הוא עוד שירות "אקסטרה 
פרש" - צוות המחלקה הרפואית יתאם עבורכם 
את התורים, יעקוב אחר תוצאות הבדיקות 
ויאפשר לכם לשאול כל שאלה ולקבל כל תשובה 

במהירות ובזמינות.

ללקוחות סוכן הביטוח המחלקה הרפואית של 
ד"ר אודי פרישמן תטפל בתאום התור, ותחסוך 
מהמבוטח את הבירוקרטיה והקשר הישיר מול 

המוסד הרפואי.


