מטופלות יקרות,
לאור השינויים הנרחבים החלים לאחרונה במערכת הבריאות האמריקאית ובעקבות פניות אלי  ,ראיתי לנכון
לעדכן אתכן ולהסביר חלק מההיבטים הקשורים לביטוח הרפואי שלכן .
לאורך השנים האחרונות למרות שהתשלומים שלכן או של מעבידכן לחברות הביטוח האמירו  ,החזר
ההוצאות על ידי חברות הביטוח לרופאים המטפלים נשאר קבוע או ירד  .עובדה זו ,במקביל לעליה חדה
בהוצאות-משרד  ,מציבה אתגר כלכלי עצום לנותני השירות הרפואי  .רופאים רבים נאלצים להעמיס את לוח
הזמנים שלהם  ,במידה שמאריכה משמעותית את זמן ההמתנה של המטופלות  ,וגרוע מכך עלולה בטווח
הארוך לפגום באיכות הטיפול .
על מנת להמנע מכך  ,החלטתי בתחילת  , 2014בדומה לרופאים רבים בניו-יורק  ,להמשיך ולעבוד עם כל
חברות הביטוח על בסיס  . out-of-networkבדומה לישראל  ,חברות הביטוח הרפואי מציעות פוליסות ביטוח
מגוונות  .פוליסות  in-networkמאפשרות למטופל לפנות לרופאי רשת הרופאים של החברה בלבד  ,וכל פניה
לרופא מחוץ לרשת זו כרוכה בתשלום מלא של המטופל לרופא  .פוליסות  out-of-networkמאפשרות
למטופל לפנות לרופאים מחוץ לרשת ולקבל פיצוי חלקי או מלא על הוצאות הטיפול על פי תנאי הפוליסה .
לשם דוגמא -גם בישראל קופות החולים מציעות פוליסות משלים או מושלם על בסיס זהה  .רובכן  ,ביודעין
או לא  ,נושאות בפוליסות  ,המאפשרות לכן לצאת מחוץ לרשת המצומצמת של חברת הביטוח .
אני מאמין  ,שמעבר לטיפול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר  ,כולנו זקוקים לאוזן קשבת ויד תומכת כאשר
אנחנו פונים לטיפול רפואי  ,על אחת כמה וכמה כשאנחנו רחוקים מסביבתינו הטבעית  .היותי חלק משמעותי
מהקהילה הישראלית בניו-יורק  ,והזכות שניתנת לי לשמש עוגן מייצב  ,תמיד הסבה לי גאוה וסיפוק  .משום
כך וכחלק מתפיסת העולם שלי  ,אני רוצה להבטיח לכל מי שזקוקה לשירותיי וללא קשר למעמד כלכלי ,
שאעשה כל מאמץ לאפשר לה להמשיך ולקבל ממני טיפול ראוי ומסור .
אני מעודד אתכן ליצור עמי קשר ישיר על מנת לבחון דרכים שבהן אוכל להמשיך ולשרת אתכן  ,על פי הצרכים
של כל אחת באופן אישי  .מספר הטלפון של המשרד עומד לרשותכן ואל תהססו לעשות בו שימוש על מנת
לשוחח עמי או עם צוות המשרד שלי .
בברכה ,
ד״ר אסף פרבר

