
  

  

  הריו� ולידה� דעי את זכויותי�

  ד� מידע על הזכות לבריאות במהל� הריו� של נשי� ללא מעמד בישראל 

  

  טיפול רפואי לנשי� בהריו� המחזיקות בביטוח רפואי

 חודשי� זכאיות 9נשי� זרות הגרות בישראל ומחזיקות בביטוח בריאות פרטי לתקופה העולה על 

 9 של טר� שהותא� ה� נכנסו להריו� . במהל� ההריו�לכיסוי מלא של כל הטיפולי� הרפואיי� 

  . שהות חודשי9הביטוח יכסה הוצאות רק לאחר , חודשי� בישראל

  

צרי עמנו , א� את בהריו� וחברת הביטוח מסרבת לשל� עבור בדיקות חיוניות הקשורות בהריו�

  ).רננה (5133104�03קשר בטלפו� 

  

  בביטוח רפואיטיפול רפואי לנשי� בהריו� שאינ� מחזיקות 

והתפתחות הפעוט לכל א� , טיפול שלאחר לידה, מספקות טיפולי הורי" טיפת חלב"תחנות 

התחנות . י משרד הבריאות"ומופעלות ע, תחנות טיפת חלב ממוקמות בכל מקו� בישראל. וילד

תחנות טיפת ).  חודשי�6לתקופה של (ח " ש180מספקות שירות לכל אישה תמורת תשלו� של 

ללא קשר , מומל% שכל אישה. חיסוני� ומעקב התפתחותי לילד, ות טיפול הוריחלה מספק

  .תירש� לשירותי טיפת חלב, למעמשה בישראל

  .תחנות טיפת חלב ממליצות על רשימת בדיקות הנחוצות במהל� ההריו�, לרוב

  .הביטוח הרפואי יכסה את הוצאות הבדיקות, במידה ואת מבוטחת •

מומל% לבקר במרפאה . � על הבדיקות באופ� פרטייש לשל, במידה ואינ� מבוטחת •
 .הפתוחה של רופאי� לזכויות אד� לבירור אפשרות של הנחה במחיר הבדיקות

  

  זכות� ללדת בבית חולי�

זכאית , וללא קשר למעמדה החוקי, ללא קשר לקיומו או אי קיומו של ביטוח רפואי, כל אישה

אי ובמקרה זה כל אישה זכאית להגיע לחדר לידה נשחבת למקרה חירו� רפו. ללדת בבית חולי�

ביטוח בריאות או , מסמכי� בתוק&(המיו� הקרוב ולקבל טיפול רפואי ללא תנאי� מוקדמי� 

  ).תשלו� אחר אינ� יכולי� להוות תנאי לטיפול

  

מקרי� אלו מוגדרי� לרוב כמקרי . גשי מיד לחדר מיו�, במידה ותיווצרנה בעיות בהריו�, בנוס&

תתבקשי לשל� (פי כ� תקבלי טיפול רפואי אפילו א� אינ� יכולה לשל� עבור הטיפול ועל , חירו�

  ). לאחר מכ�
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  ?שפוזמי ישל� עבור הלידה והא

הביטוח הלאומי מכסה כל אישה עובדת במקרה של תאונת . כל אישה זכאית לביטוח לאומי

לויות הביטוח  ממשכורת� החודשית עבור ע2%מעסיק� אמור לנכות . עבודה ובענייני לידה

  .הביטוח הלאומי ישל� עבור האשפוז, בשעת הלידה. הלאומי

הא� , או במידה והוא מהגר עבודה המחזיק בביטוח לאומי, אב הינו אזרח ישראלהבמידה ו

אפילו א� היא עצמה אינה מבוטחת בביטוח , זכאית לכל הטבות ההריו� מהביטוח הלאומי

  .הלאומי

  

לתקופה ) עבודה אשרת ג� א� אי� לה(יק חייב לשל� לביטוח הלאומי עבור העובדת שלו המעס

  . של שישה חודשי� עד ללידהרציפה

  

  !ורזכחשוב ל

מומל% להצטייד במכתב מהמעביד המצהיר שתשלומי , כשנגשי� ללדת בבית החולי� .1
  .הביטוח הלאומי שולמו עבור העובד

עליה לסרב לשל� בקבלה . על אישפוז לידהמבוטחת ביטוח לאומי אינה צריכה לשל�  .2
במקו� . לבית החולי� ולסרב לחתו� על כל התחייבות כספית להצואות הקשורות בלידה

הביטוח הלאומי . עליה לאסו& טפסי תשלו� של הביטוח הלאומי מבית החולי�, זאת
 .יעביר את התשלו� עבור האישפוז לבית החולי�

  

  תעודת לידה

  .להירש� ולקבל תעודת לידה מבית החולי�כל תינוק הנולד זכאי  •

וללא קשר , על בית החולי� להנפיק להורי� תעודת לידה ללא קשר למעמד� האזרחי והחוקי •
ילד� עדיי� זכאי לקבל תעודת , אפילו א� אינ� יכולה לשל� עבור הלידה. לדרישות תשלו�

 .לידה
 .זכות� של שני ההורי� להירש� בתעודת הלידה •

  

  יהריו� בלתי רצו

הפלות מסיבות . הביטוח הרפואי הפרטי לנשי� זרות ייכסה הפלות מסיבות רפואיות בלבד •
  .אחרות לא ייכוסו

המרפאה הפתוחה של . שלאחריה נקבע תארי� להפלה, כל הפלה דורשת אישור של וועדה •
כולל בדיקות רפואיות ותהליכי , רופאי� לזכויות אד� יכולה לסייע ל� לעבור הפלה בטוחה

ולא בשו� , מומל% בחו� שההפלה תתרחש בבית חולי� ול ידי רופאי�. עבור מחיר סבירהוועדה 
 .הפלות לא חוקיות יכולות לגרו� לנזק פיזי ויכולות להוביל למוות. צורה אחרת

  

  שירותי המרפאה הפתוחה

על ידי , אנו מסייעי� לנשי� בהריו� שאינ� מבוטחות, במרפאה הפתוחה של רופאי� לזכויות אד�

  . הענות לבדיקות מעבדה ומת� ייעו% ומידע,  בדיקות רופאמת�

  5133125�03, 5133120�03: טלפו� .יפו, 4המרפאה ממוקמת ברחוב ברו� ספיר 

  :שעות פתיחה

   רופא כללי16:00,19:00: 'ד', ג', א

  .)יש להתקשר ולקבוע תור מראש( רפואת נשי� 16:00,19:00: 'ב

   רפואת ילדי�09:00,12:00: 'ו
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