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פתח דבר 

 
, ות ממלכתיוק ביטוח בריאשל נציבת הקבילות לח שישימוגש בזאת הדוח ה

, ות כהונתה השמינית והתשיעיתת הקבילות בשנוהסוקר את פעילות נציב
  . 2005לדצמבר  31-ועד ל 2004לינואר  1-בתקופה שבין ה

 
נותני ומקבלי השירות הרפואי , דוח זה הנו אמצעי להביא לידיעת הציבור הרחב

ק ביטוח בריאות את פעילות הנציבות בביקורת על יישומו של חו, דכאח
.  ממלכתי

 
את פעילות הנציבה בהתאם לסמכויות  משקףהקודמים כמו הדוחות דוח ה

לקראת תום תקופת הדוח . שהוקנו לה עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
הוכנס תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר מאפשר אכיפה של החלטות 

יועיל לציבור ש ה משום מהפךהנציבה מאמינה כי יש בשינוי חקיקה ז. הנציבה
.   המבוטחים

 
  . הכנסתובדוח הגורמים שהביאו לפורטו , בשל חשיבות התיקון לחוק

 
כי הדוח יציג בפני קובעי המדיניות במשרד הבריאות ובקופות , הנציבה מקווה

מהלך בתמונה עדכנית לגבי הליקויים והחסרים העולים מן הקבילות  ,החולים
  .לתיקונם זרזתשמש  זווה כי ומקו יישומו של החוק

 
, נתגלעו בעיות וקשייםחלו שינויים וכבכל דוח יסקרו בו מספר תחומים בהם 

. יש לשקוד על מציאת פתרונות עבורם, אשר לדעת הנציבה
 

הביקורת המובאת בדוח זה לגבי בעיות שונות הנציבה שבה ומדגישה כי על אף 
כי החזון , בדעהיא ה, שומוהעולות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומדרך יי

הבטחת מתן שירותי בריאות  שביסודו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי -
   -שוויון ועזרה הדדית, לתושבי מדינת ישראל על בסיס עקרונות של צדק

הנציבה סבורה כי תיקון החקיקה מקדם את מטרות החוק . ממומש ברובו
.  האלו

 
לשקוד על , ם בראש מערכת הבריאותהנציבה קוראת לקובעי המדיניות והעומדי

וזאת על מנת להביא  חיזוק החוק ומציאת פתרונות לבעיות העולות ממנוהמשך 
הנציבה מצביעה על . להמשך התפתחותו וביסוסו של הרעיון שביסודו של החוק

יתכן ויהיה , אשר נוצרה עם שינוי החקיקה החדשהכך כי על אף המציאות 
ספים אשר יהיה בהם בכדי לשפר את השרות הכרח לערוך שינויי חקיקה נו

. למבוטחיםהחולים הניתן על ידי קופות 
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הרחבת , מנההמצוקה הכלכלית אשר כפועל יוצא מאופיינה בהמשך  2004 שנת
, בנוסף; 2003כלל בשנת זאת לאחר שהסל לא הורחב , זעריתהסל הייתה מי

ק ההסדרים של באמצעות חועל ההשתתפות העצמית בשנה זו ביטול הפטורים 
 הפגיעה הקשה, הביא למצוקה קשה אשר עלתה מקבילות המבוטחים 2003שנת 

באוכלוסיות של החמישון התחתון של של ביטול הפטור התבטאה בעיקר 
מבוטחים המצוקה הכלכלית נתנה את אותותיה בייחוד בקרב ה .ההכנסות

.     בפרט, חולים הגריאטרייםוה ,ככלל, מבוטחים הקשישיםה, הפסיכיאטריים
 

הייתה תוספת התקציב להרחבת סל הבריאות הגבוהה ביותר מאז  2005בשנת 
אולם לא היה בכך די בכדי לסגור את הפערים שנוצרו עקב אי , החלת החוק

הביא לעלייה משמעותית בכמות , מצב דברים זה. הרחבת הסל במשך שנתיים
 למצוקה הקשה ביטויבות הקבילות ואשר היה בהן יאשר הגיעו לנצקבילות ה

  .של המבוטחים
 

הנציבה קוראת לקובעי המדיניות בממשלה ובמשרד , נוכח התמשכות מצב זה
האוצר ולעומדים בראש מערכת הבריאות לשקוד על שינוי החוק ולהעלות את 

אל בין , בפרט, ושל הרחבת הסל, ככלל, נושא התקצוב של מערכת הבריאות
.   תהנושאים שהם בראש סדר העדיפות הלאומי

 
אם אין ידם של , כי אין די בהוספת תרופות לסל, הנציבה מבקשת להדגיש

קוראת , על כן. המבוטחים משגת לשלם את ההשתתפות העצמית הנדרשת
הנציבה להורדת ההשתתפות העצמית עבור תרופות ושירותים בייחוד 

. לאוכלוסיית הקשישים
 

יות על מתן כלל לפיו תועבר האחר, בנוסף קוראת הנציבה לשינוי חקיקה
.  השירותים הפסיכיאטריים וכלל השירותים הגריאטריים לקופות החולים

 
טופלה כל קבילה של מבוטח על ידי נציבות , כבכל השנים, בתקופת דוח זה

נציבת .  הופרו, סעד בכל מקום שהזכויות שהוקנו בחוקבמטרה לתת הקבילות 
יקורת להביא את הגופים לפיה מטרת הבירור והב, הקבילות המשיכה במדיניות

וזאת באמצעות בירור , המבוקרים לתיקון הליקויים שהועלו ולמניעתם
. קביעת הממצאים והצבעה על הצורך לתיקון הליקוי, העובדות

 
ד חגית "עו, מובעת בזאת תודה והערכה עמוקה לכל עובדי הנציבות, לסיום
ד הדס פרחי "עו, רשמעון רייפ) ח"רו(ד "עו, מרקוביץד אפרת נאות-"עו, אפרתי

, ד מיכל סעדון"עו, ד טלי פורשטט"עו, ד נעמה אייכל"עו, ד סימה לוי"עו, גלזר
' גב, שרית יששכר' גב, מרגלית דניאל' גב, אורית אליהו' גב, אורלי מסוסני' גב

על עבודתם המסורה ועל שעמלו שעות רבות ללא , ינה פנטנש'טג' רונית מינץ וגב
. עזרה לציבור המבוטחיםבעבודת הביקורת וב, לאות

 
ועל כן הנציבה מבקשת , כי אם פרי עבודה משותפת, דוח זה אינו יצירת יחיד

:  להביע תודה והערכה עמוקה לעובדי הנציבות
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אשר ריכז ועיבד את הנתונים בדוח זה וכתב את , שמעון רייפר) ח"רו(ד "עו

. וח זהכתבו איתי דש, דורית קדםד "עוול החלק העוסק בנתוני הקבילות
 

ד "עו, מרקוביץד אפרת נאות-"עו: מבקשת הנציבה להודות למבררות , כמו כן
ד טלי "עו, ד נעמה אייכל"עו, ד הדס גלזר"עו, ד דורית קדם"עו ,סימה לוי
: לצוות העובדות, ח ועל הערותיהן"על הגהת הדו,ד מיכל סעדון"ולעו פורשטט

' גבואורלי מסוסני ' גב, שכרשרית יש' גב, מרגלית דניאל' גב, אורית אליהו' גב
, אשר בנוסף לעזרתן במתן מענה למבוטחים ולעבודה השוטפת, פנטנשינה 'טג

. סייעו באיסוף הנתונים והמקרים המובאים בדוח זה
 

, אורלי מסוסני' ה למנהלת לשכתה הגבתלהביע את תודהנציבה מבקשת , כן
. אשר מעבר לכל אלו ערכה דוח זה  לשם הבאתו לדפוס

 
, בה מבקשת להודות לעובדי משרד הבריאות אשר סייעו לנציבות הקבילותהנצי

ד נתן סמוך "לעו, ל משרד הבריאות "משנה מנכ' ר יצחק ברלוביץ"ובמיוחד לד
אשר לא חסכו מאמץ במתן סיוע , טל מורגנשטיין' ולמגר מהלשכה המשפטית

י מחלקת כמו כן מבקשת הנציבה להודות לאנש . בכל עת, במתן עצה וחוות דעתו
ובמיוחד למר מיכאל טכמן , קרוגליאקאסתר ' גב, מרים יוספין' גב, המיחשוב

, בנוסף .אשר בכל עת סייעו  לנציבות הקבילות בעבודה השוטפת, ומר דניאל כהן
רויטל ' ד טליה אגמון ולגב"עו, לוקסנבורגר אסנת "הנציבה מבקשת להודות לד

. על הערותיהן לדוח זה, טופר
 

ה כי ההכרה הגוברת בזכות לבריאות כאחת מזכויות היסוד והנציבה מקו
הקצאת התקציבים הדרושים לשמירה על מערכת המשך תביא ל החברתיות -

הבריאות הקיימת ולקידומה לבל יתרוקן חוק ביטוח בריאות מתוכנו ומצביונו 
. ויחדל מלהיות חוק סוציאלי מתקדם

 
 
  

רובין . 'ר קרני ז"ד   
 

           
 

יבת הקבילות  נצ   
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי           
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306 

ניתוח התרשימים ההשוואתיים . ג 
 

311 

ניתוח הטבלאות הרב שנתיות . ד 
 

316 

  

66B  365נספחים 

 366 : 1נספח 

 366וק ביטוח בריאות ממלכתי סמכויות הנציב לפי ח  .א

 367סמכויות אכיפה לקביעות נציב הקבילות   .ב

 368סמכויות הנציב מכח חוק מבקר המדינה   .ג

 370 אכיפת החלטות נציב קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות  .ד

 377 : 2נספח 

 377מבנה הנציבות ותהליך הטיפול בקבילות 

 377מהלך הטיפול בקבילות . א

 387ת כח האדם מצב. ב

 388 : 3נספח 

 388לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  58סעיף 

 

קיצורי לשון 

" קופת חולים כללית: "להלן  שירותי בריאות כללית -

" קופת חולים מכבי: "להלן מכבי שירותי בריאות -

" ל"המל: "להלן  המוסד לביטוח לאומי -

" ן"שב"להלן  שירותי בריאות נוספים -

"  הסל: "להלן  ריאות הקבוע על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי -סל שירותי הב

" החוק: "להלן   -1994 ד-"חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ
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דוחות קודמים 

ירושלים - ח#תמוז תשנ- 1998פורסם ביוני  1997לשנת  1) דוח מס

ירושלים - ס#תש) אדר ב- 2000פורסם במרץ  1998-1999לשנים  2) דוח מס

ירושלים - א#תמוז תשס- 2001פורסם ביולי  2000לשנת  3) דוח מס

 ירושלים- ב #ניסן תשס- 2003פורסם במרץ  2001לשנת  4) דוח מס

ירושלים - ד#סיוון תשס- 2004פורסם ביוני  2004-2005ים לשנ 5) דוח מס
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U תקציר

 
דוח זה מסכם את פעילות נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

. 2005לדצמבר  31 לבין ה- 2004לינואר  1 בתקופה שבין ה-
 

קבילות שעניינן הפעלת חוק ביטוח   4611התקבלו בנציבות הקבילות  2004בשנת 
הסדרי  ,הסדרי הגבייה, ותרופות, אי מתן שירותים רפואיים(בריאות ממלכתי 

שהטיפול בהן החל בשנים הקודמות , קבילות 657ונמשך הטיפול ב-, )'הבחירה וכו
 78%במהלך שנה זו הסתיים הטיפול ב-. ולא הסתיים במהלך שנת הדוח הקודמת

. מסך כל הקבילות
 

, נקבעו מוצדקות 20%, מכלל הקבילות שהטיפול בהן הסתיים במהלך שנה זו
  ".קבילות אשר לא ניתן להיענות להן"קבעו נ 24%ו-, נקבעו לא מוצדקות 25%

. מהן לא היו בסמכות הטיפול של הנציבה 13%ו-, מהקבילות אין תוצאה 18%ב-
 

לגבי רישום ) כהגדרתן בחוק" השגות("תלונות  1529נתקבלו  2004בנוסף בשנת 
. מההשגות 100%במהלך שנה זו הסתיים הטיפול ב-. וחברות בקופת חולים

 
קבילות שעניינן הפעלת חוק ביטוח  4604לו בנציבות הקבילות התקב 2005בשנת 

הסדרי , הסדרי הגבייה, ותרופות, אי מתן שירותים רפואיים(בריאות ממלכתי 
שהטיפול בהן החל בשנים , קבילות 1149ונמשך הטיפול ב-, )'הבחירה וכו

ב-הטיפול       במהלך שנה זו הסתיים . 2004הקודמות ולא הסתיים במהלך שנת 
. מסך כל הקבילות 71%

 
, נקבעו מוצדקות 21%, מכלל הקבילות אשר הטיפול בהן הסתיים במהלך שנה זו

  ".קבילות אשר לא ניתן להיענות להן"נקבעו  23%ו-, נקבעו לא מוצדקות 21%
.  מהן לא היו בסמכות הטיפול של הנציבה 16%ו-, מהקבילות אין תוצאה 19%ב-

 
לגבי רישום ) כהגדרתן בחוק" השגות("תלונות  2833נתקבלו  2005בנוסף בשנת 

. מההשגות 100%במהלך שנה זו הסתיים הטיפול ב-. וחברות בקופת חולים
 

 הקניית סמכויות אכיפת לקביעות נציב הקבילות
 

ונמנע מהם , חוסר הצדק שנוצר כאשר מבוטחים אשר קבילתם נמצאה מוצדקת
שה על קבלת שירותי בריאות ויתרו למע, לפנות לבית הדין לעבודה לקבלת סעד

היה אחד הגורמים המרכזיים שהביא בסופו של דבר , להם הם זכאים על פי דין
. לתיקון החקיקה ולהקניית סמכויות אכיפה לקביעות הנציב

  
קופות החולים הציעו , במקרים רבים בהם מבוטחים פנו לבית הדין לעבודה

מנע  מלהתקיים דיון ענייני וכך נ, למבוטחים להגיע לפשרה לפני מתן פסק דין
.  באותן סוגיות
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כך נוצר מצב בו מבוטחים שכבר פנו לבית הדין קיבלו את השירות הרפואי 

לא יכלו ליהנות מפסיקת , במצב זהה, בעוד מבוטחים אחרים, המבוקש על ידם
דבר זה הוביל לאפליה .  בית דין תקדימית בעניין אותו שירות רפואי ממש

מיותר לציין כי זהו גורם מרכזי נוסף לשינוי . ן המבוטחיםולחוסר שוויון בי
. החקיקה

 
, בין המקרים שבהם הגיעו קופות החולים לפשרה עם המבוטחים בבית הדין

בלטו במיוחד המקרים המתייחסים להפסקת שירותים פסיכיאטריים ומימון 
.     בדיקות לחולים אפילפטיים המועמדים לניתוח להסרת המוקד האפילפטי

 
שקבילתם , בעקבות שינוי החקיקה התהפכה הקערה על פיה כך שהמבוטחים

אינם נדרשים עוד לפנות לבית הדין לעבודה לצורך מיצוי , נמצאה מוצדקת
יש באפשרותה , במקרה בו קופת החולים חולקת על עמדת הנציבה. זכויותיהם

קבלת לפנות לבית הדין לעבודה ועליה הנטל להוכיח כי המבוטח אינו זכאי ל
.   השירות הרפואי המבוקש על ידו

 
ומקווה כי עם , הנציבה מברכת על תיקון החוק ורואה בכך דרך לסייע למבוטחים

. יתייתר הצורך בשימוש בסמכות זו, מתן סמכות האכיפה לקביעותיה
 
 
סל השירותים   
 

גרם לפגיעה קשה באוכלוסיות  2004ו- 2003עידכון מזערי בלבד של הסל בשנים 
חמישון התחתון ולראשונה בישראל הביא למצב בו הייתה סכנה לרמת של ה

 2005עדכון הסל בשנת . הרפואה הציבורית שעד אז הייתה מהמתקדמות בעולם
לא היה בו די בכדי להתגבר על הפער שנוצר , ביותר שהיה עד אזהנרחב שהיה 

.           באי עדכון הולם בשנים שקדמו לכך
טיפולים , די ביטוי בקבילות על אי קבלת בדיקותמצוקת המבוטחים באה לי

. והן אחריה 2005ותרופות הן לפני הרחבת הסל של שנת 
 

הביא לכך שלא ניתן היה להכליל את , ריבוי הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות
ועל כן בכדי , מפאת התקציב המוגבל שניתן לכך, כל הטכנולוגיות החדשות בסל
הוכנסו הטכנולוגיות הרפואיות במגבלות , שאביםלהביא לאופטימיזציה של המ

מצב . וזאת על מנת להביא לכך שהזקוקים ביותר לטכנולוגיה יוכלו לקבלן, שונות
, זה הוביל לעמדות ופירושים מנוגדים לגבי מדיניות מתן טכנולוגיות רפואיות

.  כפי שנדון בהרחבה בפרק השמיני של החלק השני לדוח זה, לרבות תרופות
 

בה שבה ומצביעה על צורך בשינוי חקיקה אשר יעגן תוספת תקציב קבועה הנצי
, על סכנותיו לציבור החולים, וזאת בכדי למנוע הישנות של המצב, להרחבת הסל

. ובכדי שניתן יהיה לתכנן את עדכוני הסל
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חילוקי הדעות בין קופות החולים לבין המדינה בנושא של אחריותן למתן 
הביא לניסיון להגיע , במיוחד בטיפולים הסומטיים, דטיפולים בהתפתחות היל

. לכלל הסכמה וליצור נורמות טיפוליות מקובלות
 

תשלום מלא : התשלום עבור טיפול בחדר מיון נחלק לשניים שירותי חירום -
פעמים חוזרות הצביעה הנציבה . עבור הטיפול עצמו ותשלום חלקי של אגרת מיון

מן הראוי היה לפטור אותו , טח בסכנת חייםעל כך כי במצבים בהם היה המבו
בעיה דומה קיימת באותם מקרים בהם הוסעו  .מתשלום גם של אגרת המיון

בעיה קשה . החולים באמבולנס לחדר המיון ולאחר הטיפול לא נזקקו לאשפוז
עוד יותר קיימת לגבי הסעות לטיפולים בבית חולים של קשישים אשר אינם 

 . ניידים
 

הנציבה שבה ומצביעה על הצורך לשקול הכללת מימון הסעה של מקרי חירום 
שמחד ניתן יהיה לפטור , הנציבה מדגישה כי אין זה סביר. בסל, באמבולנס

באותם , ולעומת זאת, בדיעבד מתשלום עבור פניה מוצדקת רפואית לחדר מיון
. בולנסעל המבוטחים לשלם את מלוא התשלום עבור ההסעה באמ, מצבי חירום

 
תקופת הדוח התאפיינה בויכוחים מרים עם קופות החולים לגבי הסעת החולים 

. ן"לטיפולי דיאליזה והסעות באמבולנס מסוג אט
 

קושי מיוחד קיים לגבי אותם שירותים שהאחריות עליהם מפוצלת בין קופות 
).  המדינה(החולים לבין משרד הבריאות 

 
ן לראות בשירותים הניתנים לחולים דוגמה קשה לפיצול זה נית גריאטריה -

.  הן של החולים והן של המשפחות" בין הכיסאות"הגריאטריים הגורם לנפילה 
 

בכדי לשפר את השירות ובכדי למנוע את אי הבהירות לגבי האחריות על מתן 
הנציבה שבה ומעלה קריאה למעצבי מדיניות הבריאות במדינת   השירות -

להעביר את האחריות לידי קופות  חולים הן  למשרד האוצר ולממשלה, ישראל
.           בנושא הגריאטריה והן בנושא הפסיכיאטריה

 
רישום וחברות בקופות חולים 

 
בתקופת הדוח הוגדלה  שינוי כמות המעברים מקופת חולים אחת לאחרת -

אפשרות המעבר מקופת חולים אחת לאחרת מפעמיים בשנה לארבע פעמים 
. משנה לחצי שנה, כתנאי למעבר, פת החברות בקופת חוליםוהוקטנה תקו, בשנה

השינוי הפתיע , בשל היעדר  פרסום. הדבר נעשה בכדי להקל על המבוטחים
.  מבוטחים רבים וגרם להכפלת הכמות של ההשגות שהוגשו לנציבה

 
הנציבה מצרה על אי פרסום נושא זה וקוראת למעצבי מדינות הבריאות להקפיד 

.             שכן ללא פרסום אין טעם בשינוי, ם והטבותעל פרסום שינויי
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בתקופת הדוח בוצעו על ידי המפקח על הביטוח שינויים לגבי  הביטוח הסיעודי -

אולם למרות , שמירת הזכויות בביטוח הסיעודי בעת מעבר לקופת חולים חדשה
אחת שינויים אלה עדיין קיים חסם ביחס למעבר חולים כרוניים מקופת חולים 

.  לאחרת
 

הסיעודי הנציבה סבורה כי יש מקום לבדוק את האפשרויות לשינויים בביטוח 
. המפלה לרעה בעיקר חולים מבוגרים עם מחלות כרוניות, כדי למנוע את האמור

 
הדן בזכאות התושבים החוזרים לשירותי  58סעיף החלת  תושבים חוזרים -

ת ולבסוף לשינוי החקיקה בריאות עוררה בעיות רבות והביאה לגל של מחאו
.        ולמתן הקלות

 
 2004במהלך שנת   -המתוקן) ה(א3לסעיף בהתאם בקשות להחזרים כספיים 
תיקי  123נפתחו , 2005ובשנת , תיקי ועדה חדשים 117נפתחו בנציבות הקבילות 

.  ועדה חדשים
 

טיפול מינהלי 
 

על  הכבידו מאוד םהחולי תקופת דוח זה התאפיינה בריבוי המצבים בהם קופות
לפיכך סוגיית , ונמנע מהם טיפול במרחק סביר, החולים בקבלת הטיפול הרפואי

. גם בתקופת דוח זה, בחירת נותן השירותים המשיכה להוות מוקד לקבילות
 

הנציבה . מצב זה הביא בסופו של דבר להתקנת תקנות לפרסום הסדרי הבחירה
. מברכת על התקנת תקנות אלו

 
קבילות היה ממבוטחים הגרים ביישוב בו אין לקופת החולים בה  סוג נוסף של

נתקלו מבוטחים אלו בקשיים לקבל שירותים , לא אחת. מרפאה, הם מבוטחים
וזאת למרות הנחיות משרד , ממרפאת קופת חולים אחרת הקיימת ביישובם

.  הבריאות
 

. הנציבה קוראת לקופות החולים להקפיד כי חולים אלה לא ייפגעו
 
 
 
 
 

הסדרי גביה 
 

אשר אינם , גם בתקופת הדוח התקבלו קבילות רבות ממבוטחים מעוטי יכולת
מרבית התלונות . יכולים לעמוד בנטל התשלומים עבור שירותים רפואיים
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התמקדו בחוסר יכולת לשאת בעלות הכלכלית של דמי ההשתתפות העצמית 
.  עבור תרופות

 
 

ספר הקבילות על חוסר היכולת גרם לעלייה במ 2003ביטול הפטורים בשנת 
, לשאת בנטל התשלומים של ההשתתפות העצמית עבור הביקורים אצל רופאים

.  מכונים ומרפאות חוץ, מומחים
 

קבילות בדבר ההבדלים בגביית , המשיכו להתקבל בנציבות, גם בתקופת דוח זה
.  בעיקר עבור תרופות, דמי ההשתתפות בין קופות החולים

 
ל כך כי הקבילות של החולים הקשישים ושל החולים הכרוניים הנציבה מצביעה ע

אין זה סביר שלא . אשר במשפחתם יותר מחולה כרוני אחד הנן קורעות לב
להידרש לבעיה זו מאחר ואוכלוסיות אלה אינן יכולות לממש את זכותן 

הנציבה מצביעה על כך כי מצב בו חולים . לשירותים ולתרופות הכלולים בסל
פוגע בתקציב המדינה  ,ים את התרופות הנדרשות להם מחוסר כיסאינם לוקח

האוצר והממשלה להידרש , הנציבה שבה וקראה למשרד הבריאות. בטווח הארוך
. לנושאים אלה

 
  )ן"שב(שירותי בריאות נוספים 

 
ניתנים , של קופות החולים) ן"שב" (שירותי הבריאות הנוספים"במסגרת תכניות 

. על השירותים הכלולים בסל ושאינם שירותי סיעוד שירותי בריאות נוספים
לחוק ביטוח בריאות  10שירותים אלו ניתנים על ידי קופות החולים על פי סעיף 

.  ממלכתי
 

ן של קופות "בתקופת הדוח נצפתה התייצבות מספר המבוטחים בתוכניות השב
. גם הפעם בלט מיעוט הקבילות בנושא זה. החולים השונות

 
  *  *  *  * *

 
דוח זה איננו עוסק בשינויים שחלו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי החל 

מועד בו נכנס תיקון החקיקה לגבי אכיפת קביעות הנציב על ידי , 1.1.2006מיום
. שינויים אלה יידונו בדוח נציבות הקבילות השביעי. ל"המנכ
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  ראשון חלק

  
  
  

הקניית סמכויות אכיפה 
  קבילותהנציב קביעות ל

  
  1פרק 

לרבות , סיכום הסמכויות שהוקנו לנציב עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  .הסמכויות מכוח חוק מבקר המדינה

  
  2פרק 

תיאור המצב שהביא לשינוי החקיקה ולהקניית סמכויות אכיפה לקביעות 
. א: ששרר טרם הכנסת התיקון בנושאים הבאים והבאת דוגמאות למצב, הנציב

הפסקת שירותים . ג; הסדרי בחירה ורצף טיפולי. ב; בדיקות טיפולים ותרופות
 - באמצעות אלקטרודות תת EEGובדיקת  WADAבדיקת . ד; פסיכיאטריים

  .  דורליות
  

  3פרק 
ל משרד הבריאות סמכות לאכוף את קביעות "לחוק המקנה למנכ 34תיקון 
  .ל"על קופות החולים ותרשים זרימה להמחשת התיקון הנהנציב 
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  חלק ראשון
  נציב הקבילות ותלקביע הקניית סמכויות אכיפה

  
נציב קביעות הקניית סמכויות אכיפה לגורמים שהביאו לה
  ]2005  -  ו"תשס, )34' מס תיקון(חוק ביטוח בריאות ממלכתי [ קבילותה

  
עם חקיקת חוק ביטוח הקבילות הסמכויות שהוקנו לנציב   .1

  ממלכתי  
  

הנושא את הכותרת , 1994 –ד "התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי' פרק ט
סמכויותיו ודרכי בירור התלונות , דן בתנאים למינוי הנציב, "נציב קבילות"

  . המוגשות לטיפולו
  

ד קבילות נגהכי כל תושב רשאי להגיש תלונה לנציב , ל קובע"לפרק הנ 45סעיף 
בכל , עובד מעובדיהם או כל מי שפועל מטעמם, נותן שירותים, קופת חולים

  .   הקשור למילוי תפקידיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  

  :פרק זה קובע כדלקמןל) א( 46סעיף 
לחוק  45 -ו 43, 42, 41הסמכויות הנתונות לנציב תלונות הציבור בסעיפים "

בשינויים , יהיו נתונות גם לנציב, ]משולב נוסח[ 1958-ח"התשי ,מבקר המדינה
' קובע כי אין בסמכויות הנציב לפי פרק ט) ה( 46סעיף יודגש כי   ."המחויבים

כדי לגרוע מסמכויותיו ומתפקידיו של נציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר 
  .המדינה

 
ל לחוק מבקר המדינה עוסקים בסמכויות הנציב בארבעה רבדים "הסעיפים הנ

  :להלן יובאו עיקרי הסמכויות . שונים
  

 )41סעיף (דרכי בירור התלונה 
ואינו קשור להוראות שבסדר , לברר את התלונה בכל דרך שיראה :הנציב רשאי

לדרוש ממי שהתלונה עליו להשיב עליה תוך התקופה ; דין או בדיני ראיות
ם את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר א, לשמוע את המתלונן; שיקבע בדרישתו
לדרוש מכל אדם או גוף לתת לו כל ידיעה או מסמך העשויים ; ראה תועלת בדבר

   .   לדעתו לעזור בבירור התלונה
  

 )42סעיף . (הפסקת בירור תלונה
  .בחוק מוגדריםההנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה במקרים 
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 )43סעיף . (קביעת תוצאות בירור התלונה
גם לממונה  –למי שהתלונה עליו ואם ראה לעשות כן  ,על הנציב להודיע למתלונן
רשאי , במקרה שהתלונה מוצדקת. תוך ציון נימוקיו, מהי תוצאת בירור התלונה

הנציב להצביע בפני מי שהתלונה עליו ובפני הממונה על הצורך בתיקון ליקוי 
  .  שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו

  
 )45סעיף . (זכויות וסעדים

   :וממצאיו של הנציב בעניין תלונה תיוהחלטו
  
זכות או סעד בבית משפט  אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר  )1(

 .או בבית דין שלא היה להם לפני כן  
  
אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או   )2(

  . לבקש סעד שהוא זכאי להם  
  

נציב הקבילות וקביעותיו לא ף את קביעות א ניתן היה לאכול, כעולה מן האמור
. העניקו למבוטחי קופות החולים כל זכות או סעד משפטי שלא היה להם לפני כן

                    
נדרשו המבוטחים לפנות לבית הדין לעבודה ) ב( 54הוראות סעיף בהתאם ל

בכל המקרים בהם סירבו קופות החולים ונותני  לצורך קבלת סעד משפטי
וזאת גם במקרים בהם תלונתם נמצאה , ק את השירות המבוקשהשירותים לספ

          . מוצדקת על ידי נציבת הקבילות
  

, לאחר מספר מקרים בהם פנו מבוטחים לבית הדין לעבודה ללא ייצוג משפטי
החליטה הנהלת בתי הדין לעבודה כי במקרה של הגשת תביעה על ידי תושב 

  .נה כמשיבהתצורף המדי, מדינת ישראל כנגד קופת חולים
  

פרקליטות המדינה מייצגת את עמדת המדינה לאחר התייעצות עם הגורמים 
  .ובכלל זה נציבת הקבילות,  המתאימים במשרד הבריאות

  
  
  :נציב הקבילותקביעות סיבות שהביאו למתן סמכות אכיפה לה.    2
  

ממצב דברים נבעה , לקביעות של הנציבה סמכויות אכיפהההחלטה להקנות 
בו נמנע מהמבוטחים לקבל שירותי בריאות להם הם זכאים לפי , יןבלתי תק

לפנות לבית הדין לעבודה בשל ההכרח , כאשר קבילתם נמצאה מוצדקת, החוק
הרבה פעמים נאלצו בנסיבות אלו  . של אכיפה כנגד קופת החולים לקבלת סעד

 ,על פי דין איםזכהם למעשה על קבלת שירותי בריאות להם תר והמבוטחים לו
  . ולמרות זכאותם החוקית לקבלם, למרות היות אותם שירותים חיוניים ביותר

  
קיימת קבוצת מבוטחים שתוותר מראש על מימוש הזכות המגיעה להם על פי 

  .   לנוכח ההליכים הנדרשים בפנייה לערכאות, חוק
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חולים  ,חולים אפילפטיים, חולי סרטן, ביניהם -החלטת המבוטחים 

שלא לפנות לבית הדין  -וחולים קשים אחרים  י קרוהאן חול, פסיכיאטריים
או בשל /ו ,הקשהוהנפשי מצבם הרפואי מבעיקרה  ת בעונ, לעבודה לקבלת סעד

 לקבל ייעוץ משפטי בעניינםכלכלית היעדר יכולת ומ, רתיעה מהליכים משפטיים
  . ולממן את הוצאות הייצוג בבית הדין לעבודה

  
מכך שמבוטחים הזקוקים  םגהדין נובעת ת המבוטחים מלפנות לבית רתיע

      .בעמדת נחיתות למול קופות החוליםחשים לשירות הרפואי 
              

חוסר איזון בין מת אצל המבוטחים תחושה של קיי, בכל הנוגע לפנייה לערכאות
. האזרח הפשוט לבין קופות החולים אשר מלוות בשורה של יועצים משפטיים

כך כי המבוטחים נרתעו מלממש זכותם בבתי הדין לרבות רם ות, חוסר איזון זה
  . הגם שידעו כי עניינם נמצא מוצדק על ידי נציבת הקבילות, לעבודה

  
קופות , בהם מבוטחים פנו לבית הדין לעבודהרבים במקרים כי גם , יש לציין

מבוטחים לוהציעו , החולים נמנעו מלקיים דיון ענייני במחלוקת שהתגלעה
  .מתן פסק דיןלהגיע לפשרה לפני 

  
קיבלו המבוטחים שפנו לבית הדין את השירות הרפואי המבוקש אמנם במצב זה 
נמנע מבית הדין  ובכך, אולם בית הדין לא הכריע בסוגיה לגופו של עניין, על ידם

לממן את  ,מעתה ואילך ,שיחייב את קופות החוליםעקרוני להגיע לפסק דין 
מבוטחים  ,כתוצאה מכך. ואי דומהליתר המבוטחים במצב רפ השירות הרפואי

מפרות הפניה לבית הדין של  נהנולא  ,שלא יכלו או נרתעו מלפנות לבית הדין
לשירות רפואי אותו הם זכאים באשר , המבוטחים אשר היה בידם לעשות כן

דבר זה הוחמר שבעתיים נוכח העובדה שקופות החולים לא יידעו  .לקבל כדין
  .שהושגה את כלל המבוטחים בדבר הפשרה

  
מאותם חולים שיפנו מנע ת לקביעות הנציבה ההחלטה להעניק סמכויות אכיפה

     .את הצורך לפנות לבית הדין לעבודהלנציבה לפני קבלת השירות 
  

שנקבעו , להלן יובאו דוגמאות של קבילות נגד שתי קופות החולים האמורות
ופות החולים ולמרות זאת סרבו אותן ק ,כקבילות מוצדקות על ידי הנציבה

  . אך הגיעו לכלל פשרה בבית הדין האזורי לעבודה, לקבל את עמדת הנציבה
  

בקשה לעזרה בקבלת : במסגרת הדוגמאות יובאו קבילות מתחומים שונים
בנושא הטיפול הפסיכיאטרי ובנושא הדן בבדיקות .  טיפולים ותרופות, בדיקות

ינתן הסבר כללי על י, הנדרשות לצורך ביצוע ניתוח להסרת מוקד אפילפטי
  .  התחום בנוסף לתיאור הקבילות
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טיפולים , עזרה בקבלת בדיקותדוגמאות של קבילות בנושא   .א

  :ותרופות  
  

U******************************************************  
  

  בקשה לאישור ביצוע בדיקת קולסטנול
  

בחודש , קבילותפנתה בשם בנה הקטין לנציבות ה, תושבת השומרון, הקובלת
  :ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים לאומית, 2004מרץ 

  
בן , כי בנה של הקובלת, ממסמכים רפואיים שצורפו לקבילה עולה  .1

וביום שלאחריהם הוא סובל , סובל מגיל שלוש מפרכוסים, החמש
קיימת התדרדרות התפתחותית , כמו כן. מכאב ראש ממושך ומעייפות

בכי ואיחור התפתחותי , חוסר שקט, י שיווי משקלשמתבטאת בא
 .בדיבור

  
שהיא , כתבה הרופאה המטפלת בו, לאור מצבו הבריאותי של הבן  .2

מכתב לרופא המטפל בקופת , נוירולוגית בבית החולים לילדים דנה
ובו המליצה על ביצוע בדיקת קולסטנול לשם אבחון מחלת , החולים

CTX )Cerebrotendious Xanthomatiosis.( 
  
, כי שלילת המחלה תוביל להמשך ביצוע הבירור הרפואי, ל ציינה"הנ  .3

והסבירה כי קיים רקע של מחלה זו במשפחה ובמידה שתאובחן ניתן 
בתרופות (שכן למחלה זו קיים טיפול , יהיה להתחיל בטיפול תרופתי

 ).מקבוצת הקסנטינים המורידות את רמת הקולסטרול בדם
  
הרופא המחוזי בקופת החולים דחה את הבקשה לממן , לטענת הקובלת  .4

 . בטענה כי אינה כלולה בסל הבריאות, את ביצוע הבדיקה קולסטנול
  
הקובלת הלינה על סירובה של קופת חולים לאומית לממן את הבדיקה   .5

 .כאמור לעיל, למרות המלצת הנוירולוגית, נדרשת
  

  :להלן הוראות החוק הרלבנטיות
  

כלולות , לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) א(3עיף על פי ס, ככלל
כי ככל שירות רפואי הכלול , יש לציין. בסל שירותי הבריאות בדיקות ביוכימיות

. מתן הבדיקה הנו בכפוף לשיקול דעת רפואי, לחוק) ד(3בהתאם לסעיף , בסל
ר קופת החולים רשאית להפעיל ביקורת רפואית במתן הבדיקה ולאש, לאמור

השלכה של תוצאות , קרי, את מימונה רק בהתקיים משמעות קלינית לבדיקה
  .הבדיקה על הטיפול במחלה
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תחום הבדיקות הגנטיות הוסדר . לחוק) א(3בנוסף להוראתו הכללית של סעיף 

בחוזר מפורט של מנהל ) לאחר תהליך של דיונים מקצועיים עם קופות החולים(
  .כלולות בחוזר זה CTXקות לאבחון הבדי. 38/2003' חוזר מס –רפואה 

  
בדיקה ביוכימית . אבחון המחלה נעשה באמצעות שתי בדיקות, על פי חוזר זה

  :ובדיקה מולקולרית
  
הבדיקה הביוכימית המקובלת במקרה זה היא  -בדיקה ביוכימית  .1

  .בדיקת קולסטנול
  
, לאיתור שתי מוטציות שונות בגן אחד M2בדיקה מולקולרית עם קוד  .2

 .כאשר הבדיקה היא לא במערך הרגיל של המעבדה, טציה אחתאו מו
  

פנתה הנציבה לקבלת חוות , לצורך בדיקת נחיצות ביצוע הבדיקה במקרה דנן
,  מנהל המחלקה הגנטית בבית החולים תל השומר, זלוטוגורה' דעתו של פרופ

אשר קבע כי הבדיקה המבוקשת כלולה בסל , והיועץ הגנטי של משרד הבריאות
קבע כי לאור הסיפור , כמו כן. כאמור לעיל, ית בחוזר לעניין בדיקות גנטיותונמנ

  .יש הצדקה לביצוע הבדיקה, המשפחתי והתמונה הקלינית
  

ל "המשנה למנכ, ברלוביץ. י' פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתו של דר, בנוסף
ואף הוא קבע כי במקרה דנן קיים חשד , וראש מנהל רפואה במשרד הבריאות

ולצורך , CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS-כי החולה סובל מ סביר
  .אשר מצויה בסל, אבחון מחלה זו יש צורך בבדיקת קולסטנול

  
קופת , אולם, ל"הנציבה העבירה לקופת החולים את ממצאי חוות הדעת הנ

בטענה כי ,  החולים עמדה בסירובה לממן את הבדיקה הנדרשת פעם אחר פעם
וכי בדיקה זו לא הייתה בסל במועד הקובע ועל , ובר במחלהלא ברור כלל כי מד

מבלי שהתקבלה החלטה מפורשת על , כן אין לכלול אותה בסל גם היום
  .הכללתה

  
ובהתחשב בהוראות , בתגובה לסירוב קופת החולים לממן את הבדיקה הנדרשת

בחוזר מנהל רפואה ולתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ) א(3סעיף 
 להכ, המסדיר את ביצוע הבדיקה ובחוות הדעת הרפואיות ,38/2003 'מס

טיפול  CTXהודיעה הנציבה לקופת החולים כי מאחר שלמחלה , כמפורט לעיל
היא קובעת כי הבדיקה בסל וכי על , שעוזר וכל יום שעובר גורם לילד נזק נוסף

  .קופת חולים לאומית לממנה
  

ואף הסבירה לה כי בנסיבות , קתהנציבה הודיעה לקובלת כי קבילתה מוצד
אין בטיפולה בקבילה כדי , במידה שקופת החולים תמשיך לעמוד בסירובה, אלה

  .   לרבות פניה לערכאות, למנוע ממנה כל סעד העומד לרשותה על פי דין
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  .הנציבה קבעה את הקבילה כקבילה מוצדקת, לכאמור לעי
  

כי הם פנו לערכאות , של הילד סבונמסר על ידי , במעקב אחר הקבילה
עוד בטרם התקיים , וכי לאחר שקופת חולים הגישה כתב הגנה, המשפטיות
חזרה בה קופת חולים מעמדתה ונמסר לו כי הסירוב נעשה בשל טעות , המשפט
  .של פקיד

  
וכי תוצאות הבדיקה חזרו , נמסר לנציבה כי הילד ביצע את הבדיקה, כמו כן

  .בדיקה הגנטיתשליליות וכי על כן עליו לבצע את ה
  

  .טרם ביצע הילד את הבדיקה הגנטית, עד לתום סגירת הדוח
     

U******************************************************  
  

  בקשה למימון בדיקת וידאופלורוסקופיה 
  

בקבילה נגד , 2003בחודש נובמבר , פנה לנציבות הקבילות, תושב רמלה, הקובל
  :פרטי הקבילהואלו , קופת חולים כללית

  
. מזה כשנתיים, סובל מהצטברות כיח צמיגי בגרונו, 30בן , הקובל  .1

צילום רנטגן , ביניהן, לצורך אבחון מצבו הרפואי עבר בדיקות שונות
אולם אף אחת מהבדיקות לא הצביעה על הגורם , ובדיקת אלרגיה

 .  להפרעות
  
בבית . ג.א.הופנה הקובל למרפאת א, ל"לאחר ביצוע הבדיקות הנ  .2

אשר , שם נבדק על ידי מנהל היחידה למחלות החיך, החולים מאיר
במכון הרנטגן של , המליץ לבצע בדיקת וידאופלורוסקופיה רב כיוונית

 .   ₪ 687עלות הבדיקה  . בית החולים
  
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לאשר לו את ביצוע הבדיקה   .3

מאחר , מאפשר לו לממן אותה בעצמו וטען כי מצבו הכלכלי אינו, ל"הנ
 .והוא עולה חדש ומתפרנס מעבודות מזדמנות

  
היא  Multi View Videofluoroscopy)(בירור העלה כי הבדיקה המבוקשת 

, דייסתי, מוצק(בדיקה בה החולה בולע חומר ניגוד בשילוב עם סוגי מזון שונים 
צילומה על גבי סרט וידאו תוך כדי שיקוף פעולת הבליעה ממספר זוויות ו, )נוזלי

באמצעות צפייה , וזאת לצורך פענוח הפתולוגיה במנגנון הבליעה של החולה
 .איטית בצילום

  
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, ל"לצורך בירור עובדות הקבילה הנ

ל משרד "תוך שהיא מציינת את עמדתה התואמת את עמדתו של המשנה למנכ
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ואת עמדת ראש תחום מעקב ומידע באגף למדיניות , יץברלוב. י' דר, הבריאות
הבדיקה כלולה בסל שירותי , לפיה, טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות

  . הבריאות
  

י המשרד ככלולה בסל "הבדיקה הנדונה הוגדרה ע": נקבע כי, למרות שכאמור
, לבקשת הנציבה, "ולא ידועה כל הגבלה על גיל המטופלים הזכאים לביצועה

וגם הפעם , חנה סוגיה זו בשנית על ידי האגף למדיניות טכנולוגיות חדשותנב
לאחר שנסקרה ספרות ונערכה , העמדה שהובעה הייתה החלטית ולפיה

  .נקבע על ידי משרד הבריאות כי הבדיקה כלולה בסל, התייעצות עם מומחים
  

השיבה קופת החולים כי היא , למרות עמדת הנציבה וחוות הדעת האמורות
כי בדיקה זו לא היתה קיימת , כפי שהובעה בקבילות קודמות, דעתהעל ומדת ע

  . במתכונתה זו במועד הקובע ומעולם לא הוספה לסל כדין
  

כי היא קובעת שהבדיקה , בנסיבות אלה הודיעה הנציבה לקובל
, וידאופלורוסקופיה כלולה בסל השירותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .  קת ועל קופת החולים לממנה עבורוקבילתו מוצד, ולפיכך
  

ציינה הנציבה כי אין בטיפולה בכדי למנוע ממנו כל סעד משפטי העומד , כמו כן
בית הדין האזורי , שהיא לעניין זה(לרבות פניה לערכאות המשפטיות , לרשותו
  ).  לעבודה

 
  .כקבילה מוצדקת ,הנציבה קבעה את הקבילה כאמור

  
הובהר על ידו כי פנה לבית הדין , ור עם הקובלבבר, לאחר תום תקופת הדוח
מימנה קופת החולים את , רק בהתערבות בית הדין"האזורי לעבודה ולדבריו 

  ."עלות הבדיקה
  

עולה כי , 31.4.05-יפו מה-א"מהפרוטוקול של בית הדין האזורי לעבודה ת
בהתערבות בית הדין הגיעו הצדדים לכלל הסכמה כי קופת החולים הנתבעת 

מבלי להודות בטענה מטענות הצד שכנגד ועל מנת "ח "ש 650ם סך של תשל
בקשה קופת  ,כמו כן. "לחסוך בזמנו היקר של בית הדין ובזמנם של הצדדים

כי אין בהסכמתה דלעיל כדי לגרוע מטעמיה כנגד "החולים הנתבעת להבהיר 
  ".המדינה בשאלת הכללת הבדיקה בסל הבריאות

  

U******************************************************  
  

   BRCA1 שד לנשאית של  MRIלאישור בדיקת בקשה 
  

מאי בחודש , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת יישוב בקרבת ירושלים, הקובלת
  :ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים לאומית, 2005
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אובחנה כחולה בסרטן השד  .ואם לארבעה ילדים 34בת , הקובלת  .1

 .במהלך הריונה הרביעי  
  
המעלה  גורם, BRCA1גן ה במקבילתה עולה כי היא נשאית של מוטצי  .2

   . את הסיכון להישנות מחלת הסרטן  
               

 ,סמיכה היותה אישה צעירה עם  רקמת שד ובשל , בשל הסיבה כאמור  .3
או /ו ממוגרפיההישנות של סרטן שד באמצעות   הסיכוי להדגים 

הומלץ לה על ידי הרופאים המטפלים  לפיכך. וא קלושסאונד ה-אולטרה
 . של השד בתדירות של אחת לשנה MRIלבצע בדיקת 

  
הקובלת פנתה לקופת חולים לאומית בבקשה לממן עבורה את ביצוע   .4

 .אולם פנייתה נענתה בשלילה, הבדיקה  
  
של  MRIהקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לאשר לה לבצע   .5

זאת למרות העובדה כי בדיקה ו ורך זיהוי של הישנות המחלהלצ ,השד
 . במצבהזו יעילה יותר 

  
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

 1.6.2005 כי הנושא נדון בועדת ערר ארצית שהחליטה בתאריך, השיבה
  :כדלקמן

  
  ."בריאותשדיים אינה כלולה בסל שירותי ה MRI בדיקת"
  

נעתרה בכל זאת , BRCA1 תמוטצייבשל העובדה כי הקובלת נשאית של , אולם
בכפוף להשתתפות עצמית ,  קופת החולים לממן את ביצוע הבדיקה אחת לשנה

  .  1,000₪ של בסךשל הקובלת 
  

לתוספת השנייה ) ו(5השיבה הנציבה כי על פי סעיף , בתגובה לעמדת הקופה
 ..כלולה בסל שירותי הבריאות MRIבדיקת , תילחוק ביטוח בריאות ממלכ

נמסר מהאגף לטכנולוגיות רפואיות כי , של השד MRIבהתייחס לביצוע בדיקת 
  . שיש לראותן ככלולות בסל  הנושא מצוי בדיונים לגבי ההתוויות המקובלות

  
בנשים  ,מוצדק מבחינה רפואיתל "כי הוסכם שביצוע הבדיקה הנ, הנציבה ציינה

המקשה לקבל מידע מספיק מביצוע ממוגרפיה  -ן רקמת שד סמיכה לה, צעירות
  .  BRCA1 ,BRCA2 יותשאובחנו כחולות בסרטן שד והן נשאיות של המוטצ -
  

מוקדם של אבחון לצורך  ההנציבה הוסיפה כי במקרה כגון זה מדובר בבדיק
  .בסלועל כן הבדיקה כלולה , ולא בבדיקת סקרהמחלה  תהישנו
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היא טכנולוגיה  MRIהשיבה קופת החולים כי בדיקת , ציבהבמענה לעמדת הנ
אולם אין עדיין התוויות ידועות ומקובלות המגובות , שמוכרת בסל השירותים

ובנסיבות דנן , שד MRIבהסכמים של אגף טכנולוגיות במשרד הבריאות לביצוע 
  ." יש לראותו כהרחבת הסל, להתוויות אינן מקובלות MRIביצוע "
  

נכתב באותו העניין  ת הקבילותר ששלחה קופת החולים לנציבבמכתב מאוח
  :כדלקמן

  
הנה טכנולוגיה אשר היתה כלולה  MRIטכנולוגיית בדיקות הדמיה באמצעות "

  .1995בסל שירותי הבריאות עם החלת החוק בשנת 
  

בעת כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקפו לא  1995בשנת , יחד עם זאת
היו  BRCA1,2כל תחום הבדיקות הגנטיות הקשורות לגן . דש MRI בוצעו בדיקות

  .בשלב מחקרי בלבד
  

שד כבדיקת סקר במימון הקופה  MRIלאומית רואה במתן בדיקת , בהתאם לכך
אשר תביא להעלאת הוצאות הקופה ללא קבלת , הרחבת טכנולוגיה קיימת

  ."מימון מתאים מטעם המדינה
  

מדתה הראשונית לפיה לא תממן שבה הקופה על ע, מן הטעם האמור לעיל
  .ינה כלולה בסל שירותי הבריאותשלטענתה א, שד MRIבדיקת 

  
וזאת הודיעה הנציבה לקובלת כי קבילתה מוצדקת , ר כל האמור לעילולא
  : הנימוקים הבאיםמ
  
ד "התשנ, לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ו(5על פי סעיף    . 1" 

  .כלולה בסל MRIדיקת ב") החוק:  "להלן( 1994 –
  

  :מהתייחסות האגף לטכנולוגיות במשרד הבריאות עולה כדלקמן  .  2
  

לגבי ההתוויות   שד מצוי בדיונים MRI  בדיקות  ביצוע  נושא  .א  
 .לביצוע הבדיקה המקובלות    

  
 שלגביה הוסכם כי היא מקובלת מבחינה   אחת מההתוויות .ב

 MRIהיא ביצוע , הבדיקה מוצדק בהתוויה זווביצוע  רפואית
וקשה לקבל " סמיכה"שדיים בנשים צעירות בהן רקמת השד 

והן מצויות בסיכון גבוה , US -ידע מספיק מביצוע ממוגרפיה ומ
 BRCA1,2לסרטן השד כמו באלו שנמצאו נשאיות של המוטציה  

  ...."ובאלו שחלו כבר בסרטן השד
  
ת הצדקה רפואית כלולה בסל וקיימ, הבדיקה מקובלת, מאחר וכאמור לעיל"

במקרה זה הבדיקה כלולה : לאמור. הריני קובעת כי קבילתך מוצדקת, לביצועה
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וחובת הקופה לספק , בסל שירותי הבריאות שעל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  ".בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותיה, שירות זה

  
   .הנציבה קבעה את הקבילה כקבילה מוצדקת ,כאמור

  
התברר כי מאחר שקופת החולים לא קיבלה את עמדת  הצעה הנציבבמעקב שבי

נאלצה הקובלת לפנות , הנציבה ועמדה על סירובה לאשר את הבדיקה המבוקשת
  .    לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לקבלת סעד

  
הודיעה קופת החולים על הסכמתה לממן , בפתח הדיון שהתקיים בבית הדין

  :וכך נכתב בפרוטוקול בית הדין, שתלקובלת את הבדיקה המבוק
  

ח לאומית מקבלת את המלצת משרד הבריאות כפי שפורטה בחוזר "קופ"...
שנתית תקופתית  MRI בדיקת  1במקרה הספציפי דנן ומסכימה לממן לתובעת 

  .לרבות החזר שהתבקש בגינו בתביעה, של השד
  

ד 3י לפי סעיף ח לאומית לא מוותרת על זכותה כפי שהיא באה לידי ביטו"קופ
קרני ' מה גם שהמלצתה של דר. לחוק ביטוח בריאות לשקול כל מקרה לגופו

ולהיותה בעלת רקמת שד סמיכה בשל גילה  1רובין מתייחסת ספציפית לתובעת 
  ."BRCA2או /ו BRCA1ונשאית של מוטציית גן ) 34(
  

פת להצהרתה של קו פסק דין לפשרהנתן תוקף של , בהסכמת הצדדים, בית הדין
  . החולים כפי שנרשמה בפרוטוקול הדיון לעיל

  
  

U******************************************************  
  

  REMICADE-בקשה להמשך טיפול ב
  

בקבילה נגד , 2004בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, תושב כפר סבא, הקובל
  :ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית

  
המתבטאת בזמן התקף בירידה , ןהובל ממחלת קרוס, 61בן , הקובל  .1

 .כאבי בטן ושלשולים, ירידה במשקל, חוסר תיאבון, במצב הכללי
  
בשלוש השנים האחרונות אישרה לו קופת החולים את הטיפול   .2

 .כטיפול כרוני למניעת ההתקפים, REMICADEבאמצעות התרופה 
 
לים להפסיק לספק החליטה קופת החו, לאחר שלוש שנות טיפול, אולם  .3

זאת בניגוד לעמדת , הכלולה בסל התרופות, לקובל את התרופה הנדונה
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, אשר ציינה במכתבה, המומחית לגסטרואנטרולוגיה המטפלת בו
 :כדלקמן

 
קטע המעי החולה ארוך ולכן . ל מוכר לנו כחולה מחלת קרון פעילה"הנ"

סטרואידים טופל על ידי , מזה כשנה המחלה פעילה. אינו מועמד לניתוח
מתן , מתן אימורן גרם לתגובה אלרגית ולכן הופסק, שלא השפיעו כלל

לאור זה הוחל . מטוטרקסט גרם להפרעה בתפקודי כבד ולכן הופסק
שבועות של עירוי  8אך לאחר , בהשפעה טובה TNF -במתן נוגדנים ל

חוסר , שבועות שוב יש תמיד ירידה במצב כללי 8כעבור . מתלקח שוב
לכן נזקק לערויים . כאבי בטן ושלשולים, רידה במשקלי, תיאבון

  ".   שבועות 8חוזרים אחת ל 
  
על סירובה של קופת החולים להמשיך ולספק לו , אפוא, הקובל הלין  .4

REMICADE ,ממנה עולה כי אין אפשרות , כאמור, בניגוד להמלצה
 .לספק לו טיפול חלופי

  
בה לקופת החולים וזו השיבה כי פנתה הנצי, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
נובעת מהעובדה כי תרופה זו , REMICADE - החלטתה להפסיק את הטיפול ב

ולפיכך אין היא מחויבת להמשיך , כלולה בסל התרופות כטיפול מונע איננה
  .ולספקה לקובל לצורך מניעת התקפים

  
ה איננה מקובלת עלי, כאמור, בתגובה השיבה הנציבה כי עמדת קופת החולים

בהתאם , וכי חלה על קופת החולים החובה להמשיך ולספק לקובל את התרופה
  .לשיקול הדעת הרפואי

  
הודיעה קופת החולים כי היא דבקה בעמדתה שלא לספק , למרות עמדת הנציבה

  . את התרופה
  

וזאת מן הטעמים , בנסיבות אלה הודיעה הנציבה לקובל כי קבילתו מוצדקת
  : שיפורטו להלן

  
  :כלולה בסל התרופות להתוויות הבאות REMICADEהתרופה 

  
לצורך הקלת הסימנים , מחלת קרון פעילה בינונית או חמורה  .א

  .והתסמינים
  
לצורך הפחתת מספר הפיסטולות  -  FISTULIZINGמחלת קרון מסוג   .ב

  ).FISTULAS DRAINING ENTEROCUTANEOUS(עוריות המנקזות -האנטרו

 
 - אם החולה לא הגיב לטיפול ב -ארתריטיס ראומטואידית   .ג

METHOTREXATE  והטיפול דרוש לצורך הפחתת סימנים והתסמינים
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וזאת בכפוף לקריטריונים נוספים המצוינים בצו בריאות ממלכתי (
 ).1995 -ה "התשנ, )תרופות בסל שירותי הבריאות(

  
  :  כדלקמן, הביעה הנציבה דעתה, כאמור, בהתייחס להתוויות

  
מחובת קופת החולים לספקה , רופה בסל שירותי הבריאותמשהוכללה ת"... 

כנטען בתשובת , אין בצו כל התייחסות. בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בצו
כפי שניתן לראות לא נקבעה בצו הגבלה כלשהי . לטיפול אקוטי או כרוני, הקופה

על , בהיעדר הגדרה כאמור. על משטר המינון או הגדרה של משך הטיפול
ינתן בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת ובכפוף לשיקול הדעת התרופה לה

פרקטיקה רפואית עשויה להשתנות מעת לעת ואין . הרפואי בכל מקרה פרטני
  ".  היא מקובעת למועד כניסת התרופה לסל

  
  :הביעה דעתה כי, בהתייחס להפסקת תרופה לאחר שהוחל בטיפול באמצעותה

  
במקרה , הכללת התרופה בסל באופן מוגבלגם לו נתקבלה עמדת הקופה לעניין "

משסיפקה . דנן המדובר בהפסקת מתן תרופה שהוחל הטיפול בה במימון הקופה
הרי , קופת חולים טכנולוגיה פלונית שלא במסגרת סל השירותים המחייב אותה

ההגינות , שחל עליה מערך נורמטיבי משלים וזאת על פי עקרונות הצדק
, 1994 -ד"התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 1ף המעוגנים בסעי, והשיוויון

  .... ושנובעים ממעמדה של קופת החולים כגוף ציבורי
  

משהחלה הקופה ליתן למבוטח טיפול בתרופה שוב לא תישמע , בהתאם לכך
בטענה כי סל השירותים אינו כולל מתן תרופה זו ולא תסתמך עליה על מנת 

  .וללפטור את עצמה מלהמשיך ולספק את הטיפ
  

כי אשר לטעויות שעשויות לחול אין האמור לעיל בא , בשולי הדברים יצויין
לשלול את זכות הקופה לפעול לתיקונן ולהנחות את עובדיה כיצד להימנע 

תיקון הטעות יתבצע כלפי מבוטחים , אולם גם לו דובר בטעות. מטעויות בעתיד
  .שלא הוחל בהם הטיפול ומבוטחים אלו בלבד

  
מקום בו הפסקתו עשויה להעמיד את , להמשך טיפול קיימת ודאיחובת הקופה 

או , החולה במצב גרוע משהיה בו אלמלא ניתן לו הטיפול המסוים מלכתחילה
אך נכון הוא , מקום שעצם הפסקת הטיפול עלולה לפגוע בחולה כמו במקרה זה

בכל מקרה ומקרה שבו נדרש המשך טיפול לפי שיקול דעת רפואי ואין טעם 
  .י המצדיק הפסקתורפוא

  
על קופת החולים ליתן דעתה לכך כי משמעות התחלת טיפול היא כי עליה 

כלל זה . להוסיף ולהמשיך בטיפול זה כל עוד הדבר דרוש מבחינה רפואית
מבוסס על עקרון הצדק וההגינות והנאמנות שבהם מחויבת קופת החולים כגוף 

משיקולים ענייניים ושלא  ,ועל חובתה לנהוג כלפי מבוטחיה בתום לב, ציבורי
  ."בשרירות הדעת
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ל בכדי למנוע ממנו כל סעד העומד "הנציבה הסבירה לקובל כי אין בעמדתה הנ

  .      לרבות פנייה לערכות, לרשותו
  

  .כקבילה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל, כאמור
  

בירור . י עורך דין פרטיקובל זה פנה לבית הדין לעבודה כשהוא מיוצג על יד
  .הושגה פשרה בינו ובין קופת החולים 2.8.2004-העלה כי ב

  

 U******************************************************  
  
  

לפשרה  ,אמורכ של פסק דין גם לאחר מתן תוקףדגיש כי מבקשת לההנציבה 
הנציבה אינה . קבילות באותו עניין, המשיכו להגיע לנציבות הקבילות, שלעיל

יכולה שלא להצביע על כך כי מדובר בחולים הסובלים ממחלה כרונית קשה 
ראה קבילות (אשר הותירה את רובם ללא כוחות למאבק משפטי דומה , מאוד

  ). בנושא בחלק השני לדוח זה
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 ם פסיכיאטריים על ידי קופת חוליםשירותיהפסקת   .ב
  לאומית  

  
1.  Uהקדמה  
  

מוסדרת הן בתוספת השניה והן בתוספת , אות הנפשסוגיית מתן שירותי ברי
הן על קופות , עולה כי חלה חובה למתן שירותים בתחום זה ומכאן, השלישית
  .על המדינההן החולים ו

  
 'ואחUשר הבריאות U. כללית נUשירותי בריאות U ד"סהדבר זה נלמד גם  מפ

, שפט העליוןאשר אושר על ידי בית המ, שניתן על ידי השופטת גדות, )00025/01(
י מוסדות שבבעלות קופת "שבו התעוררה שאלת מימון שירותים שונים שניתנו ע

ניתן עקב תביעה שהגישה קופת חולים כללית נגד שר , פסק הדין(חולים כללית 
בה תבעה מהמדינה לשאת באחריות למימון סל , הבריאות וממשלת ישראל
ת הנפש בבתי החולים בתחום בריאו, לרבות מיון, השירותים האמבולטוריים

  ).ובמרכזי הטפול הפסיכיאטריים שבבעלותה
  

קבילות של חולים פסיכיאטריים שנזקקו לקבלת , בתקופת הדוח הגיעו לנציבות
  . הסעה באמבולנס ותרופות, אשפוזים, מיון פסיכיאטרי: שירותים רפואיים כגון

  
שר לחלוקת באוחילוקי דעות אי בהירות  יםמקבילות אלו ניתן לראות כי קיימ

  .בין המדינה לבין קופות החולים, הנטל על מתן שירותים אלו
  

  1.1.2004 - סגרה בחילוקי דעות אלו הגיעו לשיאם כאשר קופת חולים לאומית 
וזאת בחולי הנפש שהופעל על ידה הפסיכיאטרי האמבולטורי מערך הטיפול את 

ם אשר אמורים שירותי בריאות הנפש הנם שירותי  בטענה כי, באופן חד צדדי
  .הלהינתן על ידי משרד הבריאות ולשכות הבריאות המחוזיות ולא על יד

  
וזאת ללא  ,אמבולטורי כך מצאו את עצמם חולים שנזקקו לטיפול פסיכיאטרי

חולים רבים פנו לנציבת הקבילות . ללא טיפול פסיכיאטרי, כל התראה מוקדמת
למרות , ילה מוצדקתכקב תםבכל המקרים האלו נקבעה קביל. בבקשה לעזרה

במקרה אחד רק . זאת עמדה קופת חולים על סירובה לספק טיפול לחולי הנפש
מקרה זה יובא . נגד קופת חולים לאומית עתרה אם בית לבית הדין לעבודה

       .להלן
  
המדגימות עד כמה כרוכה שזורות קבילות , פרקים השונים של דוח זהב

  . כמה המצב הנוכחי דורש פתרוןהפסיכיאטריה ביתר תחומי הרפואה ועד 
  

השירותים הפסיכיאטריים לאחריות בתקופת הדוח נעשו מאמצים להעביר את 
למעט את , 2003בהתאם להחלטה שהתקבלה עוד בשנת , קופות החולים

השיקום הפסיכיאטרי ושירותי הגמילה אשר בכל מקרה הכוונה היא להשאירם 
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כי חלט וקופת הדוח הלאחר תום ת. בשלב זה בתחום אחריות המדינה
.  לאחריות קופות החולים 1.1.2007 -ביועברו סופית השירותים הפסיכיאטריים 

העברת האחריות על השירותים  עם הנציבה מברכת על כך ומקווה כי 
לא יהיה יותר מצב בו חולים , הפסיכיאטריים מהמדינה לקופות החולים

  . פסיכיאטריים לא יקבלו טיפול
  

  :הפסקת מתן שירותים פסיכיאטרייםבנושא  בילהדוגמא של ק להלן 

  
U******************************************************  

  
  על ידי קופת חולים לאומיתהפסקת מתן שירותים פסיכיאטריים 

  
לנציבות , בשם דייר בהוסטל, פנתה, מנהלת הוסטל בצפון הארץ, הקובלת
ואלו פרטי , פת חולים לאומיתבקבילה נגד קו, 2004בחודש מרץ , הקבילות
  :הקבילה

  
 PARANOID-סובל מ, כאמור לעיל, הדייר החוסה בהוסטל  .1

SCHIZOPHRENIA .ממידע שהתקבל על ידי הפסיכיאטר שטיפל בו ,
עולה כי הוא מקבל טיפול נאורולפטי ,  במסגרת קופת חולים לאומית

מצבו ולמרות זאת , במינונים מאוד גבוהים, משולב) אנטיפסיכוטי(
 וטיטורמאוד לא יציב והוא נזקק לשינויים תכופים במינון תרופותיו 

 .כן נמסר שהחוסה היה אלים בעברו. לפי מצבו
 
כשבוע לפני הגשת הקבילה נמסר לה מקופת חולים , לטענת הקובלת  .2

לאומית על הפסקת עבודתו של הפסיכיאטר המטפל בחוסה מטעם 
ם הפסיכיאטריים בכלל ועל הפסקת מתן השירותי, קופת החולים

 . במסגרת קופת החולים בעיר מגוריו
  
ל יינתן "נמסר לה שהשירות הנ, מבירור שערכה עם גורמים בקופה  .3

למבוטחי קופת החולים במרפאת בית החולים מזרע או במרפאה 
לא היה זה באפשרותו של החוסה , לטענתה, אולם. פסיכיאטרית בצפת

הן בשל קשיים בתפקוד עצמאי , ל"להגיע לאף לא אחת מהמרפאות הנ
 .והן בשל מגבלה כספית

  
כי החוסה הביע מצוקה נפשית קשה וביקש , הקובלת הוסיפה וטענה  .4

עזרה בכדי למנוע הידרדרות למצב בו לא תהיה לו שליטה ויזדקק 
נמנע ממנו מעקב , למרות המצב המתואר לעיל. לאשפוז כפוי

אחרון שנקבע לו בוטל והביקור ה, פסיכיאטרי במשך מספר חודשים
לא , למרות מצבו הרעוע, כך). וזאת אף מבלי שנשלחה הודעה על כך(

 .נפגש עם פסיכיאטר למעלה משלושה חודשים
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ושל מצבו  שניתן לו במרפאהלא ניתן לחוסה סיכום של הטיפול , בנוסף  .5

יה באפשרות הקובלת להציג הומן הטעם הזה לא , במהלך המעקב
 .עו למצבומסמכים רפואיים שנג

  
הלינה הקובלת על החלטת קופת חולים לאומית , לאור כל האמור לעיל  .6

להפסיק את מתן השירותים הפסיכיאטריים האמבולטוריים לחוסה 
 .במסגרת הקהילה

  
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

  :כדלקמן, וזו השיבה
  

 שניתנוהחליטה לסגור את שירותי בריאות הנפש ח לאומית "הנהלת קופ"... 
  . ח לאומית"במסגרת קופ

  
שירותי בריאות הנפש הנם שירותים אשר אמורים להינתן על ידי משרד 

  .הבריאות ולשכות הבריאות המחוזיות ולא על ידי קופות החולים
  

יופנו כל לקוחות הקופה אשר זקוקים למתן  01/04/04בהתאם לכך מתאריך 
סיכיאטריה ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריהם שירותי פ

  ."לקבלת טיפול רפואי
  

במענה לתגובת קופת החולים השיבה הנציבה כי קופת החולים מחויבת 
במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי למתן שירותים אמבולטוריים נאותים 

ייה לחוק בתוספת השנ) 23) (ב( 1זאת בהתאם להוראות סעיף , במסגרת הקהילה
ועל פי הפרשנות שניתנה להוראות התוספת בהפ , ביטוח בריאות ממלכתי

אחראיות קופות , 'שר הבריאות ואח' נ שירותי בריאות כללית 00025/01
פסיקה . החולים למתן שירותים פסיכיאטריים אמבולטוריים במסגרת הקהילה

  .   זו אף אושרה על ידי בית המשפט העליון
  

ראתה חובה מיוחדת להתייחס לאופן בו הפסיקה קופת  הנציבה, זאת ועוד
  : וכך השיבה, החולים מתן שירותים אלה

  
בכל מקצועות הרפואה ישנה חשיבות לקשר שבין המטפל למטופל וקיימות "

במקצוע הפסיכיאטריה ישנה חשיבות . השלכות לקשר זה על הטיפול והצלחתו
פסיכיאטרי המטפל עצמו  בטיפול. שכן המדובר בטיפול נפשי, יתרה לקשר זה

  .ועצם הקשר של המטופל עם המטפל משמש כמנוף לטיפול" כלי טיפולי"מהווה 
  

היבטים אלה של הטיפול הפסיכיאטרי מקנים חשיבות מיוחדת להמשכיות 
מכאן כי במידה שיש הכרח לסיים את הטיפול עם אותו . הטיפול עם אותו מטפל
, הפרידה מן המטפל. ככלי טיפוליגם כן " תהליך הפרידה"מטפל יש להשתמש ב

  ...עליה להיעשות באופן מסודר וכמקובל בתחום
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שהקופה רשאית ) דבר שכאמור אינו נכון(גם לו סברתי , נוכח המפורט לעיל
, שבו הופסק הטיפול הפסיכיאטרי למבוטחי הקופההאופן , להפסיק את השירות

בוטחים מן ללא מתן אפשרות פרידה למ, וזאת ללא אתרעה מספקת מראש
הנו בלתי ראוי בלשון , המטפלים וללא העברה מסודרת שלהם למטפלים אחרים

המעטה ומהווה הפרה של חובות הקופה למתן טיפול באיכות סבירה ועלולות 
  ."להיות לו השלכות חמורות

  
לקובלת  התודיע, נציבה לקופה כי אם לא תשנה עמדתההודיעה ה, בנסיבות אלו

  .כי קבילתה מוצדקת
  
לפיה אין היא חייבת , נותרה קופת החולים בעמדתה, רות עמדת הנציבהלמ

אין היא חייבת ליתן , לספק למבוטחיה שירותים פסיכיאטריים אמבולטוריים
ואין היא חייבת לקיים " שלה"את השירותים אצל רופאים שהם רופאים 

  .פסיכיאטרי" מערך"
  

בראה לה היא מחויבת קופת החולים הסבירה כי בשל בעיה תקציבית ותוכנית ה
. כלפי משרד האוצר נוצר צורך דחוף בשינוי אופי ודרך הענקת השירותים בנדון

" מערך"אין הצדקה להמשך קיומו של ,  הוחלט כי בנסיבות אלו, על כן
כפי שצריך , ובייחוד כשמדובר בשירות שאינו ממומן"פסיכיאטרי קהילתי פנימי 

            ". י המדינה"ע, היה להיות
        

ופת החולים הוסיפה לטעון כי כיום היא מספקת את השירותים ק
  .  הפסיכיאטריים באמצעות המערך הציבורי

  
בהתייחס לחוות דעת הנציבה בקשר לאופן הפסקת מתן השירותים השיבה 

  :כדלקמן, קופת החולים
  
הפסקת העבודה של הפסיכיאטרים נעשתה בהתראה של חודש ימים ובחלק "

בין המטפל , "תהליך הפרידה"באשר לטענתך בנוגע ל. מהמקרים אף קודם לכן
ברצוני לציין כי חזקה על אנשי המקצוע כי פעלו בצורה ראויה , למטופל

  .ומסודרת לקיום תהליך זה
  

י אותו רופא "כי בחלק מהמקרים ניתן יהיה לקבל את הטיפול הרפואי ע, יצוין...
בדים גם במערך עו, שכן חלק מהרופאים המטפלים, שנתן אותו קודם לכן

  ."הציבורי
  

הודיעה הנציבה לקובלת כי קבילתה , הואיל וקופת החולים דבקה בעמדתה
היא מספקת את השירות באמצעות , לפיה, מוצדקת וכי תשובת קופת החולים

קופת "שעל פיו , לחוק) א( 21אינה עולה בקנה אחד עם סעיף , המערך הציבורי
את כל שירותי ) ג( 3ו כאמור בסעיף החולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפי
 בין בעצמה ובין באמצעות נותני, הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה
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חובה על , כבכל תחומי הרפואה האחרים הכלולים בסל"שכן , ..."שירותים
, אין זה סביר. הקופה לתת את השירות בעצמה או להתקשר עם נותני שירותים

לים תטען כי היא מקיימת את חובתה לתת כי בתחום הפסיכיאטריה קופת החו
שכן אין התקשרות בין , שירותים פסיכיאטריים באמצעות המערך הציבורי

  ."הקופה למדינה ואין המדינה פועלת מטעם קופת החולים
  

קבעה הנציבה כי הקבילה מוצדקת וכי על קופת חולים , לאור כל האמור לעיל
אם בעצמה , ים בקהילה לחוסהלאומית ליתן שירותי פסיכיאטריה אמבולטורי

  .  מטעמהואם באמצעות נותן שירותים 
  

הנציבה הסבירה לקובלת כי אין בטיפולה בקבילה בכדי למנוע ממנה כל סעד 
כאשר הערכאה המוסמכת , לרבות פניה לערכאות, העומד לרשותה על פי דין

  .לדון בעניין היא בית הדין האזורי לעבודה
  

חוסים  3ל פנתה לנציבות הקבילות בשם "כי הקובלת הנ, במאמר מוסגר יצוין
וזאת עקב הפסקת מתן השירותים הפסיכיאטריים , נוספים בהוסטל שבניהולה

 קבעה הנציבה כי קבילתה מוצדקתבכל המקרים . האמבולטוריים לחוסים אלה
  .             בשל אותם נימוקים שפורטו בקבילה הנדונה

  
בין קופת חולים לאומית לבין הושגה פשרה , לעבודה האזורידין בבית ה

תממן ת חולים פוריה וקופ ת חוליםיקבלו טיפול בביהם  העל פי, בוטחים אלומ
  .טיפולים אלו

  

U******************************************************  
  

ם לא ורבי, נותרו ללא פתרון כל יתר המטופליםהנציבה מבקשת להדגיש כי 
  .טיפול פסיכיאטרי עד עצם היום הזהקבלו 

  
שנותרו ללא  לאומית ת חוליםשל קופ מטופלים 3,000-יודגש כי מדובר בכ

  .הרוב הגדול נותר ללא טיפולאחרת ו קופת חוליםל עברוחלקם  .טיפול
  

לא ניתן פתרון לכל המטופלים שנותרו ללא זמן כה רב כי על כך הנציבה מצרה 
  .למטפל וטיפו

  
הפתרון לבעיית וכי  ,שימשך לו ציבה מצביעה על כך כי המשך מצב זה אסורהנ

הטיפול בחולים הפסיכיאטריים לא יבוא אלא אם תועבר האחריות על 
  .לקופות החולים השירותים הפסיכיאטריים
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ניתוחי בדיקות וסירוב קופת החולים לאשר  .ג
  אפילפסיהבמוח לטיפול 

  
  

1.  Uהקדמה  
  

נגרמת על ידי מוקד או מוקדים , ה מחלה קשה ומסוכנתשהנלפסיה יאפמחלת ה
, מוקד שכזה יכול להיות לזיה גידולית. הגורמים להפרעה חשמלית במח

מחלה זו ניתנת לשליטה באמצעות  ,ככלל. 'נגע וסקולרי וכו, אטרופית, צלקתית
במקרים בודדים לא ניתן להשיג איזון תרופתי ". תרופות נוגדות אפילפסיה"

במקרים אלו הפתרון היחיד הוא כריתה של . ת תרופה טיפוליות בדםלמרות רמו
, לצורך ביצוע כריתה יעילה ובו זמנית מניעת פגיעה תפקודית. המוקד האפילפטי

    .חשוב לאתר את המוקד במדויק ככל שניתן לפני הניתוח
  

היא אחת הבדיקות המקדימות הנדרשות לשם ביצוע ניתוח מוח  WADAבדיקת 
לברר את אפילפטי וההבדיקה נועדה למקם את המוקד . ד אפילפטימוקלהוצאת 

על מנת להימנע ככל הניתן מפגיעה בהם , תפקודי המוח באזור בו מצוי מוקד זה
  .    ובמרכז המוטורי בעת הניתוח ובמיוחד להימנע מפגיעה במרכז הדיבור

  
ים אם בשל קבלת ממצא, במקרים בהם מיקומו של המוקד האפילפטי אינו ברור

למיקומו ואם בשל העדר תשובה חד משמעית ביחס למידת מנוגדים ביחס 
יש הכרח לבצע בדיקה באמצעות החדרת , המוח נו לבין מרכזי תפקוד הקרבה בי

לאחר הכנסת אלקטרודות פולשניות . דורליות דרך הגולגולת- אלקטרודות תת
, פי רב על ,שבאמצעותו, VIDEO-EEGמתבצע רישום חוזר על ידי ניטור , אלו

  .   ניתן לנטר את המיקום המדויק של המוקד האפילפטי
  

קבילות שעניינן סירובה של קופת  4לנציבות הקבילות הגיעו בתקופת הדוח 
קבילות שעניינן סירובה של  3- ו WADA-חולים כללית לממן את ביצוע בדיקת ה

עם החדרת  EEGקופת חולים כללית לממן ניתוח מוח לצורך ביצוע בדיקת 
  . דורליות- לקטרודות תתא
  

קופת החולים טענה כי שתי בדיקות אלו אינן כלולות בסל שירותי הבריאות וכי 
וכי , אף הוא אינו כלול בסל -הסרת מוקד אפליפטי  –הניתוח לשמו הן נדרשות 

כלול בסל רק בהתקיים תהליך גידולי תופס מקום ) קריניוטומיה(ניתוח מוח 
  .היתה מקובלת על נציבת הקבילותעמדה זו לא . אשר יש להסירו

  
  :ל"להלן תובא עמדת הנציבה בהתייחס לכל אחת מהבדיקות הנ
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2.  Uלממן את בדיקת ה עמדת הנציבה לגבי חובת קופת החולים-U
  WADAU  

  
לא , עמדתה של קופת חולים כללית לפיה הבדיקה אינה כלולה בסל השירותים

  :הייתה מקובלת על הנציבה משני טעמים
  
וניתוחי מוח להוצאת מוקד  WADAהמידע שנתקבל בנציבות בדיקת לפי   .1

P0F1"מועד הקובע"לרבות ב, בארץ מזה שנים אפילפטי בוצעו 
P  וזאת במימון

 .קופת החולים
  
לראות  ייבחהחוק מ, מהותם של הבדיקה והניתוחהנציבה סברה כי נוכח   .2

לפני שירותים אלו ככלולים בסל שירותי הבריאות וזאת גם לולא מומנו 
 .מועד הקובעה

  
להסרת מוקד אפילפטי  והניתוחWADA בכדי לאמת את העובדה כי הבדיקה 

פנתה הנציבה לקבלת עדותם של שלושה רופאים אשר , בוצעו לפני המועד הקובע
' פרופ, מותיקי הנוירוכירורגים סהר' פרופ: השתתפו בביצועם לפני מועד זה

  .פינדלר' דרו , נסוןמנהל המחלקה הנוירוכירורגית בבלי, רפפורט
  

גם לפני המועד הקובע , WADA-מעדותם עלה כי הם ביצעו  את בדיקת ה
בלי הדגמת  עם אובמימון קופת החולים וכך גם את ניתוחי המוח לאפילפסיה 

  .לזיה
  

הודיעה הנציבה לקופת חולים כללית את עמדתה לפיה , ת אלויובהסתמך על עדו
  : להלן יובאו עיקרי עמדתה. השירותיםהן הבדיקה והן הניתוח כלולים בסל 

     
הנה כי , הזהה לזו של לשכת היועצת המשפטית למשרד הבריאות, עמדתי"

כלול בסל שירותי , שירות רפואי שניתן על ידי קופת חולים במועד הקובע
במקרה . גם במידה והשירות לא נזכר מפורשות בלשון החוק, זאת. הבריאות

י הקופה במועד "ניתנה ע WADA בדיקת, ט לעילכעולה מן הבירור שפור, דנן
 Uוזאת בין אם הודגמה לזיה וביןUהקובע וכך גם ניתוח מח להסרת מוקד אפילפטי 

Uאם לאוU  .  
  

ל ככלולים בסל ומחובת "יש לראות את השירותים הרפואיים הנ, אשר על כן
  .הקופה לממנם ולו מטעם זה בלבד

                                                           
סל שירותי הבריאות בהתאם לסל השירותים שהיה נהוג בקופת חולים עם החלת החוק נקבע   1

על , אם לכךבהת". המועד הקובע"מועד המכונה בחוק , 1/1/94 -כללית ערב תחולת החוק ב
  .שירותי בריאות שניתנו על ידי הקופה במועד זה ,פי חוק יש לראות ככלולים בסל
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ל ככלולים בסל "שירותים הנחשוב להדגיש כי העמדה לפיה יש לראות את ה
אלא גם על הפרשנות הראויה , אינה נשענת על מתן שירותים אלו בעבר בלבד

  .אשר סבורני כי יש ליתן להוראות החוק
  

ראשית יצויין כי אין לקבל את התפישה הפרשנית המצמצמת של קופת החולים 
גרת נועדו לשמר בצד קביעת מס, הוראות החוק על פי נוסחן. את לשון החוק

נקודת הכובד הפרשנית היא . מידה מספיקה של דינמיות פנימית, מחייבת
כנדרש " באיכות סבירה"בסוגיה עד כמה מהווה השרות המבוקש מענה טיפולי 

במסגרת מבחן זה נבדקת השאלה האם לטיפול יש יתרונות . לחוק) ד( 3בסעיף 
פול המבוקש על פני חלופות טיפוליות הכלולות בסל ומידת מקובלותו של הטי

מחובת הקופה לעמוד באמות מידה מקובלות של . STATE OF ART -וקליטתו ב
סבירות ועל כן יש לראות ככלולים בסל את אותם שירותים הנדרשים לפי שיקול 

) ד( 3כנדרש על פי סעיף " באיכות סבירה"דעת רפואי ומהווים מענה טיפולי 
  .לחוק

  
, ת רשימות שירותים הכלולים בסלעוד יוזכר כי התוספת השניה לחוק המפרט

המצביעה על כך  U"כגון"Uלצד פירוט רשימות השירותים במילה , נוקטת
לתוספת השניה לחוק  16במקרה דנן כותרת סעיף , כך. שהרשימות אינן סגורות

, כמו כן". –כגון , טיפול ופעולות כירורגיות, אבחנה –מערכת העצבים "הינה 
 ניתנים כל הניתוחים הטיפוליים"לחוק כי  לתוספת השניה) א( 8קובע סעיף 

  ].ההדגשות אינן במקור". [בכל מערכות הגוף
  

, כעולה מן העדויות שפורטו לעיל, בהתייחס לניתוח להסרת מוקד אפילפטי
המדובר בניתוח מקובל ואשר מבוצע בחולים אפילפטיים שלא ניתנים לאיזון 

  .תרופתי ולא עומד בפניהם סעד רפואי אחר
  

כלול בסל בהתקיים תהליך ) קריניוטמיה(אין חולק כי ניתוח מוח , אף זולא זו 
לפי חוות הדעת שנתקבלו אין זה סביר להבחין בין חולי . גידולי תופס מקום

לחולים אצלם לא נצפה תהליך גידולי , אפילפסיה אצלם המוקד נצפה כגידולי
ים רבות מבלי ניתוח זה בוצע פעמ, לפי העדויות שנמסרו. או שנמצאה אטרופיה

פריד ' י פרופ"לפי הנמסר ע, כמו כן. שנראה בבדיקות תהליך גידולי תופס מקום
 CT - גם כיום ישנם חולי אפילפסיה להם לזיות מוחיות שלא ניתן לראותן ב

ורק הפתולוגיה מראה שאלה גידולים או נגעים  MRI-וקשה לראותן גם ב
  ."וסקולריים

  
, תבררו בנציבות הקבילות ונמצאו מוצדקותדוגמאות לקבילות שה 4להלן יובאו 

ואת  WADA הנציבה קבעה כי על קופת החולים לממן את הבדיקה, משמע
    .מן הטעמים המפורטים לעיל, הניתוח להסרת מוקד אפילפטי

    
סירבה קופת חולים כללית לממן את עלות בדיקת , הואיל ולמרות עמדת הנציבה

בית הדין לעבודה בבקשה שיורה פנה כל אחד מארבעת הקובלים ל, WADA-ה
  .  לקופה לשאת במימונה
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הודיע , שעובדותיהן יובאו להלן, עלה כי בכל המקרים, במעקב שביצעה הנציבה

  . קופת החולים על נכונותה לממן את עלות הבדיקה לפני מתן פסק הדין
  

בשני המקרים אשר בהם הדגימה הבדיקה כי ניתן להסיר את המוקד ללא חשש 
הודיעה , בנוסף פונקציונלית ואשר מיקום המוקד היה  ברור בהםלפגיעה 

עוד לפני מתן , הקופה על הסכמתה למימון הניתוח להסרת המוקד האפילפטי
  . פסק הדין

  
שדיאור מבית הדין האזורי לעבודה . ראוי לציין את דברי כבוד השופטת ש

  ):002188/05א "בבש(בירושלים 
  
לממן את  ].ר.ק –שירותי בריאות כללית [ 1 נוכח האמור אנו מורים למשיבה"

וכן את ימי האשפוז הכרוכים בביצוע הבדיקה ולהנפיק  WADA עלות הבדיקה
  .את טופס ההתחייבות הנדרש לשם כך

  
ובית החולים  1המבקשת איננה יכולה לשמש בת ערובה ביחסי המשיבה 

תיים והדברים יפים ביחס למבקשת זו בפרט שעה שכבר למעלה משנ, המטפל
  ."   1מבקשת היא את ביצוע הבדיקה נשוא הבקשה שרק עתה נעתרה לה משיבה 

  
ואשר , קבילות אשר הטיפול בהן הסתיים במהלך תקופת הדוח 4להלן יתוארו 

עתור לבית הדין לעבודה ורק אז בקשה בכל מקרה ומקרה נאלצו הקובלים ל
  :פשרה לגביהןלהגיע לקופת חולים כללית 

  

U******************************************************  
  

וניתוח מוח לטיפול  WADAלאישור בדיקת הראשונה בקשה האישור 
  באפילפסיה

  
בקבילה , 2003רץ בחודש מ, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת

  :ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים כללית
  
מחלת אפילפסיה קשה ביותר שנה מ 13 - סובלת מזה כ, 32בת , הקובלת  .1

לאיזון תרופתי ומטופלת כיום במרפאה נוירולוגית ביחידה לאפילפסיה 
אליה הופנתה על מנת לברר האם ניתן לאתר , בבית החולים איכילוב

 .את המוקד האפילפטי ולבצע ניתוח לכריתתו
  
כי במהלך השנים האחרונות נעשו ניסיונות רבים לאזן , הקובלת ציינה  .2

. רופתית ועקב כך עלה מינון התרופות שעליה ליטול מדי יוםאותה ת
לא חל שיפור במצבה והיא ממשיכה לסבול , כאמור, למרות הניסיונות



  45

, מהתקפים מלווים בתופעות לוואי הבאות לידי ביטוי בעייפות רבה
 .'רעד בידיים וכד, הפרעות בראיה ובדיבור, ירידה בקשב ובזיכרון

  
נמסר לה מקופת החולים כי הניתוח להסרת כבר לפני מספר שנים   .3

ובהתאם לכך קופת , המוקד האפילפטי אינו כלול בסל הבריאות
החולים סירבה להנפיק עבורה התחייבויות לבדיקות הנדרשות לביצוע 

 . הניתוח
  
שהיא בדיקה  WADAלפני כשנתיים הופנתה הקובלת לביצוע בדיקת   .4

נתה לקופת החולים הקובלת פ. מקדימה הנדרשת לצורך הניתוח
אולם  גם הפעם נדחתה בקשתה מן , בבקשה לממן עבורה את הבדיקה

 . הטעם האמור לעיל
  
הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים להנפיק עבורה התחייבות   .5

מנהל , יצחק פריד' זאת למרות עמדתו של פרופ, WADAלביצוע בדיקת 
 :כדלקמן, ם איכילובהיחידה לנוירוכירורגיה תפקודית בבית החולי

  
, תהיה מועמדת טובה לכריתה טמפורלית ימניתהקובלת נראה ש"... 

וכן , שיספק ראיה נוספת למיקום PETאולם לפני כן המלצנו על ביצוע של 
לבדיקת פונקציות , שהוא אנגיוגראפיה מוחית Wada test -יש צורך ב
  ..."שפה וזיכרון

  
הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו  פנתה, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

הואיל , השיבה כי היא עומדת על סירובה לאשר את ביצוע הבדיקה הנדרשת
כי  ת החוליםקופעוד צוין על ידי .  והבדיקה אינה כלולה בסל השירותים

  .הבדיקה נדרשת לשם ניתוח מוח לאפילפסיה שאף הוא אינו כלול בסל
  

 - מדתה לפיה עליה לממן הן את בדיקת האת ע ת החוליםהנציבה הודיעה לקופ
WADA כל זאת מן הנימוקים , והן את הניתוח להסרת המוקד האפילפטי

  . המפורטים בפתיח לפרק זה
  

הנציבה  קבעהולאור כל האמור לעיל , תוצאות בירור הקבילה הועברו לקובלת
  .כקבילה מוצדקת ,את הקבילה

   
פנתה , לממן את הבדיקה ליםת החוקופעקבות הודעת הנציבה ולאור סירוב ב

רם ניתן פסק דין בעניינה הודיעה עוד בט, כאמור. קובלת זו לבית הדין לעבודה
על נכונותה לממן את עלות הבדיקה לפי דרישת בית החולים תוך  ת החוליםקופ

  .   שמירת זכותה להתדיין עם בית החולים על עלות הבדיקה
  

י קרוב מאד למרכז הדיבור ואשר בעקבות בדיקה זו הסתבר כי המוקד האפילפט
על כן נדרשת בדיקה נוספת בטרם ניתן יהיה להחליט על ביצוע ניתוח הכריתה 

  . ועל היקפו
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U******************************************************  
  

  וניתוח מוח לטיפול באפילפסיה WADAלמימון בדיקת  ההשנייבקשה ה אישור
  

,  2005בחודש יוני , פנתה לנציבות הקבילות, איזור השרוןתושבת , הקובלת
  : ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

  
. מאפילפסיה בלתי נשלטת 4סובלת מגיל , 30כבת שהיא , הקובלת  .1

מקבילתה עולה כי תדירות ההתקפים היא רבה  ואף תרופה לא תרמה 
 . לאיזונה

 
רף לקבילה נכתב כי הקובלת שצו, 15/5/2005מיום , בסיכום האשפוז  .2

מטופלת במרכז לאבחון אפילפסיה במחלקה הנוירולוגית בבית החולים 
מחלתה .בשל אפילפסיה מוקדית בלתי נשלטת קשה ביותר"ם "רמב

מחלתה נמשכת למרות טיפול . מתבטאת בריבוי התקפים אפילפטיים
-בעבר נכשלו מספר תרופות אנטי. משולב בטופמקס וטגרטול

 " .אפילפטיות
  
מועמדת מצויינת "נכתב כי לאחר בירור מקיף עולה שהקובלת , בנוסף  .3

על פי הנתונים שבידינו קיים . ניתוחית של המוקד האפילפטי  לכריתה
להפסקת ההתקפים בעקבות כריתה ניתוחית של  80%סיכוי של כ 

כרוכה  למרבה הצער כריתת איזור זה. האיזור הטמפורלי השמאלי
 ." ודי הזיכרוןבסיכון לפגיעה בתפק

  
הוסבר כי על מנת להעריך את מידת הסיכון הניתוחי נזקקת , כמו כן  .4

שבלעדיהן , WADA הקובלת לבדיקה נוירופסיכולוגית מקיפה ולבדיקת
  ".לא ניתן יהיה לבצע את הטיפול הניתוחי הנדרש"

  
טיפול ניתוחי משתלם לא רק מבחינה רפואית "...כי , לסיכום הודגש  .5

כרוכה בעלויות ... אפילפסיה קשה. אלא גם מבחינה כלכלית, ואנושית
והצורך באישפוזים , ביצוע בדיקות חוזרות, גבוהות עקב מתן תרופות

שאפילפסיה קשה  יתר על כן היום ידוע לנו ממחקרים שונים. מרובים
 ."          כרוכה בסכנת חיים ישירה

  
ם בבקשה לממן לאור ההמלצות האמורות פנתה הקובלת לקופת החולי  .6

בקשותיה בעניין נדחו , לטענתה, אולם, WADA עבורה את הבדיקה
פעם אחר פעם בטענה כי הבדיקה וניתוח המוח הנדרש אינם כלולים 

 .בסל שירותי הבריאות
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הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים להנפיק התחייבות עבור   .7
מטפלים זאת למרות המלצת הרופאים ה, WADA -ה ביצוע בדיקת

  .  כאמור
  

הנציבה פנתה לקופת החולים תוך חזרה על עמדתה לפיה הן הבדיקה והן 
קופת החולים דבקה בעמדתה לפיה . וכי עליה לממנם, הניתוח כלולים בסל

  . וניתוח המוח הנדרש אינם כלולים בסל שירותי הבריאות WADA-בדיקת ה
  

לתה מוצדקת ועל הודיעה הנציבה לקובלת את עמדתה לפיה קבי ,לאור זאת
והן את הניתוח להסרת  WADA - קופת החולים לממן עבורה הן את בדיקת ה

  . המוקד האפילפטי
  

  . כקבילה מוצדקת ,הנציבה את הקבילה קבעה ,לאור כל האמור לעיל
  

הקובלת פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה כי יורה לקופה לממן עבורה את 
ל הסכמתה לממן את הבדיקה עם פתיחת הדיון הודיעה הקופה ע. הבדיקה

המבוקשת ולאחר בדיקת הממצאים של החולה הביעה את הסכמתה גם למימון 
  . הניתוח

  
החולה אכן עברה הן את הבדיקה והן את הניתוח והודיעה לנציבה לאחר מכן כי 

  .נפסקו לה ההתקפים וכי חייה הוחזרו לה
  

U******************************************************  
  

וניתוח מח לטיפול  WADA תבדיקלמימון ת יהשלישבקשה אישור ה
  באפילפסיה

  
,  2004בחודש ספטמבר , בשם בנו, פנה לנציבות הקבילות, תושב מודיעין, הקובל

  : ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
  
סובל מאפילפסיה קשה שאינה ניתנת לשליטה , 16כבן , בנו של הקובל  .1

בטופס סיכום מחלה שצורף לקבילה נכתב כי הוא .  פול תרופתיבטי
 . מועמד לניתוח כריתת לזיה מוחית

  
 EEG -הקובל פנה לקופת החולים כשבידו מכתב מאת מנהלת היחידה ל  .2

בקשתו למימון . WADAואפילפסיה המצביע על הצורך לבצע בדיקת 
מים ל נענתה על ידי קופת החולים בשלילה מן הטע"הבדיקה הנ

ניתוח מוח עקב מחלת אפילפסיה לא כלול בסל השירותים :  "הבאים
בנוסף גם בדיקות הקודמות לניתוח כמו בדיקת . של משרד הבריאות

WADA לא בסל..." 
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הקובל הלין על סירובה של קופת החולים להנפיק התחייבות עבור   .3
  .  WADA -ה ביצוע בדיקת

 
על עמדתה לפיה הן הבדיקה והן הנציבה פנתה לקופת החולים תוך חזרה 

קופת החולים דבקה בעמדתה לפיה . וכי עליה לממנם, הניתוח כלולים בסל
  . וניתוח המוח הנדרש אינם כלולים בסל שירותי הבריאות WADA- בדיקת ה

  
הודיעה הנציבה לקובל את עמדתה לפיה קבילתו מוצדקת ועל קופת  ,לאור זאת

והן את הניתוח להסרת  WADA -ת ההחולים לממן עבור בנו  הן את בדיק
  . המוקד האפילפטי

  
  . כקבילה מוצדקת ,הנציבה את הקבילה קבעה ,לאור כל האמור לעיל

  
הקובל תבע את קופת החולים בבית הדין האזורי לעבודה בגין סירובה לממן את 

עוד לפני הדיון הראשון הודיעה קופת החולים על הסכמתה , הבדיקה והניתוח
  . את הניתוחגם קה ובהתאם לתוצאות לממן את הבדי

  
לאור תוצאות הבדיקה עבר בנו של הקובל את הניתוח ונמסר לנציבה כי 

  . ההתקפים האפילפטיים נפסקו ומצבו הולך ומשתפר
  

U****************************************************** 
 

וניתוח מח לטיפול  WADA אישור הבקשה הרביעית למימון בדיקת
  ילפסיהבאפ

  
בחודש מאי , בשם אחיו, פנה לנציבות הקבילות, תושב פתח תקווה, הקובל

  : ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2005
  
שנים ממחלת האפילפסיה  17סובל מזה , 24בן , אחיו של הקובל  .1

מהקבילה עולה כי המחלה מאופיינת . שאובחנה אצלו עוד בהיותו ילד
עובדה הגורמת , ירות גבוהה ללא יכולת חיזוי מוקדמתבהתקפים בתד

 .לחבלות קשות וסכנה מוחשית ואמיתית לבריאותו וחייו
  
לכריתת חלקים באונה "עבר האח לראשונה ניתוח מוח  1988בשנת   .2

אולם מצבו הרפואי , "במטרה לסלק את מוקד המחלה הטמפורלית
 .  מצביע על כך שהמוקד לא הוסר בניתוח זה

  
מומחית , נויפלד' על ידי פרופ, שניתנה לפני כשנה, ל פי המלצהע  .3

החל החולה לעבור סדרת בדיקות , לנוירולוגיה בבית החולים איכילוב
מקדימות לבדיקת התאמתו לניתוח מוח נוסף להסרת המוקד 

 :במכתב שצורף לקבילה חתום על ידה נכתב.  האפילפטי
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והתקפים    IntractableEpilepsy -ל מוכר לי מספר שנים כסובל מ"הנ"
אפילפטיים שמתבטאים באירועים טוניים קלונים עם התכווצויות 

 Complex Partialובנוסף התקפים של , שבועות 3 - ונפילות כפעם ב
Seizures  מספר פעמים בשבוע –שבהם קיימת הפרעה במצב ההכרה .

  .Uאי תפקודUחבלות ולמעשה , ההתקפים לעיל גורמים לנפילות
  

התרופות האנטיאפילפטיות הקיימות ללא Uבכל U... נים טופלבמשך הש
. קיימת עדות למוקד טמפורלי שמאלי -. שיפור משמעותי בהתקפים

                
עדות לדפורמציה של ההיפוקמפוס , שבוצע לפני כשנתיים MRI -ב

  קרי נגע מוחי  –המצביע על פגיעה מבנית  –השמאלי 
  .קרוב לוודאי אחראי על ההתקפים

להפסיק את U –יכול בחלק ניכר מהחולים  –ריתת הנגע המוחי נתוח לכ
  !   Uההתקפים

Uכריתת הנגע המוחי : הנתוח הואU  שאמנם אחראי קרוב לוודאי על
ניתן לדעת אך ורק , אך מה טיבו המדויק, ההתקפים האפילפטיים

   ." Uבדיקה היסטולוגית שלאחר כריתתוUלאחר 
  
מנהל היחידה , פריד' פרופבמכתב נוסף שצורף לקבילה חתום על ידי   .4

  :נכתב, לנוירוכירורגיה תפקודית מבית החולים איכילוב
  

 1988בשנת . שנים 7עם התחלה של התקפים אפילפטיים מגיל  24בן "...
. למרות זאת התקפים נמשכו... עבר לובקטומיה טמפורלית שמאלית

בתדירות של כמה   Complex partial seizures –ההתקפים משני סוגים 
ובנוסף לכך ישנם התקפים כלליים בתדירות של בערך , פעמים ביום

  .פעם בשבועיים
  

עבר . טריליפטין, פרימידון, טופמקס: תרופות 3 - החולה מטופל ב
  ,Video EEG monitoring א כולל"הערכה מקפת במרכז הרפואי ת

שמדגים אנצפלימציה באזור טמפורלי  MRI, הערכה נוירופסיכולוגית
  .שמאלית

  
בשלב ראשון . חולה מועמד לניתוח נוסף בשל ההתקפים המרוביםה

יצטרך לעבור אנגיוגראפיה מוחית להדגמת כלי דם באזור ולבדיקת 
לאחר מכן נשקול אפשרות של החדרת אלקטרודות . תפקודי זיכרון
ואפשרות של ריסקציה נוספת באזור הטמפורלי , סובדורליות
  ."  השמאלי

  
 - ופת החולים בבקשה לממן את בדיקת  האחיו של הקובל פנה לק  .5

WADA אולם פנייתו , הנדרשת בהתאם לחוות הדעת הרפואיות לעיל
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אינה , כמו גם הניתוח בגינו היא נדרשת, נדחתה בטענה כי הבדיקה
 . כלולה בסל השירותים

  
לאור האמור פנה אחיו של הקובל לנציבות הקבילות והלין על סירובה   .6

 .  את ביצוע הבדיקהשל קופת החולים לאשר 
  

הנציבה פנתה לקופת החולים בבקשה לשקול מחדש את עמדתה תוך הדגשה כי 
טענתה לפיה הניתוח לא כלול בסל נראית תמוהה לאור העובדה כי ניתוח זה 

  . 1988מומן על ידי הקופה בשנת 
  

אינה כלולה בסל שירותי  WADA-קופת החולים דבקה בעמדתה לפיה בדיקת ה
, "המועד הקובע"רות העובדה כי הניתוח מומן על ידי הקופה לפני למ. הבריאות

  . צוין על ידה כי הבדיקה נדרשת לשם ניתוח מוח שאף הוא אינו כלול בסל
  

 WADA -הנציבה הודיעה לקופה את עמדתה לפיה עליה לממן הן את בדיקת ה
כל זאת מן הנימוקים המפורטים , והן את הניתוח להסרת המוקד האפילפטי

  . תיח לפרק זהבפ
  

  . כקבילה מוצדקת ,הנציבה את הקבילה קבעה ,לאור כל האמור לעיל
  

, אחיו של הקובל פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה נגד קופת חולים כללית
  . ועוד בטרם הדיון הודיעה קופת החולים כי תממן את הבדיקה

  
 בדיקה של יש הכרח לבצע WADA -נמסר לנציבה כי על פי תוצאות בדיקת ה

EEG דורליות-באמצעות אלקטרודות תת  .  
  

U******************************************************  
  
3.  Uבדיקת  עמדת הנציבה לגבי חובת קופת החולים לממןEEG  U

  Uדורליות-באמצעות אלקטרודות תת  
  

לא , עמדתה של קופת חולים כללית לפיה הבדיקה אינה כלולה בסל השירותים
' ודר רפפורט ' פרופ, סהר' ועדותם של פרופתה מקובלת על הנציבה הואיל היי

- באמצעות אלקטרודות תת EEG רישום של  כי הם ביצעו העלתה פינדלר 
  ". מועד הקובע"עוד לפני ה, רת המוקד האפילפטידורליות במהלך הניתוח להס

  
מנהל המחלקה , רפפורט' בעניין זה ראוי לציין את עדותו של פרופ

  :נוירוכירורגית במרכז הרפואי רביןה
  

... בוצעו קרניוטומיות לאפילפסיה במימון קופת החולים 1.1.94גם לפני ה "...
קורטיקלי  EEGח הדסה מערכת לרישום "בשנות השישים והשבעים הייתה בבי
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כיום הטכניקה . אפילפטיים בזמן ניתוח קרניוטומיה תוך ניתוחי לגילוי מוקדים
קד האפילפטי אינו ברור הוא השתלה של אלקטרודות המועדפת כאשר המו

במשך כשבוע ימים וכריתה של המוקד   EEG videoלתוך הגולגולת עם רישום ב 
טיפול ניתוחי זה נחשב כמקובל מאז . י קרניוטומיה נוספת בהתאם לתוצאות"ע

  ..."  שנות השמונים
  

ת עמדתה לפיה הודיעה הנציבה לקופת חולים כללית א, בהסתמך על עדויות אלו
   :להלן יובאו עיקרי עמדתה. הן הבדיקה והן הניתוח כלולים בסל השירותים

  
קורטיקלי תוך ניתוחי לגילוי מוקדים אפילפטיים  EEGרישום , כאמור" 

  :וניתוחים להסרת מוקד אפילפטי בוצעו בתקופה הקודמת לתחולת החוק
  

היה נהוג בקופת סל שירותי הבריאות נקבע בהתאם לסל השירותים ש, כידוע
". המועד הקובע"מועד המכונה בחוק , 1.1.94-חולים כללית ערב תחולת החוק ב

שירותי בריאות שניתנו על ידי , על פי חוק יש לראות ככלולים בסל, בהתאם לכך
  .הקופה במועד זה

  
על אף שראשיתה של קבילה זו בבקשה למימון ניתוח קרניוטומיה לצורך ביצוע 

EEG  אין להתעלם מכך כי הניתוח , )דורליות- עות אלקטרודות תתבאמצ(פולשני
. נדרש כשלב מקדים לניתוח אשר קופת החולים סבורה שאין מחובתה לממנו

  ..").ח"ש 40,000-כ(גבוהה ביותר , יצוין כי עלות קרניוטומיה
  

הנה כי שירות , הזהה לזו של היועצת המשפטית של משרד הבריאות, עמדתי"...
, כלול בסל שירותי הבריאות, ידי קופת חולים במועד הקובע רפואי שניתן על

שירות שניתן במועד הקובע כלול בסל גם אם , קרי. לחוק 7זאת בהתאם לסעיף 
, כעולה מן הבירור שפורט לעיל, במקרה דנן. לא נזכר מפורשות בלשון החוק

  "...על פני הקורטקס בוצעה במועד הקובע EEGבדיקת
        

ניתוח מח להסרת מוקד אפילפטי בוצע בארץ משנות   בדומה לכך גם "...
ניתוחים אלו מומנו על ידי , Uוזאת בין אם  הודגמה לזיה ובין אם לאוU, השבעים
  .הקופה

  
הנחת האלקטרודות והסרת המוקד (אף אם ההפרדה בין שני שלבי הניתוח 

הרי , )דבר שאינו נכון לענייננו(היתה עניין של העת האחרונה ) האפילפטי
הותית מתקיימים כאן מכלול השלבים שנהגו ערב החוק ועצם הפיצול לא שמ

  .לפיה השלב הניתוחי הראשון אינו כלול בסל, יכול היה לבסס טענה
  

ל ככלולים בסל ומחובת "יש לראות את השירותים הרפואיים הנ, אשר על כן
  ".הקופה לממנם

  



  52

ונמצאו  דוגמאות לקבילות שהתבררו בנציבות הקבילות 2 תובאנהלהלן 
האחת לפני תום תקופת הדוח והשנייה מייד לאחר תום תקופת , מוצדקות

  .הדוח
  

U******************************************************  
  

  באמצעות  EEGלמימון בדיקת ראשונה  בקשה
  דוראליות-אלקטרודות תת

  
טמבר בחודש ספ, בשם בנם, פנו לנציבות הקבילות, תושבי ירושלים, הקובלים

  : ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית,  2005
  
מהתקפי אפילפסיה קשים  14סובל מגיל , 30כבן , בנם של הקובלים  .1

 . שאינה ניתנים לשליטה תרופתית
 
אולם למרות , במשך השנים הוא טופל בתרופות רבות, לטענת הקובלים  .2

 .  זאת ההתקפים המשיכו ואף החמירו
  
מור בקבילה עולה כי החולה עבר הערכה מקיפה בניסיון למקד את מהא  .3

יצחק ' בעניין זה נכתב על ידי פרופ. האזור שבו מתחילים ההתקפים
, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית בבית החולים איכילוב, פריד

 :כדלקמן
  

 –בזמן התקף מראים פעילות אפילפטית באזור פרונטו  EEGהקלטות "
הראתה היפרמטבוליזם  SPECTגם בדיקת . סנטרלי שמאליטמפורלי ו

  .לא מראה לזיה ברורה MRI -למרות זאת ה. באיזור פרונטלי שמאלי
  
בבית החולים  14/3/2005 - בסיכום מחלה שצורף לקבילה מאשפוז ב  .4

  :איכילוב נכתב כי
  

לאור עמידות ... בעת האשפוז הועלה המינון של קלובזם באופן הדרגתי"
האפילפטיים לטיפולים תרופתיים החולה מועמד לניתוח  ההתקפים

לאור זאת , כריתת המוקד האפילפטי קרוב לוודאי על רקע לזיה מוחית
  ..."MEGמומלץ לבצע בדיקת 

  
ל לקופת החולים "במכתב שכתבה הנוירולוגית מבית החולים הנ  .5

  :נכתב 2004בנובמבר 
  

ם לבצע בדיקת כדי לאתר את המוקד ביתר דיוק אנו ממליצי"... 
MEG ...זוהי בדיקה שיכולה לעזור מאוד במקרים קשים כגון זה .



  53

לפיכך אנו ממליצים להפנותו למרכז . לצערנו המכשיר אינו קיים בארץ
  ..."באירופה

  
ביצע החולה את הבדיקה בניו יורק , בהתאם לאמור בהמלצה לעיל  .6

חה למקד אולם גם בדיקה זו לא הצלי$,  2500באופן פרטי בעלות של 
) או המוקדים(בשל חוסר הבהירות לגבי המוקד . את מקור ההתקפים

  :פריד' המליץ פרופ, המהווה את המוקד האפילפטוגני
  

את מקןר  על החדרת אלקטרודות תת דוראליות כדי לנסות ולאתר"... 
          . הנגע שגורם להתקפים אלה

              
אך ממצאים . MRI -הלזיה לעיתים אינה ברורה ב, במקרים כגון אלה

מטבוליים או ממצאים הכרוכים בזרימת דם מקומית מעידים על 
בחלק ממקרים כאלה מעידה הבדיקה . נוכחות אפשרית של לזיה

  . הפתולוגית שלאחר הניתוח על ממצאים פתולוגיים
  

לא ניתן יהיה להתקדם לכריתה . ללא החדרת אלקטרודות במקרה זה
י הטוב ביותר לשפר את כירורגית אשר מהווה לדעתי את הסיכו

  .השליטה בהתקפים
  

מן הראוי לציין שהמשך התקפים בלתי נשלטים כרוך בסכנות 
מחקרים מראים שאחוז המקרים של . בריאותיות חלקן חמורות ביותר

גדול מזה ) SUDEP(מוות פתאומי באוכלוסיית חולים זו 
  ". שבאוכלוסיה

  
יוטומיה לצורך הופנה החולה לביצוע קרנ, ל"בהתאם להמלצה הנ  .7

אלקטרודות (דורליות  –עם החדרת אלקטרודות תת  EEGבדיקת 
הקובלים פנו לקופת החולים בבקשה . לאיתור נגע מוחי) פולשניות

  :אולם בקשתם נדחתה בטענה כי, לקבלת התחייבות
  

ח כיוון שהטיפול אינו מכוסה "טיפול באבלציה לא מאושר על ידי קופ"
אינו  INVASIVE VIDEO EEGו גם בסל השירותים לאור תשובה ז

  ".    מכוסה בסל
  
פנו הקובלים לנציבות הקבילות והלינו על , לאור כל האמור לעיל  .8

 EEGסירובה של קופת החולים לממן את הקרניוטומיה לצורך בדיקת 
 .דורליות - עם החדרת אלקטרודות תת

  
סירובה וזו עמדה על , הנציבה פנתה לקופת החולים לשקול מחדש את עמדתה

  :לממן את הקרניוטומיה ושבה לטעון כי
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דרושה כבדיקה מקדימה לטיפול  INVASIVE VIDEO EEGמאחר ובדיקת "
מן הסתם גם הבדיקה  –באבלציה של המוקד האפילפטי אשר אינה מכוסה בסל 

  ."אינה כלולה בסל הבריאות
  

 הנציבה הודיעה לקופת החולים את עמדתה לפיה עליה לממן הן את הבדיקה
כל זאת מן הנימוקים , הנדרשת והן את הניתוח להסרת המוקד האפילפטי

  . המפורטים בפתיח לפרק זה
  

הנציבה  קבעה ,ולאור כל האמור לעיל, תוצאות בירור הקבילה הועברו לקובלים
  . כקבילה מוצדקת ,את הקבילה

  
ולאחר תום תקופת , הקובלים פנו לבית הדין לעבודה בצרפם את עמדת הנציבה

 17ח התקיים הדיון בעניינם במהלכו הודיעה הקופה כי תנפיק טופס הדו
כי לאור הודעה זו לא נתבקש בית הדין , יש לציין". תחת מחאה"למבוטח 

  .  להכריע בסוגיה
  

U******************************************************  
  

  באמצעות  EEGלמימון בדיקת שנייה בקשה 
  דוראליות-אלקטרודות תת
  

בקבילה , 2005בחודש מרץ , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת נתניה, הקובלת
  : ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים כללית

  
מהתקפי אפילפסיה קשים  8סובלת מאז היותה בת , 29בת , הקובלת  .1

 . תנים לאיזון תרופתי  ובלתי ני
  
ד מעובדות הקבילה עולה כי הנה מועמדת לניתוח להוצאת המוק  .2

בדיקת ל יש צורך בביצוע "אולם לצורך ביצוע הניתוח הנ, האפילפטי
EEG וזאת בכדי למקם את , דוראליות-באמצעות אלקטרודות תת

 .המוקד האפילפטי באופן מדויק יותר
  
- מנהלת היחידה ל, מירי נויפלד' במכתב שצורף לקבילה על ידי פרופ  .3

EEG כדלקמן, ואפילפסיה נכתב:  
  

קיימת . רבות אין שינוי בהתקפים – AEבתרופות  למרות טיפול"...
עקב נגע . שמאליתהמיספרלית   -עדות לפגיעה סטרוקטורלית מוחית 

' השמאלית יש צורך בהחדרת אלקטרודות עמ ההמיספרהדיפוזי של 
  ..."ת יותרקלמקם את המוקד האפילפטי בצורה מדוי
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בוקשת על קופת החולים סירבה לאשר לקובלת את ביצוע הבדיקה המ  .4
בנסיבות אלה פנתה לנציבות הקבילות והלינה על . כאמור לעיל, ידה

  .סירוב הקופה לממן את הבדיקה הנדרשת
  

וזו עמדה על , הנציבה פנתה לקופת החולים בבקשה לשקול מחדש את עמדתה
סירובה לממן את הקרניוטומיה בטענה כי הן הבדיקה והן הניתוח אינם כלולים 

  . בסל
  

ופת הדוח הודיעה הנציבה לקופת החולים ולקובלת את עמדתה לאחר תום תק
לפיה על קופת החולים לממן הן את הבדיקה הנדרשת והן את הניתוח להסרת 

  . כל זאת מן הנימוקים המפורטים בפתיח לפרק זה, המוקד האפילפטי
  

   .כקבילה מוצדקת ,הנציבה את הקבילה קבעה, לאור כל האמור לעיל
  

דיעה הנציבה הו ,)להלןראה ( 1.1.2006 -החקיקה לתוקף בלאור כניסת תיקון 
 21לקובלת כי על פי החלטתה על קופת החולים להנפיק עבורה התחייבות תוך 

ל משרד "יש באפשרותה לפנות למנכ, וכי במידה והקופה לא תעשה כן, יום
הבריאות ולבקשו להפעיל את סמכותו להורות למוסד לביטוח לאומי להחזיר 

  .לות מימון הבדיקהאת מלוא ע
  

בסופו של דבר המבוטחת בצעה את הבדיקה במימון קופת החולים לאחר תום 
  .תקופת הדוח מבלי שנדרשה לפנות לבית הדין

  
U******************************************************  

  
  
  

  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 34' עיקרי תיקון מס  .3
  

לחוק ביטוח בריאות  34' נכנס לתוקפו תיקון מס, תקופת הדוח הנוכחיעם תום 
סמכות לאכוף את ל משרד הבריאות "למנכקנה התיקון לחוק מ. ממלכתי

כי הנציב בכל מקרה שהחליט , על קופות החוליםשל נציב הקבילות החלטותיו 
וקופת  ,שעניינה אי מתן שירותי בריאות היא מוצדקת, תלונה של מבוטח

  .ימים מיום מתן ההחלטה על ידו 21לטתו בתוך החולים לא פעלה על פי הח
  

, וכי על המבוטח, כי סמכות האכיפה איננה מופעלת באופן אוטומטי, יש לציין
ל משרד הבריאות או למי "לפנות למנכ, המעוניין באכיפת החלטת הנציב

  .  בבקשה לאכוף את החלטת הנציב, שהוסמך על ידו
  

, מבוטח רכש את שירותי הבריאותוה, כאמור, במקרה בו הוגשה בקשת אכיפה
למוסד לביטוח לאומי להחזיר למבוטח , או מי שהוסמך על ידו ,ל"יורה המנכ
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וזאת מתוך מקורות , את הסכום שהוצא על ידו בעד רכישת שירותי הבריאות
לחוק ביטוח בריאות ) 1)(א(16המימון המגיעים לקופת החולים לפי סעיף 

  .ממלכתי
  

והוא חל , )יום התחילה –להלן ( 2006בינואר  1ף ביום התיקון האמור נכנס לתוק
  . על החלטות הנציב  שניתנו מיום התחילה ואילך

  
   :34' הנוסח המלא של תיקון מסלהלן 

  
תלונה "

שענינה 
אי מתן 
שירותי 
  בריאות

החליט הנציב כי תלונה של מבוטח שענינה אי מתן   )א(  .א46
חולים  שירותי בריאות היא מוצדקת ולא פעלה קופת

ימים מיום מתן  21על פי החלטת הנציב בתוך 
יהיה המבוטח רשאי לפנות למנהל או למי , ההחלטה

בבקשה ) המנהל –בסעיף זה (שהוא הסמיך לכך 
; )הבקשה –בסעיף זה (לאכוף את החלטת הנציב 

, הוגשה בקשה ורכש המבוטח את שירותי הבריאות
יורה המנהל למוסד על ביצוע החזר למבוטח בעד 

מתוך מקורות המימון , בסכום שיקבע, הרכישה
  ;)1)(א(16המגיעים לקופה לפי סעיף 

  
יחולו על המנהל , לענין הפעלת סמכותו לפי סעיף זה  )ב(    

ההוראות החלות על הוועדה שמינה שר הבריאות 
ולענין , בשינויים המחויבים, )א)(3)(ה(א3לענין סעיף 

לות עליו ביצוע ההחזר יחולו על המוסד ההוראות הח
  .  לענין ביצוע החלטת הוועדה האמורה

  
הוגשה לבית הדין לעבודה תובענה שענינה )1()ג(  

זכאותו של המבוטח לשירותי בריאות נשוא 
תודיע על כך קופת החולים שבה , התלונה

  . רשום המבוטח בכתב למנהל
 

הוגשה תובענה , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )2(    
במועד מוקדם מהמועד שבו ) 1(כאמור בפסקה 
או המוסד , לא יעשה המנהל, הוגשה הבקשה

שימוש בסמכויות , אם המנהל הודיע לו על כך
  ).  א(הנתונות לו לפי סעיף קטן 

  
, )א(מבוטח לא יהא זכאי להחזר כאמור בסעיף קטן   )ד(    

בעד שירותי בריאות שרכש בטרם ניתנה החלטת 
  )."א(הנציב כאמור בסעיף קטן 
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הוציא משרד  ,1.1.2006-ב בעקבות החלת תיקון החוק, חר תום תקופת הדוחלא
הכולל שורה של הנחיות , 11/06את חוזר המנהל הכללי שמספרו הבריאות 

את המנהל הכללי במשרד הבריאות בין היתר האציל . ליישום התיקון
ר "ד ,ראש מינהל רפואהל ו"למשנה למנכ א46סעיף הסמכויות הנתונות לו ב

  .3' מפאת חשיבותו מובא חוזר זה במלואו כנספח מס .ברלוביץ יצחק
  

  .א46המבהיר את אופן מימוש זכותו של המבוטח לפי סעיף  תרשים זרימהלהלן 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עמדת הנציבה

הגשת קבילה לנציבות הקבילות
  עקב אי מתן שירותי בריאות

  כי הקבילה הנציבה קבעה 
  כי הקבילה  הנציבה קבעה  קתנה מוצדיא

  מוצדקת
  1.1.2006-ה לפני

  כי הקבילה  הנציבה קבעה
  מוצדקת

  1.1.2006-ה לאחר

  אין למנהל סמכות לאכיפה
  המבוטח יכול לפנות
  לבית הדין לעבודה

  התיק נסגר בנציבות 

בריאותרכישת שירותי 
  ניתנה החלטתבטרם 

  הנציבה

  
  עד  יום המתנה 21

 להגשת בקשה למנהל
  לאכוף את החלטת

  הנציבה

 אין למנהל סמכות
  לאכיפה

  המבוטח יכול לפנות
  לבית הדין לעבודה

את  המבוטח רכש
  השירות

בהתחייבות או בתשלום

 בקשה למנהלמוגשת 
התחייבות/לקבלת החזר

  ל על "למל המנהל יורה
לנותן /ביצוע החזר למבוטח

  השירות
 ם שייקבע ובעד השירות בסכ

  ת המימון המגיעיםממקורו
  לחוק) 1)(א(16' לקופה לפי ס

   ד תובענה"הוגשה לביה
  הקופה/ על ידי המבוטח 

  במועד מוקדם
  מהמועד שבו הוגשה הבקשה(

  שעניינה זכאותו )  למנהל
  לשירותי הבריאות

  - ההקופעל ידי 
קופת החולים חייבת להודיע
הלמנהל על הגשת התובענ

 

  - המבוטחעל ידי 
  ד יכריע"ביה

 

  יכריע  בית הדין
  ולמנהל אין סמכות

  סמכויות האכיפה לקביעות נציב הקבילות

 

 



  58

  
  עמדת הנציבה

  
 לסייע למבוטחים להתמודד מול הנציבה מברכת על תיקון החוק ורואה בכך דרך

קופות החולים ולממש את זכותם לקבלת סעד במקרה שתלונתם נמצאה 
  .מוצדקת

  
,  יתייתר הצורך בשימוש בסמכות זו, הנציבה מקווה כי עם מתן סמכות האכיפה

במיוחד נוכח העובדה כי קופות החולים מהוות גוף ציבורי ולפיכך חל עליהן 
ת והנאמנות שבהם ההגינו, הצדק נותמערך נורמטיבי משלים וזאת על פי עקרו

משיקולים עניינים , חובתן לנהוג כלפי מבוטחיהן בתום לבכמו גם , מחויבותהן 
  . ושלא בשרירות דעת
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 חלק שני

סל השירותים 
 

 תקציר חלק שני
 

 2004-2005עדכוני הסל בשנים  – ראשוןפרק 
 2004-2005מובאת סקירה של עדכוני הסל בשנים 

 
עזרה בקבלת בדיקות  – שניפרק 

. מובאים נתונים לגבי מספר הקבילות שנתקבלו שעניינן עזרה בקבלת בדיקות
. לק הראשוןהובאה דוגמה בנושא והפניה לדוגמאות נוספות בח

    
עזרה בקבלת טיפולים  – שלישיפרק 

, מובאים נתונים לגבי מספר הקבילות שנתקבלו שעניינן עזרה בקבלת טיפולים
.  וכן הובאו דוגמאות בנושא

 
התפתחות הילד  –רביעי פרק 

והובאו , הובאה סקירה נרחבת של המצב העכשווי בנושא התפתחות הילד
.  עיות המרכזיות הקיימות בנושא זהדוגמאות לקבילות שהדגימו את הב

 
שירותי חירום  – חמישי פרק

הובאו נתונים על מספר הקבילות בנושאים של אגרת המיון ושל הסעות 
.   ל"הובאו דוגמאות מאפיינות לקבילות בנושאים הנ. באמבולנס

 
# בין הכיסאות#גריאטריה  – שישיפרק 

של חלוקת האחריות בין ותוארה הבעייתיות הובאה סקירה על המצב הנוכחי 
. הובאה דוגמה להמחשת בעייתיות זו. קופות החולים לבין המדינה

 
ל #טיפולים בחו – שביעי פרק

הובאה סקירה של התקנות בנושא והובאה דוגמה של פסיקה וקבילה העוסקות 
.   בנושא

   
עזרה בקבלת תרופות   – שמיני פרק

, ניינן עזרה בקבלת תרופותמובאים נתונים לגבי מספר הקבילות שנתקבלו שע
לפני ואחרי הרחבת הסל בשנת תוך השוואת המצב , וכן הובאו דוגמאות בנושא

2005 .
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שני חלק 

ם סל השירותי
 

פרק ראשון 
 2005עד  2004עדכוני הסל בשנים 

 
קטן משמעותית התקציב להכנסת  2002בשנת  ,כפי שנכתב בדוח הקודם
שקלים לצורך הכנסת  מיליון 220ו הוקצאמנם : טכנולוגיות חדשות לסל

על פי החלטת שר הבריאות אך  ,טכנולוגיות ושירותים חדשים לסל השירותים
מיליון מהם הועברו לצורך עדכון התוספת השלישית  70, דאז ושר האוצר

שקלים להכנסת טכנולוגיות  מיליון 20למרות שהוקצו  2003ובשנת  ;שבסל
.  לא הורחב הסל כללבפועל  ,חדשות לסל

 
היו ₪ מיליון  20מהם , 2004ו- 2003נים שקלים לש מיליון 60הקצאה של 

עוכבו על ידי האוצר עד , 2004בשנת ₪ מיליון  40ו- 2003אמורים להינתן בשנת 
להוצאת טכנולוגיות מהסל באותם  צרוהא עקב אי מילוי דרישת, 2004לאפריל 

וקצה להרחבת מהווים עשירית מהסכום שהאלו סכומים יצויין כי . הסכומים
.  בשנים שקדמו לשנים אלו הסל

 
הביא גל של מחאות אשר גרם לביטול הדרישה , אי עדכון הסל בפועל

הודיע , בחוזר המנהל הכללי 22.2.2004-וב, האולטימטיבית של שר האוצר
י חוק ביטוח "מתוקף סמכותו עפ, כי שר הבריאות, ל משרד הבריאות"מנכ

בהתבססו  -החליט , ר ובאישור הממשלהבהסכמת שר האוצ, בריאות ממלכתי
שירותי  לעל הוספת טכנולוגיות לס  -על המלצת וועדה ציבורית שמונתה לנושא

רק נכנסה לתוקף  ,שהיתה כאמור מוגבלת ביותר הרחבת סל זו. הבריאות
  .2004באפריל 

 
לאור המצוקה הרבה . להרחבת הסל₪  מיליון 120הוקצו תחילה  2005בשנת 

, כאמור(כמעט ולא עודכן תקציב סל שירותי הבריאות  ןם בהשנבעה משנתיי
והצטברות של ) בלבד ח"ש ןליוימ 60כ "ניתנו סה 2004-2003במהלך שנת 

מאריכות חיים ומשפרות באופן משמעותי , טכנולוגיות רבות שהן מצילות חיים
בוצעה פניה של הועדה הציבורית לממשלה ולמשרד הבריאות , את איכות החיים

.  הגדלת התקציב לשקול
 

לתקציב הסל  לפיו יתווספוהסכם קואליציוני עם מפלגת העבודה נחתם , בנוסף
. ח"ש ןליוימ 90סכום נוסף של 

 
בדיוניה הסופיים הגיעה הוועדה להרחבת הסל לנקודה בה לא ניתן היה לדעתה 

 החליטה לכן. ₪ מיליון 285לתעדף קבוצה של טכנולוגיות מתחת לסכום של 
 ל להכללה בסל"להציג את קבוצת הטכנולוגיות החיוניות הנ, ריגכח הוועדה



 62 

וכן את רשימת הטכנולוגיות הבאות המצויות  ,ף פנימיומבלי לעשות תעד
. בפני הממשלה ,בעדיפות גבוהה להכללה בסל

 
החליטה הממשלה להעמיד את התקציב שעמד , אור הנתונים שהוצגו לפניהל

נוספים ₪  ןליוימ 20הוקצו , בהמשך .₪ ןמיליון 350לצורך הרחבת הסל על 
  .מפלגת שינוי עקב הסכמים עם ) ₪ מיליון 35שמהווים ברמה השנתית (
 

סכום . ח "ש מיליון 385סכום של  2005כ הוסף לעלות  הסל בשנת "סה, כלומר
עדיין לא היה בו ,  שהיווה הסכום הגבוה ביותר שניתן עד כה לעדכון הסל, זה

מהשנים בהם בפועל לא הורחב באותן שנים בהן וצר בכדי לכסות את הפער שנ
. הסל

 
עמדת הנציבה 

 
לפיו נדרש משרד , יוםכהבעייתיות הקיימת במצב החוקי דוח זה מייצג את 

 . משא ומתן בנוגע לקבלת תקציב להרחבת הסל ,הבריאות לנהל בכל שנה מחדש
ה היתוזאת לאחר שנה בה לא  ,כמעט ולא היתה הרחבת סל 2004כך בשנת 

וערב  ,לאחר משאים ומתנים מיגעים ,2005ואילו בשנת , סל כללהרחבת 
רב מצב מסוג זה אינו מאפשר תכנון . ההודעה על הרחבת הסל הוספו תקציבים

הן בהיבט חברתי והן בהיבט , הן בהיבט הרפואי, של הרחבות הסלשנתי 
. התקציבי

 
תוספת , ותההנציבה שבה ומדגישה כי בכדי לשמור על סל בריאות ברמה נא

ע ולקב הכרח יש וכי ,לצורך עדכון הסל היא הכרחיתמידי שנה בשנה  קציבת
, מידי שנה, הקצאת תקציב לצורך הכללת טכנולוגיות חדשות לסלחובת בחוק  

. התקציב ז דתוך ציון מפורש לגבי יעו
 

,  נושא הבריאות הציבורית צריך להיות בראש סדר העדיפויות, במדינת רווחה
היה צריך להיות אחרון , ופות שהינו ליבה של הרפואה הציבוריתכשסל התר
 ,לזאת בניגוד למהלך הדברים שקרו בפוע . יפגעו ממצב כלכלי קשהיהדברים ש

תוך פגיעה , קשות ברמת הרפואה הציבורית אשר פגע 2004ו- 2003בשנים 
דבר זה אסור לו שישנה  .רלל ובמיוחד של השכבות החלשות יותבבריאות הכ

, מידי שנה בשנה, הכרח להקצות תקציב להרחבת הסלדי למנוע זאת יש ובכ
ואת הצרכים , באופן שתואם את הצרכים הראליים של התפתחות הטכנולוגיה

. החיוניים של אוכלוסיית המבוטחים
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פרק שני 
וטיפולים  עזרה בקבלת בדיקות

 
בדיקות .  1
 

  210 נתקבלו 2005 ובשנת, קבילות 224, 2004נתקבלו בשנת , בתקופת הדוח
.  אשר נתבררו בנציבות הקבילות, שנושאם עזרה בקבלת בדיקות, קבילות

 
, מוצדקות 27.8%מתוכן נמצאו , קבילות בנושא זה 205 נסגרו 2004בשנת 
.  להן תלהיענושלא ניתן  33.7%ו-לא מוצדקות  16.1%

 
, תמוצדקו 38.3%מתוכן נמצאו , קבילות בנושא זה 167נסגרו  2005בשנת 
. להן תלהיענושלא ניתן  26.9%-לא מוצדקות ו 13.8%

 
 9הובאו , נציבההחלטות הבחלק הראשון הדן בהקניית סמכויות אכיפה ל

נקבעו על ידי הנציבה אשר , דוגמאות לקבילות שעניינן בדיקות הכלולות בסל
הקובלים לעתור לבית הדין בכדי ולמרות זאת נאלצו  ,כקבילות מוצדקות

.  תחויב לממן עבורם את הבדיקה הנדרשת שקופת החולים

 
 םטיפולי. 2

 
  233 נתקבלו 2005ובשנת , קבילות 347, 2004נתקבלו בשנת , בתקופת הדוח

 . אשר נתבררו בנציבות הקבילות, טיפוליםשנושאם עזרה בקבלת , קבילות
 

, מוצדקות 25.9%ו מתוכן נמצא, קבילות בנושא זה 317ו נסגר 2004בשנת 
.  ענות להןישלא ניתן לה  24.6%ו-צדקות לא מו 18.9%

 
, מוצדקות 19.7% מתוכן נמצאו, קבילות בנושא זה 233נסגרו  2005בשנת 
. ענות להןישלא ניתן לה  26.6%-לא מוצדקות ו 20.2%

 
, בד בבד עם מצוקת החולים ומצוקת מערכות הבריאות, דוח זה תקופתבמהלך 

על אף חמרת , כי לא אחתת הקבילוהקבילות אשר הגיעו לנציבות העידו 
  .לו הוא היה זכאי, טיפול רפואיממבוטח נמנע , המקרה

 
הזקוקים  ,נתקבלו קבילות של חולים במצב קשהכמו בשנים קודמות , בנוסף

במסגרת  תוצאת אי מימון טכנולוגיות אלו .לטיפול המציל או המאריך חיים
 ,משפחתם נאלצים היא שהמבוטחים או בני, שבמרבית המקרים הן יקרות, הסל

, לממן את הטיפולים בעצמם או במקרה הגרוע יותר, הדבר בידםשבמידה 
 .לוותר על הטיפול בשל חיסרון כיס
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קבילות אשר נקבעו כקבילות מוצדקות דוגמאות ל. א
 

 יםכלולה טיפוליםסירוב קופת החולים למתן  להלן דוגמאות לקבילות לגבי
: בסל

 

**************************** **************************
 

מצילה ון גבוה עם השתלת מח עצם במינ כימותרפיבקשה למימון טיפול 
 

, 2003בחודש דצמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
בפיבולה  נתגלה אצלה 2000בשנת , אם לשלושה ילדיםו 38בת , הקובלת. 1

לצורך . EWING SARCOMAמסוג  ניסרטגידול , יתשמאלה הרגלשל 
הקרנות וניתוח לשמירת , הטיפול במחלתה עברה טיפולי כימותרפיה

 .הגפה
 
נמצאה גרורה בריאתה , כשנתיים לאחר הפסקת הטיפול האמור. 2

 .עברה הקובלת ניתוח לכריתת הגרורה, 2003ובחודש ספטמבר , הימנית
 
ובהערכה נוספת של מצבה ,  ל לא עברה כל טיפול"תוח הנמאז הני. 3

לא נתגלתה עדות למחלה גרורתית , PETהרפואי אשר כללה בדיקת 
 .  נוספת

 
המליץ כי תקבל טיפול , הרופא המטפל מבית החולים איכילוב. 4

 High Dose)במינון גבוה בשילוב עם השתלת מח עצם מצילה  כימותרפי
Chemotherapy with Risque Bone Marrow Transplantation) . טיפול

מנהל המכון להמטולוגיה והשתלת , רואו' פרופזה הומלץ לה אף על ידי 
מנהלת , בן הרוש' פרופ וכן על ידי, ם"מח עצם בבית החולים רמב

 .ם"המטולוגיה ואונקולגיית ילדים בבית החולים רמבלמחלקת ה
 
הצביעו על נחיצות ש חוות דעת רפואיות ,הקובלת צירפה לקבילתה. 5

בעניין זה יש לציין את חוות דעתו של . ביצוע טיפול ההשתלה כאמור
אשר קבע כי בשל גילה הצעיר ונוכחות מינימלית של , רואו' פרופ

שניתן  תסיסטמיאשר נקבעה על סמך העדר מחלה , שארית מחלה
במינון גבוה  כימותרפימטיפול  מרביתהיא תפיק תועלת  להדגים –
 .תאי אב אנלוגייםוהחזרת 

 
פנתה הקובלת לקופת , כאמור לעיל, בהסתמך על חוות הדעת הרפואיות. 6

הכימוטרפי טיפול החולים כללית  בבקשה כי תאשר לה את ביצוע 
  .מצילה השתלת מח העצםבמינון גבוה בליווי 
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לממן את ההשתלה בטענה כי  קופת החוליםסירבה , למרות זאת 

גילה המתקדם בגלל , האמורמכת בטיפול הספרות המקצועית אינה תו
). 38ל היתה כבת "הנ, כאמור(של הקובלת 

 
הקובלת הלינה על סירובה של קופת חולים כללית לממן עבורה את . 7

 במינון גבוהה בשילוב עם השתלת מח העצם כימותרפיהטיפול ה
וזאת בניגוד לשלוש חוות דעת רפואיות המצביעות על , מצילה העצמית

ואשר קבעו כי הטיפול מהווה עבורה את , יצוע ההשתלההצורך בב
 .  הטיפול היחיד להצלת חייה

 
במינון גבוה עם השתלת  כימותרפילצורך קבלת מידע ביחס לשאלה האם טיפול 

 הנה בבחינת טיפול מקובל או טיפול ניסיוני, מח העצם המומלצת במקרה דנן
. ואיות במשרד הבריאותאגף למדיניות טכנולוגיות רפפנתה נציבת הקבילות ל

 
: לה כיעמהמידע אשר התקבל על ידי האגף 

 
ה במינון גבוה עם השתלת מח עצם אוטולוגית במחלת כימותרפיהטיפול ב

EWING  SARCOMA ,נחשב כסטנדרט טיפולי מקובל .
 

, כמו כן. המחלה מופיעה בעיקר בילדים וצעירים ונדירה ביותר במבוגרים, ככלל
וזאת , בין מבוגרים וצעירים ,ובטיפול בה מחלהה ביטויילא מתוארים הבדלים ב

הטיפול המומלץ לחולים , לפיכך .אבחנות אונקולוגיות אחרותבניגוד למצב ב
. הצעירים והמבוגרים אינו שונה במהותו וכך גם סיכויי הריפוי

 
אך כוללים גם מבוגרים , המחקרים מתארים ברובם טיפול בילדים וצעירים

אין מתייחסים באופן נפרד לחולים , סדרות החולים שנבדקוב. 30-40 בגילאים
והיעדר הבדל , כפי הנראה בעיקר בשל שיעור התחלואה הנמוך, המבוגרים

. מהותי במחלה ובטיפול בה
 

וזאת , מבדיקת הספרות עלה כי הקובלת נמצאה במצב האופטימלי להשתלה
שהגיבה  גרורה בודדת, בהתחשב בפרמטרים של הישנות מאוחרת של המחלה

. השגת הפוגה מלאה ומצב גופני כללי טוב, לטיפול
  

יש להדגיש שקופת החולים הסתמכה בעמדתה על ניר עמדה שנוסח על ידי 
. 25ואשר קבע כי הטיפול מומלץ לחולים עד גיל , מומחים ונציגי משרד הבריאות

ה במינון גבוה עם השתלה כימותרפינייר העמדה הזה התייחס לטיפול ב, אולם
 .  בגידולים סולידיים ,25ד לגיל ע
 

עסק במצבים השכיחים ולא פירט המלצות לטיפול  נייר עמדה זההואיל ו
הומלץ לבדוק את המצב לגבי , עליהם יש מקום לדון בנפרד, במצבים חריגים

. גידול זה ספציפית
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כי הטיפול , קבע האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות, לסיכום
וכי העובדה שהמחלה התגלתה בגיל מבוגר אינה צריכה , ש נחשב למקובלהמבוק

. למנוע מהקובלת את הטיפול המומלץ על ידי המומחים
 

: כדלקמן המטלוג בכיר שהיה שותף לנייר העמדה האמורבניגוד לעמדה זו קבע 
טיפול כימי רב עוצמה עם תמיכה של תאי אב עצמיים היא אופציה טיפולית "

, יחד עם זאת... ש יואינג"יונית לחולים מסוימים עם סרקומה ערלוונטית והג
) ובמיוחד הנתונים המינימליים במבוגרים(, נכון להיום, הנתונים המצטברים

יש , יתרה מזאת. אינם מספיקים כדי להגדיר טיפול זה כמקובל וכסטנדרטי
. לקבוע שטיפול זה יוגדר כיום כניסיוני לכל דבר ועניין

 
ההחלטה קשה כיוון שכולם , ציפי של החולה המסוימתאשר למקרה הספ

צודק הצוות המטפל שבידיו להציע אופציה טיפולית בדמות . צודקים במשהו
סיכויי  25%הספרות מדברת על כ-(עם סיכוי מסוים , ההשתלה העצמית

לא פחות מזה צודקת הקופה הטוענת שהטיפול לא רק שלא הוכח ). השרדות
. אלא גם ייחשב ויוגדר כניסיוני, לסל לא רק שלא הוכנס, כעדיף

 
תוך הבאה בחשבון שמקרים , לשקול הצעת פשרה כלשהי...: המלצתי האישית

". נדירים ביותר גם בשנים הבאות מעין אלה אכן יהיו
 

מנהל היחידה הארצית לאורטופדיה , מלר' צביע פרופה, כנגד דעה זו
שמסיבה זאת אין על נדירות סרטן זה במבוגרים ועל כך , אונקולוגית

סרטן זה במבוגרים מתנהג היסטולוגית כך כי ועל , סטטיסטיקה ראויה
ולכן סיכויי הריפוי של חולה בגילה הם כמו , כמו בילדים, ומבחינת הפרוגנוזה

בשל נימוקים אלו עמד בתוקף על דעתו כי יש מקום לתת לקובלת . אצל ילדים
. את הטיפול

 
 מינהל רפואה במשרד הבריאות סבר של ורא"המשנה למנכ, ר ברלוביץ"ד

במינון גבוה עם השתלת מח עצם במקרה דנן מוצדקת  כימותרפישהטיפול ה
. מבחינה רפואית

 
' פנתה הנציבה ביחד עם האגף לטכנולוגיות חדשות לפרופ, לאור חילוקי הדעות

בבקשה , סרקומה גר מאגר המידע האירופאי לגבי גידולי יואינ"יו, לנדסטיין
. הממצאים באירופהלגבי  לקבל מידע

 
 30-40מטופלים שהיו בין הגילאים  16לגבי במאגר המידע האירופי היו נתונים 

חולים שקיבלו  8עלה כי מתוך מנתונים אלו . בודדתשהייתה להם גרורה 
טיפול כמותרפי במינון רגיל ושעל כן אינו (טיפולים כימותרפיים קונבנציונליים 

 7ואילו , נשאר בחיים לאחר שנתיים 1רק  - )מצריך השתלת מוח עצם מצילה
המטופלים אשר קיבלו טיפול כימותרפי במינון גבוה  8מ-, לעומת זאת. ונפטר
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נותרו  7 -מצילה ולאחר מכן עברו השתלת מח עצם ) MEGADOSES(ביותר 
. בחיים לאחר שנתיים ולאחר שלוש שנים רק אחד נפטר

 
' באמצעות דר, עה קופת החוליםהודי, ל וממצאיו"בעקבות עריכת הבירור הנ

כי היא חוזרת בה מסירובה , ראש אגף רפואה בקופת חולים כללית, ניקי ליברמן
. ם"וההשתלה תיערך בבית החולים רמבוכי לממן את הטיפול 

 
ההודעה על הסכמת קופת החולים לממן את הטיפול ואת ההשתלה נמסרה 

. קבילה כקבילה מוצדקתקבעה הנציבה את ה, ולאור כל האמור לעיל, לקובלת
 

דיווחה הקובלת כי היא בריאה , כשנה וחצי לאחר הטיפול, במעקב אחר המקרה
. וזאת למרות שהטיפול היה קשה ביותר, ומרגישה מצויין

 

****************************************************** 
 

 )MRI )MRTבקשה למימון הזרקה אפידוראלית תחת 
 
ביקשו מקופת , דוד פור גולן ושמחה זקס, ישעיהו קפצן, התובעים. 1

החולים שתממן עבורם טיפול של מתן הזרקות אפידוראליות תחת 
MRI )הטיפול: "להלן.(" 

 
שהיא , MRI טכנולוגית ה-: בטיפול זה נעשה שילוב של שתי טכנולוגיות. 2

הטיפול מתבצע . וטכנולוגית הזרקה אפידוראלית, אמצעי דימות
 ).MRTהמכונה גם ( OPEN MRIבמכשיר מסוג 

 
, קופת החולים דחתה את בקשת כל אחד מהתובעים לממן את הטיפול. 3

ולכן היא אינה , בטענה כי הוא אינו כלול בסל שירותי הבריאות, כאמור
מחויבת לספקו לתובעים וזאת למרות שלא הייתה מחלוקת כי כל 

ה בסל כלול והזרקה אפידוראלית – MRI -טכנולוגיה בפני עצמה 
 .שירותי הבריאות

 
פנה כל אחד , לאור סירובה של קופת החולים לממן את הטיפול האמור. 4

 . מהמבוטחים בקבילה לנציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
 

 : בעניינו של מר קפצן כתבה הנציבה לעורך דינו
 

. גב התחתון עם הקרנה לרגל שמאלבמקבילתך עולה כי למרשך כאבים עזים "
מרשך אף ביצע . MRIלמרשך הוצע טיפול  באמצעות הזרקה אפידוראלית תחת 

. אשר הביאה לשיפור ניכר ברמת הכאב MRIפעמיים הזרקה אפידוראלית תחת 
כאשר פנה מרשך לקופה סירבה הקופה לממן את הטיפול בנימוק שטיפול זה 

מרשך  הקופה חזרה על נימוק זה במענה לפנייתי בעניינו של. אינו כלול בסל
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עבור כל ₪  536ואולם בתשובת הקופה נמסר כי הקופה תשתתף בסכום של 
..." טיפול שבוצע

 
דעתי שהזרקה אפידוראלית תחת  יחיוויתברצוני להצביע על כך כי כבר בעבר "

MRI  הינה שילוב של שתי טכנולוגיות אשר כל אחת מהן כלולה בסל השירותים
 MRIכאשר , ")החוק" להלן –( 1994 ד –"התשנ, ביטוח בריאות ממלכתישבחוק 

והזרקה אפידוראלית ליצירת , בתוספת השניה של החוק) 13)(ו(5כלול בסעיף 
 .בתוספת השניה של החוק) 8)(ב(6בסעיף , חסם בעצבים כלולה אף היא בסל

 
מדובר בשילוב של טכנולוגיות שהוא כיום דרך טיפול מקובלת , לא זו אף זו

)STATE OF THE ART (של חולים הסובלים מכאב גב עמיד במקרים .
 

מאחר ועל פי חוות דעתו של הרופא המטפל יש בטיפול זה כדי , לאור האמור
הרי שעל הקופה להנפיק לו התחייבות לכיסוי מלוא עלות טיפול , לעזור למרשך

סירוב הקופה לעשות כן או מתן החזר חלקי אינו עולה בקנה אחד , לדעתי. זה
. בות אלה יש לראות את קבילת מרשך כמוצדקתעם הוראות החוק ובנסי

לאשר לו את הטיפול כמתחייב על פי "  שירותי בריאות כללית"על , דהיינו
. החוק

 
בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בסוגיה זו וקיבל את עמדתי כפי שבוטאה  

למרות ]. "לא במקור שירותי בריאות כללית –' שמחה חיון נ  7-30/99..." [לעיל
זאת עלי לידעך כי שירותי בריאות כללית הגישה ערעור על החלטה זו לבית הדין 

.  הארצי לעבודה אשר טרם נתן את החלטתו בעניין
 
הגשת הערעור אינה מונעת ממרשך כל צעד משפטי העומד לרשותו לרבות פניה  

 ." לבית הדין האזורי לעבודה
 

לן ושל שמחה זקס קבעה הנציבה את קבילותיהם של דוד פור גו, בדומה
. כקבילות מוצדקות

 
. למרות קביעתה סירבה קופת החולים לממן את הטיפול לשלושת המבוטחים

שלושת המבוטחים מימשו את זכותם על פי חוק ועתרו לבית הדין האזורי 
 . לעבודה

 

****************************************************** 
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0Bעבודה פסיקת בית הדין האזורי ל

י "שירותי בריאות כללית ומ' נ' קפצן ישעיהו ואח 8821/01עב 
 השופטת לאה גלוקמן' בפני כב

 
והזרקה אפידוראלית   MRI אין מחלוקת כי כל טכנולוגיה בפני עצמה – •

 .כלולה בסל שירותי הבריאות
 

יש ללמוד , על ההתוויה שניתנה לטכנולוגיה מסוימת הכלולה בסל" •
מנוסח סל השירותים של  ולאת השניה לחוק מנוסח הוראות התוספ

יש לבחון מה , לפיכך. כפי שהיה במועד הקובע... קופת חולים כללית
 ."בתוספת השניה לחוק MRIהיא ההתוויה שניתנה לטכנולוגיה של 

 
". רדיולוגיה טיפולית ואבחנתית"לתוספת השניה היא  5כותרת סעיף " •

והזרקה  MRI פני עצמה –טכנולוגית אין מחלוקת כי כל טכנולוגיה ב
מצויה בסעיף  MRI ה- .כלולה בסל שירותי הבריאות אפידוראלית –

חלה , בהעדר התוויה מפורשת אחרת". שונות"תחת הכותרת , )ו(קטן 
כי אין , מכאן... לתוספת השניה 5ההתוויה הכללית שבכותרת לסעיף 

 MRI כי ההתוויה של טכנולוגית ה-, בסיס בלשון החוק לטענת הקופה
 ."בסל שירותי הבריאות היא לאבחון בלבד ולא לטיפול

 
איננו מקבלים את טענת הקופה כי יש לפרש את התוספת השניה לסל "  •

הטכנולוגיות שירותי הבריאות באופן שהטכנולוגיות הכלולות בסל הן 
פרשנות זו אינה . במועד הקובע הספציפיות שהיו קיימות בפועל

 ." ולא עם תכלית החוק) וספתהת(מתיישבת לא עם לשון החוק 
 

בית הדין דחה טענה נוספת של הקופה לפיה שילוב של שתי טכנולוגיות   •
 שאינה, מהווה במהות טכנולוגיה חדשה אף אם שתיהן מצויות בסל –

כי אין מדובר במקרה הנדון , אנו סבורים: "וכך קבע, נכללת בסל
 שנעשה בו, תבטכנולוגיה חדשה אלא בשימוש בשתי טכנולוגיות קיימו

 ." זמנית
 

בית הדין דחה גם את טענת הקופה לפיה המדובר בטיפול ניסיוני שאין  •
וזאת בהסתמך על העובדה כי אין , לראותו ככלול בסל כמובן מאליו

 וכך, לתמיכה ביעילות הטיפול, מדעי בעל ערך בנמצא מאמר רפואי-
בהעדרו  לפיה, איננו מקבלים את נקודת המוצא של הקופה לדיון: "קבע

כי ניתן , אנו סבורים. אין הוכחה ליעילות הטכנולוגיה, של מאמר רפואי
ניסיון , ספרות אחרת לבחון את יעילות הטיפול גם באמצעים אחרים –

 ."ועוד, מעשי בשימוש בטכנולוגיה
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הוכחה יעילות : "ל בסיס חומר הראיות שהונח בפניו פסק בית הדין כיע •
השיג באמצעותו תוצאות טובות יותר הן במובן זה שניתן ל, הטיפול

והן במובן זה שהוא , כאשר מדובר בהזרקה אפידוראלית לחולים קשים
 ."  אשר חולים קשים מועדים להם יותר, מונע סיבוכים

 
, לבסוף דחה בית הדין את טענת הקופה לפיה הכללת הטיפול בסל •

וכך , שקלים מליונימשמעותה הכלכלית היא הגדלת הוצאות הקופה ב
הן בהיבט העובדתי והן בהיבט , אנו דוחים את טענות הקופה: "פסק

 ".המשפטי
 

, המבוטח לבין הקופהבמישור היחסים שבין : אשר להיבט המשפטי" •
כלולים בסל אינה נגזרת מעלות הטיפול ) או תרופה(השאלה אם טיפול 

... אלא נגזרת מהפרשנות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי והתוספות לו
יבת למבוטחים את השירותים והתרופות הכלולים בסל הקופה חי

 ". שירותי הבריאות ללא תלות בעלותן
 

המדינה לבין במסגרת היחסים שבין "י כנגד זאת קבע בית הדין כ •
 ההדגשה לא במקור –". [יש להתחשב במכלול שיקולי העלות, הקופה

 ]ר.ק
 

ריאות פסק בית הדין כי הטיפול נכלל בסל הב, לאור כל האמור לעיל •
באותם מקרים בהם יש הצדקה למתן טיפול זה על פי שיקול דעת (

ולפיכך , )כמפורט בטיוטת חוזר המנהל שצורפה להודעת המדינה, רפואי
וכן להחזר ששילמו בעד , התובעים זכאים למימון הטיפול על ידי הקופה

 . ככל ששילמו מכספם בעדו בעבר, הטיפול
 

א של פסק הדין המתייחסת לסוגית מעמדה הנציבה רואה לנכון להביא את הסיפ
: כפי שנקבע בפסק דין זה, ומעמד עמדותיה

 
אין בידינו לסיים את פסק הדין מבלי להביע את צערנו ואת מורת רוחנו על "

ליברמן על חוות דעתה של נציבת קבילות הציבור ' אופן התבטאותו של דר
: באומרו

 
הקופה אינה מייחסת . כתובה חוות הדעת שלה לא שווה את הנייר עליה היא"

" שום משמעות לחוות הדעת שלה במקרה הזה
 

. לפרוטוקול 13' ש, 39' פרוטוקול ע
 

ליברמן אינה ראויה לא בסגנונה ולא ' אנו סבורים כי התבטאות זו של דר"
אף כי אין בממצאי הנציבה כדי להקנות למתלונן זכות או סעד בבית . בתוכנה

, יש לצפות מהקופה לשקול את המלצות הנציבה, הדין שלא היו לא קודם לכן
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ולא , ולהצביע על נימוקים כבדי משקל שלא לפעול בהתאם להמלצותיה
 ."ליברמן' להתייחס אליה בזלזול בוטה כעולה מדבריו של דר

 
בהמשך תרמו  ,כי דברים מסוג זהבמאמר מוסגר רואה הנציבה לנכון לציין 
. לשינוי החקיקה המתואר בחלק הראשון

 
 

1Bלעבודה  ארציפסיקת בית הדין ה
ואחרים קפצן ישעיהו ' קופת חולים כללית נ 00157/04 עע

, השופטת נילי ארד' כב, יגאל  פליטמן השופט' בפני כב
 נציג המעבידים מר דורון תמיר, נציג העובדים מר יצחק הרפז

 
 

 של בית הדין האזורי לעבודהדינו  קופת חולים כללית הגישה ערעור נגד פסק
 ,בערעור זהלממן עבור המשיבים  על פיו חויבה הקופה, שפורט לעיל, בתל אביב

").   הטיפול המשולב: "להלן( MRIהזרקה אפידוראלית תחת 
 

: פסק דינה של השופטת ארדעל פי  .ערעור הקופה נדחה ברוב דעות
 

יש ליתן לשירותי הבריאות שבסל הבריאות פרשנות גמישה , לטעמנו" •
היתר בשים לב לשינויים שחלו באותם שירותים מוכרים בין , ודינאמית

 1 ה-, שבחוק" המועד הקובע"מאז , וטכנולוגיות מאושרות בחלוף הזמן
, כמובן במסגרת כלל השיקולים הצריכים לעניין, זאת. 1994בינואר 

המקצועיים של קבילות השימוש ובהם ההיבטים הרפואיים-
נובעות מהכרה בטכנולוגיה בטכנולוגיה הנדונה וההשלכות הכלכליות ה

 ."כחלק מסל השירותים של הקופה
 

הטיפול המשולב נמנה על הטיפולים שבסל שירותי  עמדת הרוב כיקובעת , לכן
ככל הנדרש ממצבם , הבריאות ומבוטחי הקופה זכאים למימון הטיפול המשולב

 . מטעם הקופה במסגרת הנחיותיהעל פי קביעתו של רופא מוסמך , הבריאותי
 

בידי , בקביעת המקרים בהם יינתן הטיפול המשולבד עם זאת הומלץ כי יח
הקופה לאמץ בהנחיותיה הפנימיות את ההתוויות שבטיוטת חוזר מינהל בנוגע 

 .MRIלמקרים המיוחדים בהם תינתן הזרקה אפידורלית תחת 
 

, יצויין כי לאחר תום תקופת הדוח עדיין תלוי הנושא בפני ערכאות משפטיות
      .כנגד פסק הדין ץ"גת חולים כללית עתרה לבשכן קופ
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****************************************************** 
 

בקשה לקבלת טופס התחייבות לביצוע שחזור שד 
 

, 2004בחודש מאי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ראשון לציון, הקובלת
:  הואלו פרטי הקביל, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
על , הופנתה, עקב גידול סרטניחלקית אשר עברה כריתת שד , הקובלת. 1

לבית החולים תל השומר לצורך ביצוע , ידי מומחה לכירורגיה פלסטית
 . ניתוח לשחזור השד

 
יק עבורה התחייבות הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה להנפ. 2

, המבוקשבקשתה נדחתה בטענה כי הניתוח , אולם, שדלביצוע שחזור 
 .  אינו כלול בסל שירותי הבריאות, של השד אסימטריהתיקון 

 
התחייבות הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לאשר לה . 3

בסל שירותי  כי תוך שהיא הדגישה, הניתוח המבוקשלצורך ביצוע 
וכי לא , "ללא הגדרת שיטת השחזור"הבריאות כלול ניתוח לשחזור שד 

 .  אלא בשחזור לאחר גידול סרטני, מטימדובר בניתוח קוס
 

המסמכים הרפואיים שצורפו והצביעה על כך כי מלקופת החולים פנתה הנציבה 
אשר בוצעה עקב  ,נובעת מכריתת שד חלקית האסימטריהעלה כי , לקבילה

הנציבה כי  קבעה, בנסיבות אלה. ממנה סבלה הקובלת, השד מחלת סרטן
ולא בטיפול , שבחוקהשירותים בסל הכלול " שחזור שד"בהוא המדובר 
. קוסמטי

 
, לאחר דיון חוזר בנושא כי הודיעה קופת החולים, בעקבות פניית הנציבה

החליטה להנפיק לקובלת את טופס ההתחייבות הנדרש לצורך ביצוע שחזור 
.   השד

 
הנציבה הודיעה לקובלת כי בקשתה לקבלת התחייבות אושרה על ידי קופת 

. לצורך קבלת טופס התחייבות ,התלפנות למרפאותה אוהונחתה , החולים
 

   .כקבילה מוצדקת, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
 

הנציבה מבקשת להדגיש כי קבילה זו מדגימה את רמת המעורבות והידע של 
. המבוטחים לגבי הזכויות המגיעות להם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 .כי מגמה זו רק הולכת וגוברת הנציבה מציינת בסיפוק
 

****************************************************** 
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  לקבלת מימון עבור שתלי סיליקון לשחזור שד לאחר כריתה מניעתיתבקשה 

 
,  "אחת מתשע"ותה לית העמ"סמנכפנתה לנציבות הקבילות באמצעות הקובלת 

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת ,2004אוקטובר בחודש 
 

נתגלה גידול סרטני , 29בת  שהיתה בעת הגשת הקבילה, קובלתהאצל  .1
ועקב כך עברה כריתה של השחלות וטיפולים  ,21בשחלות כשהיתה בת 

 .כימותרפיים
 

  ו- BRCA1 מהסוג של  מוטציות נשאית שלנמצא שהיא בבירור גנטי  .2

BRCA2 )דבר המעיד על סיכון גבוה ביותר  )ת בגניםהמדובר על מוטציו
יש לה היסטוריה משפחתית של סרטן שד , בנוסף. לחלות בסרטן השד

מפאת גילה , בנוסף. )חלו בסרטן שד ,סבתה מצד האם וכן אחותה(
דבר שאף הוא מעלה את , הורמונאלי חלופיהצעיר היא קיבלה טיפול 

 .  הסיכון להתפתחות של סרטן השד
 

ל נמצאת החולה בסיכון גבוה מאוד לחלות בסרטן "בשל כל הגורמים הנ .3
י תועל כן המליצו לה הרופאים לבצע כריתה מניעתית של ש, שד

 .   השדיים ושחזור מיידי
 

הקובלת צירפה לקבילה שלוש חוות דעת רפואיות מטעם מנהלת  .4
כירורג בקופת חולים מאוחדת , דסההשרות האונקולוגי בבית החולים ה

מכו בצורך לבצע כריתת אשר כולן ת, מהמרכז הרפואי שיבא וכירורג
 .שדיים מניעתית

 
אך סירבה , מעובדות הקבילה עלה כי הקופה אישרה את ביצוע הכריתה .5

, לאשר את מימון שתלי הסיליקון הנחוצים לביצוע שחזור השדיים
 .ובהוזאת מבלי שניתן על ידה נימוק לסיר

 
, הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לממן את שתלי הסיליקון .6

אומנם ניתן לטעון כי שחזור השד אינו מהווה פעולה : "שהיא ציינהתוך 
האם לא ניתן להבין שאיפה , עם זאת. הכרחית מבחינה רפואית

להפחית משמעותית סיכון להישנות הסרטן תוך שמירה על מראה גוף 
 " ?תקין 

 
וזו , פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים רך בירור עובדות הקבילהלצו

: כדלקמן, באמצעות מנהל אגף הרפואה, השיבה
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שכן אין מדובר , הקופה אישרה ביצוע כריתת השדיים על חשבון הקופה"

. בפעולה על רקע קוסמטי
 

מכוסה על ידי חוק ביטוח בריאות אינו , בנסיבות אלו, ביצוע שחזור שד
.    כתיממל

 
לאחר  כי ייעשה שחזור שד –) לתוספת השניה) 1( 9סעיף (שם מצוין במפורש 

".    בשל ממאירותכריתה 
 

שאינה כלולה בסל  כפעולה מונעת – במקרה האמור מתבקשת כריתה ושחזור –
." שבחוק השירותים

 
:  כדלקמן, ל כתבה הנציבה"במענה לעמדת הקופה הנ

 
עמדתנו . לתוספת) ו(9למשרד בדבר פירוש סעיף  קיימת מחלוקת בין הקופה"... 

כוללת אף כריתה ) ו(9כפי שזו מצוינת בסעיף , ממאירותהינה כי כריתה בשל 
כאשר על הקופה לממן כריתת שד כתוצאה , על כן. בשל חשש מממאירות

הדבר מהווה אינדיקציה לחובתה לממן אף , מממאירות או מחשש לממאירות
. שחזור שד

 
לנכון להתחשב בערך הנפשי של שלמות הגוף לאחר כריתה המחוקק ראה 

אבחנה בהקשר זה בין ממאירות לבין חשש . כתוצאה מסיבות רפואיות
בין נשים אשר עבורו , לממאירות עלולה להביא לאבחנה לא ראויה של המחוקק

כריתת שד כתוצאה מממאירות לאלו שעברו כריתת שד כתוצאה מחשש 
."      ת בדבר הצורך הרפואי בכריתהכאשר אין מחלוק, לממאירות

 
לאחר קבלת עמדת הנציבה השיבה קופת החולים כי לאחר שיקול נוסף היא 

. במסגרת הסל הבסיסי מאשרת את ניתוח שחזור השד הנדרש לחולה
 

, ולאור כל האמור לעיל, הנציבה הודיעה לקובלת את תוצאות בירור הקבילה
.   כקבילה מוצדקת, קבעה את הקבילה

 

****************************************************** 
 

קוצב דו חדרי  קשה למימון ב
 

בחודש ינואר , בשם אביה, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
ואלו פרטי , המרכז הרפואי שיבאקופת חולים לאומית ונגד בקבילה נגד ,  2005

:  הקבילה
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קוצב לב דו חדרי כטיפול באי ספיקת אביה של הקובלת נזקק להשתלת  .1
 . לב

     
 2000ממכתבו של הקרדיולוג המטפל בחולה עולה כי בחודש אוגוסט  .2

צוין , כמו כן. הושתל לו קוצב דו חדרי אשר חולל שיפור דרמטי במצבו
בקושי , עד להשתלתו היה לעיתים קרובות בבצקת ריאות"... במכתב כי 

זה השתנה ללא היכר מאז השתלת  כל. והיה מועמד להשתלת לב, תפקד
ונמנעה השתלת לב הכרוכה בהוצאה , אפילו לא אושפז מאז ,הקוצב
הוא חייב . בלי להזכיר את הקושי והסבל הכרוכים במהלך כזה, אדירה

 ..." מחודשת של הקוצב הדו חדרי באופן דחוף השתלה
 

הנפיקה קופת חולים לאומית לחולה , בעקבות הצורך בביצוע ההשתלה .3
המרכז , אולם. לפי תעריפון משרד הבריאות) התחייבות( 17פס טו

הרפואי שיבא סרב להכיר בטופס זה כהתחייבות המכסה הן את עלות 
דרש מהחולה כי קופת החולים תספק ו, הניתוח והן את עלות המשתל

וכך נכתב בעניין על ידי . את הקוצב הדו חדרי, בנוסף להתחייבות, לו
 :מרכז הרפואי שיבאמנהל ה, רוטשטיין' פרופ

 
הואיל ומשרד הבריאות והאוצר לא סיכמו על העברת תקציב רכישות " 

והואיל ועדכון הסל , מתאים לבתי החולים על מנת לרכוש את הקוצב
מתבקשת הקופה , זיכה כבר את הקופה בעלויות הקוצבים דלעיל

." בקוצב הדו חדרי... לרכוש את הקוצב האמור ולצייד את החולה 
 

ת הלינה על כך שההתחייבות שהונפקה על ידי קופת החולים הקובל .4
את עלות הקוצב הדו חדרי , לטענת המרכז הרפואי שיבא, אינה מכסה

 .הנדרש לאביה
 

' פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתו של דר, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
' דר .ל וראש מינהל רפואה במשרד הבריאות"המשנה למנכ, יצחק ברלוביץ

 אשפוז ושירותים לקתמנהל מח, ר אריה גרובר"דקבל את עמדתו של  לוביץבר
במקרה הנדון הניתוח כולל המשתל  ,לפיה ,קופת חולים לאומיתבאמבולטוריים 

ועל כן על בית החולים לבצע את הניתוח ולספק , תומחרו על ידי משרד הבריאות
ריף שנקבע ותו שהונפק על ידי הקופה על פי התע 17את המשתל בתמורה לטופס 

. לא
 

לקבלת חוות דעת , פנתה הנציבה ללשכה המשפטית במשרד הבריאות, בנוסף
בשאלת חובתו של בית החולים לספק קוצב לב דו חדרי לפי התעריפון המחייב 

: וכך נכתב בחוות הדעת. של משרד הבריאות
 

ח להתנות מתן "חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים אינו מתיר לביה"
, משנקבע לשירות מחיר כולל. בהמצאת האביזר, ות הכרוך בהשתלת אביזרשיר
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אין דרך לעקוף מחיר זה על ידי פיצול . לכל דבר וענין, מחיר זה הוא מחייב
... בכל צורה שהיא, השירות לרכיביו

 
ח ממשלתי הסבור כי מגבלות התקציב המחייבות אותו על פי חוק אינן "בי

רשאי לבקש את הנהלת משרד , אים אלהבתנ, מאפשרות לו מתן השירות
אם , הנהלת משרד הבריאות. הבריאות לפטור אותו מלספק אותו סוג שירות

לחלופות הקיימות , בין היתר, בשים לב רשאית-, שוכנעה בצידקת דרישתו
, ח את בקשתו"לאשר לביה: לעשות אחת משתיים, ח אחרים"בבתי, לשירות

ביר כי השירות לא יסופק עוד באותו ולפרסם חוזר מתאים לכלל המערכת המס
י תיקונים תקציביים "לפתור את הבעיה ע, או; לפרק הזמן שייקבע, ח"בי

. מתאימים
 

כי הוא מפעיל את , על דעת עצמו, ח ממשלתי אינו רשאי להחליט"מנהל בי
הדבר פותח פתח להפעלת . מפאת אילוצי תקציב, המערכת במתכונת חלקית

ואינו מאפשר בחינת , על גב החולים, ים תקציבייםלחץ בלתי הוגן להשגת השג
במבט רחב המקיף את כלל צרכי המערכת , הנושא בחינה כוללת ואוביקטיבית

, משמעו ניהול אנארכי של מערכת הבריאות, כל קו פעולה אחר. ואפשרויותיה
".    לא ניתן לאפשר –וכזאת 

 
נגד המרכז  צדקתה כקבילה מוקבעה הנציבה את הקביל, לאור כל האמור לעיל

' ולדר והודיעה לקובלת ,נכונהוכי עמדת קופת החולים היתה  שיבאהרפואי 
כי על בית החולים לספק לאביה את המשתל ואת הניתוח בתמורה  רוטשטיין 

. שהונפק על ידי הקופה 17לטופס 
 

את הקוצב  רכשנמסר לנציבה כי בית החולים , אחר תוצאות החלטה זובמעקב 
  .ההשתלה תמורת ההתחייבות האמורה ובצע את הנדרש

 
נוע מהסדיר את הנושא מבלי לדרך ללא נמצאה ההנציבה מצרה על כך כי 

. חולים טיפול דחוף ומקווה כי מקרים מסוג זה לא יישנומה
 

 ****************************************************** 
 
 

  בהתאם להוראות החוקהפסקת טיפול . ב
 

ואשר  תי דוגמאות אשר בהן הופסק טיפול בהתאם להוראות החוקלהלן יובאו ש
 .כקבילות לא מוצדקות ,לגבי נושא הפסקת הטיפול ,על כן נקבעו
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****************************************************** 
 

בקשה למתן התחייבות לטיפולי פיזיותרפיה ולבדיקה רפואית במכון 
ן ח לוינשטיי"הפיזיותרפיה בבי

 
בחודש פברואר , לנציבות הקבילות, בשם בנה, פנתה, תושבת תל אביב, הקובלת

ואלו פרטי , פת חולים כלליתנגד קובקבילות  2004ובתחילת שנת  2003שנת 
: ותהקביל

 
בעטיה , תאונת דרכים קשה 1992עבר בשנת , 27בן , בנה של הקובלת. 1

.      נותר נכה המרותק לכסא גלגלים
   

כי הבן הועבר לשיקום בבית החולים , הקבילה עולה מעובדות. 2
 12קיבל , במסגרת מחלקת השיקום בבית החולים לוינשטיין. לוינשטיין

 . 2003טיפולי פיזיותרפיה במהלך שנת 
 
המליץ על המשך טיפולי , ל"האורטופד בבית החולים הנ, לטענת האם. 3

ות לביצוע קופת החולים סירבה להנפיק התחייב, אולם, הפיזיותרפיה
הטיפולים שכבר ניתנו באותה  12 מעבר ל-, טיפולי פיזיותרפיה נוספים

 .השנה
 
והלינה על סירוב קופת החולים , הקובלת פנתה לנציבות הקבילות. 4

 .לאשר את מימון המשך הטיפולים הפיזיוטרפיים
 

הנציבה פנתה לקופת החולים לצורך בירור עובדות הקבילה הנוגעות לטיפולי 
טיפולי פיזיותרפיה בבית  12כי בנה של הקובלת קיבל , וזו השיבה, תרפיההפיזיו

ובזאת מיצה את מכסת הטיפולים לחולה כרוני על פי סל , החולים לוינשטיין
וזאת על פי סל השירותים , המגיעים לו כחולה כרוני 2003השירותים לשנת 

.   חוקבש
 

רותה לחייב את קופת כי אין באפש, הסבירה הנציבה לקובלת, ל"בנסיבות הנ
.  טיפולים בשנה 12 מעבר ל-, החולים במתן טיפולי פיזיותרפיה כרונית

 
כי המגבלה החלה על טיפולי פיזיותרפיה נדונה , ציינה הנציבה, במאמר מוסגר

קופת חולים ' נ יני'ירמה מדז 7-5/ 97ע "בהחלטת בית הדין הארצי לעבודה בדב
נקבע סל , ביטוח בריאות ממלכתי שם נפסק כי היות שעל פי חוק, כללית

השירותים הבסיסי על פי סל שירותי הבריאות אשר נתנה קופת חולים כללית 
יש לומר כי המחוקק  התכוון לקבוע המשך תוקף של מצב  במועד הקובע –

השירותים הרפואיים אשר ניתנו בפועל על ידי קופת חולים כללית במועד 
שלא הייתה מחלוקת כי במועד הקובע ניתנו מאחר .  1.1.1994ב-, דהיינו, הקובע
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נקבע כי קופת חולים , טיפולי פיזיותרפיה בשנה 12על ידי קופת חולים כללית 
.    ל"אינה חייבת במימון טיפולים מעבר למכסה הנ כללית

 
. קבעה הנציבה קבילה זו  כקבילה לא מוצדקת, לאור האמור לעיל

 
ה של קופת החולים בינה על סירוהקובלת פנתה בשנית לנציבות הקבילות והל

חולים לוינשטיין לצורך הבבית  יתרפוהפיזי ןנפיק לבנה התחייבות למכוהל
. ביצוע בדיקה להתאמת מכשיר הליכה

 
בשנית על סירוב קופת החולים לאשר לבנה את המשך הקובלת הלינה , בנוסף

. םתרפייוהפיזיהטיפולים 
 

לאשר את הלים בעניין סירובפנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החו, בתגובה
ואף ביקשה כי , התאמה למכשיר ההליכה  בבית חולים לוינשטייןהבדיקת 

ובתשובת קופת החולים צוין כי ( 2004מאחר שאנו מצויים בפתחה של שנת "
הכוונה לטיפולי [ ונוכח חשיבותם של הטיפולים, )2003מוצתה המכסה לשנת 

תיאום הטיפולים מוקדם ככל אודה על סיועכם ב, .]ר.ק הפיזיותרפיה –
..." הניתן

 
כי החליטה לאשר לבנה , השיבה קופת החולים, בשנית, במענה לפניית הנציבה

טיפולי  4 וכן, הליכההההתחייבות להתאמת מכשיר את  של הקובלת
. פיזיותרפיה נוספים בבית החולים לוינשטיין

 
נדרשת חוות דעת , ל"כי לאחר קבלת הטיפולים הנ, מסרה קופת החולים, כמו כן

. טיפולההמשך את של הפיזיותרפיסט המטפל על מנת לשקול 
 

ל הונחתה כיצד עליה לפעול "החלטת קופת החולים הועברה לידיעת הקובלת והנ
. אישור לטיפולי פיזיותרפיה נוספיםאת ההתחייבות ואת ה על מנת לקבל

 
דיקה בבית קבעה הנציבה את הקבילה לעניין מימון הב, לאור כל האמור לעיל

.  חולים לוינשטייין כקבילה מוצדקת
 

קבעה הנציבה כקבילה , רפיים הנוספיםתזיויאת הקבילה בעניין הטיפולים הפ
, עם קופת החוליםשכן לא מוצו על ידי הקובלת ההליכים , שאינה מוצדקת

 .2004שנת בנוספים הלטיפולים לצורך קבלת האישור 
 

****************************************************** 
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 ******************************************************
 

בקשה להמשך טיפולי פובה 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, תושב המרכז, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית

 
 .תבגרחלה במחלת ויטיליגו בהיותו נער מ, 25בן , הקובל. 1
 
, אשר גרמה לשיפור משמעותי במצבו, פובה בעבר קיבל סדרת טיפולי. 2

, לאפשר לו לקבל סדרת טיפולים נוספתסירבה קופת החולים , אולם
ל מיצה את "בטענה כי הנ, ה כדי להביא לשיפור נוסף במצבוהיה בש

 .הטיפולים אותה קופת החולים מחויבת לספק למבוטחיה 40מכסת 
 
על סירובה של קופת החולים לאפשר לו להמשיך את  הקובל הלין. 3

, כי בשל המחלה והבושה שהיא מסבה לו, ואף ציין, הטיפולים הנדרשים
 .הנו נאלץ לפרוש מהחברה והדבר גורם לו סבל ודיכאון

 
השיבה הנציבה לקובל כי טיפולי פובה למחלת הויטיליגו , במענה לקבילה דנן

בהתאם לפסיקת בית , עם זאת. של החוק לתוספת השניה) ה( 9כלולים בסעיף 
כאשר החוק אינו קובע מפורשות את כמות הטיפולים הכלולים , הדין הארצי

יש לראות את כמות הטיפולים אשר ניתנו על ידי קופת חולים כללית , בסל
ככמות הטיפולים אותה היא מחויבת לתת , 1.1.1994דהינו ב-, במועד הקובע

. למבוטחיה
 

במועד הקובע ממנה קופת חולים כללית , על פי כל העדויות בבדיקה נמצא כי
. באופן חד פעמי בלבד ,טיפולי פובה 40 ,לחולי הויטיליגו

 
, טיפולים 40הנציבה הודיע לקובל כי מאחר שקופת החולים מימנה עבורו  

אין זה ביכולתה לחייבה לממן טיפולים נוספים מעבר , בהתאם לאמור לעיל
. לכך

 
 .  כקבילה שאינה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה, יללאור האמור לע

****************************************************** 
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  כלל בסל במהלך תקופת הדוחושהקבילות שעניינן טיפול . ג
 

 CYPHERעזרה במימון תומכן ה-
 

קבילות בבקשה לעזרה במימון  42הקבילות  הגיעו לנציבות 2004במהלך שנת 
הגיעו עד ל- 74קבילות מתוכן  97הגיעו  2005ובשנת  CYPHERתומכן ה-

. מועד בו הוכנס התומכן המצופה האמור לסל, 15.4.2005
 

בהשתלת תומכן מצופה  מימון הטיפול לקבילה שעניינהאחת להלן תובא דוגמא 
לאחר , באותו נושאהכללתו בסל ודוגמא אחת לקבילה טרם  ,CYPHER מסוג

. הטיפול בסלל מועד בו הוכלה
 

 הלחץ הציבורי וריבוי הקבילות לגבי טיפול זה הביאו להכללת הטיפולכי  ,יצוין
זו דוגמא מובהקת לחשיבות הגשת קבילות  .2005בסל בהרחבת הסל לשנת 

. גם לגבי שירותים שאינם כלולים בסל, לנציבות
 

ה והיא אינ השהרחבת הסל אינה נתונה בידי למרותשהנציבה מבקשת להדגיש 
נרשם המועלה על ידי המבוטחים בקבילותיהם נושא כל , יכולה להשפיע מידית

ופות אשר תרשירותים ולהפנות את תשומת הלב לאותן נציבה בנציבות ועוזר ל
תוך תקווה כי יהיה בכך בכדי להביא לשינוי מוהכל  םהציבור מתלונן על חסרונ

. בעתיד
 

****************************************************** 
 

לפני הכללתם בסל  CYPHER נילקבלת החזר כספי עבור תומכבקשה 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש מרץ , פנה לנציבות הקבילות, תושב פרדס חנה, הקובל
 :ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים מכבי

 
 בחודש נובמבר, עבר, שנים ממחלת לב 8הסובל מזה כ-, 68בן , הקובל. 1

) סטנטים(ים נאשר במהלכו הושתלו בעורקיו שני תומכצנתור לב  ,2003
 .  CYPHERמסוג 

 
בהמלצת , בליבו במהלך הצינטורל הושתלו "ים הננהתומכ, לטענתו. 2

, כלולים בסל הבריאות לא היוהואיל והם , אולם. הקרדיולוג המצנתר
 . ₪ 24,276הוא נאלץ לשלם עבורם 
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הגיעה קופת , וע הצנתורממסמכים שצורפו לקבילה עלה כי לאחר ביצ. 3
החל מראשית חודש  חולים מכבי להסדר מיוחד עם שני בתי חולים

הוסכם כי בית החולים ישתיל את תומכן   על פי הסדר זה. 2004ינואר 
 ). ההסדר להלן -(ללא עלות למבוטח , לחברי קופת החולים CYPHERה-

 
, ת החוליםפנה להנהלת מחוז השרון של קופ, משנודע לקובל על ההסדר. 4

או שלפחות תשיב לו , רטרואקטיבית את ההסדר בבקשה כי תחיל עליו
 . יםנחלק מההוצאות הגבוהות שנשא בהן עקב רכישת התומכ

בטענה כי עבר את הצנתור לפני כניסת , פנייתו של הקובל נדחתה
להשתתף /וכי קופת חולים מנועה מלהחזיר, ההסדר החדש לתוקף

 .    ם אביזרים במסגרת פרטיתבהוצאות בגין קניית שירותי
 
, פנה הקובל לנציבת פניות הציבור בקופת החולים, ל"התשובה הנ לאור. 5

זכאי להם על  היה לדעתואשר ים נבבקשה שתשיב לו את עלות התומכ
 .האמוריםים נאת התומכ בכספו אילולא רכש, פי סל הבריאות

 
ל את ההסדר בטענה כי אין אפשרות להחי, פנייתו נדחתה, גם הפעם. 6

מכאן ברור שאיננו יכולים לאשר החזר "וכי החדש באופן רטרואקטיבי 
 ."          כספי למבוטחים אשר שילמו עבור הסייפר באופן פרטי

 
הלין הקובל על סירובה של קופת החולים להשיב לו , לאור האמור לעיל. 7

 ים להם היה זכאי מכוחנלפחות בגובה עלות התומכ, החזר כספי חלקי
ים נמקופת החולים עקב רכישת התומכ" נחסכה"שהרי עלות זו , החוק

 .על ידו באופן פרטי
 

בשונה ממבטח , השיבה הנציבה כי קופת החולים, במענה לעובדות הקבילה דנן
איננה חייבת במתן שיפוי כספי למבוטחים בגין , "רגיל"במסגרת ביטוח רפואי 

לספק את השירות הרפואי אלא עליה , שירותי הבריאות אותם הם צורכים
בין במסגרת נותן שירותים עמו היא קשורה , בין במסגרת קופת חולים, בפועל

 .והכל במסגרת הרפואה הציבורית, בהסכם
 

וחר לצרוך באופן פרטי כאשר מבוטח ב, הנציבה הדגישה בתשובתה כי ככלל
ולים אין קופת הח  -אינו כלול בסלובפרט כאשר השירות הרפואי , ישירות רפוא

 .זההשירות את החייבת לממן 
 

קופות החולים רשאיות להחליט ליתן למבוטחיהן מימון גם ", זאת ועוד
לאחר שקילה של מקורות , לטכנולוגיות רפואיות שאינן כלולות בסל שבחוק

כמו כל . 'כמות המבוטחים הנזקקים לטיפול וכו, התקציב העומדים לרשותן
, רפואית מסוימת קיים תאריך התחלהגם להחלטה לממן טכנולוגיה , החלטה

 ."אשר מעצם טיבו הינו שרירותי
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בחרה קופת החולים לממן את הטכנולוגיה החל מינואר , הסבירה, במקרה הנדון
, לאור כל האמור לעיל .ואין ביכולתה לחייבה לעשות כן לפני מועד זה 2004

 .דקתוצקבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה מ
 

****************************************************** 
 

לאחר הכללתם בסל  CYPHER ניבקשה לקבלת החזר כספי עבור תומכ
 

בקבילה נגד ,  2005בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, תושב באר יעקב, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בית חולים אסף הרופאקופת חולים כללית ונגד 

 
, עבר צנתור לב בבית החולים אסף הרופא, 1925יליד שנת , הקובל. 1

לצורך רכישת . CYPHERמסוג ) סטנט( כןבמהלכו הושתל בעורקיו תומ
 .₪ 13,443ל נדרש לשלם סכום בסך של "הנ התומכן

 
והן לביטוח , בה הנו מבוטח, פנה הן לקופת חולים כללית, לטענתו. 2

כישת בבקשה להשיב לו את הסכום ששולם על ידו לצורך ר, המשלים
 .אולם בקשתו נענתה בשלילה, תומכןה

 
 .    תומכןהקובל הלין על סירובה של קופת החולים להשיב לו את עלות ה. 3
 

מה- ,סל השירותים שבחוקהוכלל ב") CYPHER("תומכן משחרר תרופה  כאמור
: כדלהלן, 8/2005להתוויות כמפורט בחוזר מנהל הרפואה , 2005לאפריל  15

 
רקי כלילי משחרר תרופה יינתן לחולים העוברים צינתור הטיפול בתומכן עו"

, ה טרנסלומינלית של העורקים הכלילייםקהעורקים הכליליים  ואנגיופלסטי
השימוש בתומכנים . הנזקקים להשתלת תומכן עורקי ומצויים בסיכון גבוה

בהתאם , משחררי תרופה ייעשה על פי שיקול דעת רפואי של הקרדיולוג
במקרים המתאימים בהם . י האיגוד הקרדיולוגי"ת שנקבעו עלהנחיות הקליניו

סבור הרופא הקרדיולוג המטפל כי יש מקום להכניס תומכנים משחררי תרופה 
על בית החולים , גם שלא על פי ההתוויות המפורטות של האיגוד הקרדיולוגי

. לספק את הטיפול האמור על פי שיקול דעת הרופא הקרדיולוג המטפל
 
אין לחייב את , יש כי בבתי החולים הממשלתיים והציבורייםהננו להדג 

 ."     המטופל בתשלום או בהבאת התומכנים משחררי התרופה לכל התוויה שהיא
.] ר.ק –הדגשה לא במקור [
 

פנתה הנציבה למנהל המרכז הרפואי , במענה לעובדות הקבילה דנן, בהתאם
חל איסור , רפואה האמורוציינה כי בהתאם להנחיות חוזר מנהל , אסף הרופא

ולפיכך על , CYPHERעל בתי חולים ציבוריים לגבות תשלום עבור תומכנים מסוג 
. בית החולים להשיב לחולה את הסכום שנגבה ממנו
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השיב סגן מנהל המרכז הרפואי והממונה על פניות , במענה לפניית הנציבה

ועל כן בית  ,"בבדיקת התלונה נמצא כי אכן הצדק עם המתלונן"הציבור כי 
. החולים יחזיר לו את סכום הכסף שהוצא על ידו עבור רכישת התומכן

 
קבעה ולאור כל האמור לעיל , הנציבה מסרה לקובל את תוצאות בירור הקבילה

. כנגד בית החולים אסף הרופא כקבילה מוצדקת, את הקבילה
   

****************************************************** 
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י ק שלישפר
בתחום התפתחות הילד אבחון וטיפולים 

 
ובדוח השני  1997בדוח נציבת הקבילות הראשון לשנת , נושא זה נדון בהרחבה

חלו שינויים , הדוח הנוכחי תקופתובמיוחד ב, במהלך השנים. 1998-1999לשנים 
: שינויים אלו יידונו להלן ניכרים בתחום זה -

  
תוספת של ה 20סעיף קבועים ב, ילדשירותי הבריאות בתחום התפתחות ה

של החלק הדן בשירותים בהשתתפות  6במסגרת סעיף וכן  ,השניה שבחוק
רשימה מכילים , ל"הסעיפים הנ. שבתוספת, כספית עצמית של המבוטח

אותם מחויבות קופות החולים , )אבחון וטיפול(מפורטת של שירותי בריאות 
סעיפים אלו לא שונו מאז . ילספק למבוטחיהן במסגרת סל השירותים הבסיס

שרק , תנאי 20קובע סעיף , בנוסף לרשימה זו. מועד החלתם, 9.3.1999ה-
וכן הוא קובע , בהתקיימו יסופקו שירותי הבריאות בתחום התפתחות הילד

קובע את דמי ההשתתפות  6ואילו סעיף , שירותים אלה יינתנוהיכן ועל ידי מי 
. העצמית

 
תוך התייחסות לקבילות שהגיעו לנציבות , כאמור לעיל ,להלן יידונו עיקרי החוק

. בנושאים אלה
 

: סל השירותים הבסיסי בתחום התפתחות הילד. 1
 

והוא כולל ) ב(20סל השירותים הבסיסי בתחום התפתחות הילד קבוע בסעיף 
: את שירותי הבריאות הבאים

 
 .שנים 9אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים עד גיל ) 1(
 

רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא : צוות רב מקצועי כולל 
, פסיכולוג, ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד

 .מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובד סוציאלי, פיזיותרפיסט
 
 .שנים 9אבחון וריפוי בהפרעות דיבור לילדים עד גיל ) 2(

 
 .18ם עם נכויות סומטיות עד גיל טיפול צוות רב מקצועי בילדי) 3(
 
 .18אבחון רפואי לילדים עד גיל ) 4(
 
למעט הפרעות ריכוז (טיפול רב מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית ) 5(

הפרעות בתקשורת או , ליקוי שפה ודיבור, )וקשב או ליקויי למידה
 ).18לילדים עם נכויות סומטיות עד גיל ( 9סרבול מוטורי לילדים עד גיל 

 .ההגדרה לנכות סומטית תדון להלן
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עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי  6טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל ) 6(

 .למידה
 
 

 יפולים הניתנת על פי סל השירותיםכמות הט. 2
 

בחנה בין ילדים אקיימת , בעניין כמות הטיפולים הניתנת על פי סל השירותים
מהפרעה ן אלה שאינם סובלים הסובלים מהפרעה התפתחותית סומטית לבי

.    סומטית
 

P0Fמוגדרת נכות התפתחותית סומטית

1
P  כנכות הנגרמת כתוצאה ממחלה או

או במערכת שרירי השלד , מתהליך הפוגע במערכת העצבים המרכזית וההיקפית
הגדרה זו מתייחסת למחלות עם בעיות . הגורמים לנכות תפקודית מתמשכת

פגיעות מוחיות המלוות בפיגור שכלי ניכר , )CP(שיתוק מוחין : בהתפתחות כגון
פגיעות מורכבות , מחלות מטבוליות, )אשר הוכר על ידי משרד העבודה והרווחה(

מומי עמוד שדרה , באברי החוש המלוות בהפרעות נוירולוגיות וסומטיות אחרות
, מחלות כרומוזומליות וגנטיות הפוגעות בהתפתחות, ושלד הפוגעים בהתפתחות

 . ירים ודומיהםניוון שר
 

ללא זכאים לקבלת טיפולים , ילדים הסובלים מנכות התפתחותית סומטית
בהתאם לצורך הרפואי הנקבע על ידי הגורם המקצועי , 18ת כמות עד לגיל הגבל

.  מטעם קופת החולים
 

זכאים לכמות טיפולים , ילדים שאינם סובלים מנכות התפתחותית סומטית
אנשי המקצוע הם אלה שקובעים . של המטופל בגילו, ככלל, התלויה מוגבלת

במטרות וביעדים המוצבים על , בהתחשב בצרכים, כמה טיפולים יקבל הילד
נקבע על ידי גורם רפואי או כל , ביחס למספר הטיפולים, האישור הסופי. ידם

.     קופת החוליםהמוסמך מטעם , גורם מקצועי בכיר
 

לילדים שאינם סובלים מנכות (ירותים להלן פירוט כמות הטיפולים על פי סל הש
) : התפתחותית סומטית

 
  לפי שיקול דעת רפואי תינתן כמות טיפולים : שנים 3מהלידה עד גיל

. מקצועי
 
 3-6 כמפורט בסעיף  טיפולים בשנה לכל מקצוע 27עד יינתנו  :שנים

סך כל הטיפולים שיינתנו בכל , אולם. לתוספת השניה שבחוק) א(20
. טיפולים לשנה 54עלה על לא יהמקצועות 

                                                           
 

1
 21/8/2002מיום  0042/2002ההגדרה אושרה במסגרת חוזר מינהל רפואה שמספרו   



 87 

 
 6-9 כמפורט בסעיף טיפולים בשנה לכל מקצוע 9עד יינתנו : שנים 

סך כל הטיפולים שיינתנו בכל , אולם. לתוספת השניה שבחוק) א(20
  .טיפולים לשנה 18לא יעלה על המקצועות 

 
 

 PDD/מאוטיזם כמות הטיפולים הניתנת לילדים הסובלים . 3
 

אשר הלינו על סירובן של , מספר קבילות של מבוטחים לנציבות הקבילות הגיעו
כמות טיפולים זהה לכמות , הסובלים מאוטיזם, קופות החולים לספק לילדיהם

במילים . הניתנת לילדים המוגדרים כסובלים מנכות התפתחותית סומטית
המבוטחים דרשו להשוות את זכאותם של הילדים האוטיסטים , אחרות

בכל הנוגע לקבלת , בלים מנכות התפתחותית סומטיתלזכאותם של הילדים הסו
.  טיפולים על פי סל השירותים שבחוק

 
ל משרד הבריאות לבין קופות ש מנהל רפואההתנהלו דיונים בין , בעניין זה
הגדרת בדבר , זאת  תוך ניסיון להגיע לכלל הסכמה עם קופות החוליםהחולים 

 .,)PDD( ילדים הסובלים מאוטיזםלסל השירותים 
 

של נושא זה על ידי הדרג המקצועי במשרד חוזרת ונשנית לאחר בחינה 
כי היא  ,כפי שהוצגה בבית הדין האיזורי לעבודה, עמדת המשרד, הבריאות

לתוספת השניה של  20לעניין הזכאויות על פי סעיף , אוטיזם הינה נכות סומטית
הסתיים עד לרגע כתיבת הדוח טרם , עם זאת .חוק ביטוח בריאות ממלכתי

. ההליך המשפטי בעניין זה
 

להלן דוגמה לקבילה שעניינה השוואת זכאותם של הסובלים מאוטיזם 
אשר נבחנה במהלך שנת  לזכאותם של הסובלים מנכות התפתחותית סומטית

נקבעה כלא מוצדקת לגבי הנושא , ובהתאם לעמדת משרד הבריאות דאז, 2004
  :האמור של השוואת הזכויות

 
*********** *******************************************

 
בקשה להכיר באוטיזם כהפרעה התפתחותית סומטית 

 
בחודש מרץ , פנו לנציבות הקבילות בשם ילדיהם, תושבי תל אביב, הקובלים

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת, 2004
 
ו כסובלים אשר אובחנ, 3½הקובלים הנם הורים לתאומים בני . 1

 ).PDD(מהפרעות בטווח האוטיזם 
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הומלץ לשלבם במסגרת גנים רגילים ולהצמיד , כאמור, לאור האבחנה. 2
, קלינאית תקשורת:  הומלץ לטפל בהם על ידי, כמו כן. להם סייעת

 .פסיכולוגית ועובדת סוציאלית קלינית, מרפאה בעיסוק
 
דים ולהביאם לרמת כדי לשפר את מצבם של הילבכי , הקובלים ציינו. 3

נדרשים טיפולים רבים החורגים ממכסת הטיפולים , תפקוד טובה יותר
 .המוגדרת בסל השירותים

 
קופת החולים כי ילדיהם לא המנהל בהודיעה להם רופאת , לטענתם. 4

שאינם (יקבלו מכסת טיפולים גבוהה מהמכסה הניתנת לילדים בריאים 
, טחים בביטוח המשליםהמבו) סובלים מהפרעה התפתחותית סומטית

 .טיפולים לשנה לכל ילד 36, כלומר
 
הקובלים הלינו על סירובה של קופת החולים להכיר באוטיזם כמחלה . 5

עמדת קופת החולים עומדת בסתירה להודעת דובר , לטענתם. סומטית
אוטיזם הנה בגדר הפרעה , לפיה, 2000מחודש אוגוסט , משרד הבריאות

 . התפתחותית סומטית
 
מצב של הפליית הילדים למעשה נוצר "הקובלים הדגישו כי . 6

, בכך שאינם מקבלים כל טיפול ממשרד הבריאות האוטיסטים לרעה
וגם לא מקופת חולים מאוחדת , כיוון שאינם מוגדרים כחולי נפש

 ".   לא סומטיים"בהיותם מוגדרים על ידה כ
 

בבקשה לקבל את פנתה הנציבה לקופת החולים , לצורך הטיפול בקבילה דנן
היועץ להתפתחות נוירולוגיה של , גליק' באמצעות דר, וזו השיבה, התייחסותה

: כדלקמן, הילד
 

הוקמה ועדה של משרד הבריאות , עם כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי"...
הילדים בטווח . בועדה זו הוגדרו הליקויים הסומטיים... ונציגי קופות החולים

ל משרד "השתתפתי בישיבה עם מנכ, בנוסף... רה זוהאוטיסטי לא נכללו בהגד
' פרופ(התפתחות הילד , עם נציגי הפסיכיאטרייה של משרד הבריאות...הבריאות

... אף משם לא יצאה הקביעה כי הילדים האלו סומטיים. נציגי הקופות, )אורנוי
המסיימת בשבועות הקרובים , גם בועדה הבין משרדית לנושא התפתחות הילד

לא היה הנושא , כ ברור"אם הדבר היה כ. יעלה לדיון נושא האוטיזם, ניהאת דיו
יכולים להמשיך לקבל טיפול , הילדים הסובלים ממחלה זו... עולה לדיון כלל

כי ילדים אלו סומטיים מבחינה , במידה ויחליט המחוקק. בהתאם לחוק הקיים
שונה לישם הקופה המאוחדת תהיה הרא, ויוקצו משאבים בהתאם לכך ,יורידית

." תיקון זה
 

מנהל המחלקה , אורנוי' לאחר עיון מחודש בהוראות החוק ולאחר דיון עם פרופ
פנתה הנציבה בשנית לקופת החולים , להתפתחות הילד במשרד הבריאות
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זאת אף , בבקשה לספק לילדים את מכסת הטיפולים המגיעה להם על פי חוק
. טית אם לאוטרם ההכרעה בסוגיה האם אוטיזם הנה מחלה סומ

 
 לתוספת) 1. (6. 29הפנתה הנציבה את קופת החולים להוראות סעיף , בעניין זה

 27יינתנו  6עד  3הקובעות כי לגילאי , השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
ובלבד שסך כל הטיפולים , טיפולים בשנה לכל מקצוע בתחום התפתחות הילד

. 54שיינתנו בכלל המקצועות לא יעלה על 
 

כי על פי עובדות הקבילה הילדים אינם מקבלים את מכסת , יבה הדגישההנצ
. ועל קופת החולים להסדיר את העניין בהקדם האפשרי, הטיפולים המגיעה להם

 
השיבה קופת , הנוגעת למכסת הטיפולים על פי הסל, בתגובה לפניית הנציבה

: כדלקמן, החולים ישירות לקובלים
 

בכל תחומי הטיפול של התפתחות  3-6בגילאים מכסת הטיפולים השנתית לילד "
).  בתחום בודד 27 לא יותר מ-(טיפולים בשנה  54הילד לפי הסל הבסיסי הנה 

 
." לעמיתי הביטוח המשלים) לכל התחומים(טיפולים בשנה  36ובנוסף עוד 

 
קבעה הנציבה את הקבילה  ,לעניין מכסת הטיפולים אשר אושרו לילדים

 .כקבילה מוצדקת
 

האם אוטיסטים זכאים למכסת הטיפולים לה זכאים ילדים שאלה ל באשר
, משרד הבריאות הובעה עמדת, הסובלים מהפרעה התפתחותית סומטית

 :    כדלקמן
זכאים לאותו סל של טיפולים התפתחותיים לו  PDD/ ילדים עם אוטיזם "...

ם טיפולי 54עד , דהיינו, )לא סומטית(זכאי כל ילד עם הפרעה התפתחותית 
.  טיפולים בשנה 18עד  6-9שנים ובגיל  6עד  3בשנה לילדים בגילאים 

 
כמו יתר ילדי החינוך , ילדים עם אוטיזם המשולבים בחינוך המיוחד זכאים

הטיפול הנוסף מעבר לניתן . לאותם שירותים, המיוחד עם בעיות התפתחותיות
."  קופהניתן לפי החלטת הרופא המקצועי מטעם ה, במסגרת החינוך המיוחד

 
על פיה , כאמור לעיל, הנציבה  הסבירה לקובלים את עמדת משרד הבריאות

אוטיזם לא הוכר כהפרעה התפתחותית סומטית לצורך הטיפולים הניתנים 
ילדיהם זכאים לקבל את מכסת הטיפולים , ולפיכך, במסגרת התפתחות הילד

.  כאמור לעיל, הקבועה בחוק
 

נוסף על , רפואייםת לקבלת טיפולים פרה-הסבירה הנציבה כי הזכאו, כמו כן
. התקיים הצדקה רפואית לכךקמה ב, אלה הניתנים בגן
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כי אין בטיפולה כדי למנוע מהקובלים כל סעד , בסיפא למכתבה ציינה הנציבה
לרבות פניה לערכאה המשפטית אשר הנה בעניין זה , משפטי העומד לרשותם

.   בית הדין האזורי לעבודה
 

בסוגיית סיווג האוטיזם כהפרעה סומטית או , ר לעיללאור כל האמו
 .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה מוצדקת, פסיכיאטרית

 

 ******************************************************
 

. הנושא תלוי ועומד בבית הדין לעבודה, כאמור
  

שר יש בו הנציבה מבקשת להדגיש כי מאחר ורפואה הינו מקצוע דינמי א
וב אחר ההתפתחויות מקום להמשיך ולעק שככלל י, התפתחויות מדעיות

. חליםש שינוייםלבהתאם עמדה את הולשנות המדעיות 
 
 

  נאי לקבלת שירותי האבחון והטיפולהת. 4
 

שירותי הבריאות בתחום , בתוספת השניה לחוק) ב(20על פי הוראות סעיף 
על ידי רופא  תן מטעם קופת החוליםיינתנו רק לפי אישור שניהתפתחות הילד 

שנים לפחות  3מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון של 
.  בתחום התפתחות הילד

 
אבחון  תנים שירותיונהמטפלים ההדרישות מהמכונים ומ.  5

 וטיפול
 

שירותי האבחון והטיפול ", לתוספת השניה לחוק) ג(20על פי הוראות סעיף 
או ביחידה לטיפול  שהכיר בו משרד הבריאותנו במכון להתפתחות הילד יינת

בעל תעודת הכרה במעמד  או בידי עובד- שהכיר בה משרד הבריאות, התפתחותי
שנתן לו משרד הבריאות ושיש לו ניסיון של .] ר.הערה לא במקור ק  -המקצועי[

תוכנית טיפול  והוא עובד על פי, שנתיים לפחות בעבודה במכון או יחידה כאמור
] לא במקור, הדגשה. ["שהוכנה על ידי מכון או יחידה כאמור

 
יש לספק את שירותי , לחוק 3על פי העקרונות הקבועים בסעיף , כמו כן

. מביתו של הילד המטופל במרחק סבירהבריאות 
 

 הכבדה מיותרתלנציבות הקבילות הגיעו קבילות במסגרתן הלינו מבוטחים על 
קו לטיפול אצל יותר מבעל מקצוע אחד והטיפולים אושרו כאשר ילדיהם נזק

.  להם במקומות שונים
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ילד הזקוק לטיפול על ידי יותר עמדת משרד הבריאות בעניין זה קובעת כי 
במכון או ביחידה מוכרת יטופל , )הסובל מבעיה מורכבת( מבעל מקצוע אחד
פול במספר וזאת בכוונה למנוע ממנו את הצורך לקבל טי, להתפתחות הילד

לטובתו ולטובת  ,מקומות שונים ולאפשר שיתוף פעולה מתאים בין המקצועות
. משפחתו

 
 

תחום התפתחות משך זמן המתנה לקבלת שירותים ב. 6
 הילד 
 

ילדים עם . על קופות החולים לבצע אבחון וטיפול מוקדם ככל האפשר, ככלל
ו בהקדם  יטופל, הפרעה התפתחותית הדורשת התערבות טיפולית מיידית

.  אפשרי
 

אשר הלינו על הצורך , לנציבות הקבילות הגיעו מספר קבילות של מבוטחים
.  להמתין זמן רב עד לקבלת שירותי אבחון וטיפול בתחום

 
קבע משרד הבריאות כי זמן , בתשובה לשאלה מהו משך זמן ההמתנה המקובל

של ילדים מעל ו, לא יעלה על חודשיים שנים - 3ההמתנה לאבחון ילדים עד גיל 
נקבע ) לאחר האבחון(זמן ההמתנה לטיפול . חודשים 3לא יעלה על  שנים - 3גיל 

כיום נעשה ניסיון להגיע לכלל . בעבר כי יינתן בהתאם לשיקול הדעת הרפואי
וזאת תוך , המתנה המרבי לאבחון וטיפול מרגע ההפניהההסכמה על משך זמן 

. לרבות קופות החולים ,כדי שיתופם של כל הגורמים הנוגעים בדבר
 

קובעת כי זמן ההמתנה המרבי המוצע  ,עמדת משרד הבריאות העדכנית בסוגיה
  :  לקבלת שירותי אבחון וטיפול הוא כמפורט להלן

 
  חודשים 3זמן ההמתנה המרבי לא יעלה על :  3 עד שנה .

 
 3  חודשים 4משך זמן ההמתנה המרבי לא יעלה על  : 6עד. 

 
 6 חודשים 5מתנה המרבי לא יעלה על משך זמן הה: 9 עד. 

 
להלן דוגמה לקבילה המתארת את הצורך להמתין זמן רב עד לקבלת השירותים 

 :הרפואיים בתחום
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 ******************************************************
 

המתנה ארוכה לטיפולי פיזיותרפיה 
 

, 2004ש אוקטובר בחוד, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת קיבוץ, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
מקבלת טיפולי פיזיותרפיה בשל חוסר , בת שנה וחצי, בתה של הקובלת. 1

 . יכולת ללכת
 
ולאחר שניכרה התקדמות מעטה , בתחילה קיבלה הבת טיפול מדי שבוע. 2

 החליטה הפיזיותרפיסטית המטפלת להפחית את תדירות, במצבה
 . הטיפולים לפעם בחודש

 
עזבה הפיזיותרפיסטית המטפלת את , כאמור, לאחר הפחתת הטיפולים. 3

רק , לטענת הקובלת. עבודתה ובמקומה הגיעה פיזיותרפיסטית חדשה
, כעבור מספר חודשים יצרו עמה קשר על מנת לקבוע תור חדש לטיפול

 . והיא עדיין ממתינה לתור זה
 
ליה להמתין מספר חודשים על מנת לחדש את הקובלת הלינה על כך שע. 4

 .אשר זקוקה למעקב צמוד בתדירות גבוהה, הטיפול בבתה
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה
: כדלקמן, באמצעות הממונה על פניות הציבור, השיבה

 
והעובדה , יתלצערנו אכן הייתה בעיה במכון בגלל עזיבה של פיזיותרפיסט"

." שקשה מאד למצוא פיזיותרפיסטית המטפלת בילדים
 

, 22/8/2004הבת טופלה בפעם האחרונה ב-, לדברי הממונה על פניות הציבור
לטענת הממונה . 28/9/2004והפיזיותרפיסטית החדשה יצרה קשר עם האם ב-

ובשל כך , צ"אחה 17:30לא היה באפשרות המשפחה להגיע לטיפול לפני השעה 
לאחר הטיפול . 9/11/2004נקבע ל-, ור הראשון לטיפול שהתאים לדרישה זוהת

. נקבעו לבת תורים נוספים, האמור
 

שוחחה הנציבה עם הקובלת ונמסר לה מפיה כי העניין , בעקבות ההסבר האמור
. סודר וכי הבת מקבלת טיפול אחת לשבועיים

 
 . תכקבילה מוצדק, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור האמור לעיל

 

 ******************************************************
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בשל , אולם, 6כי במקרים רבים ילדים הופנו לאבחון לפני הגיעם לגיל , יש לציין
ילדים אלה . שנים 6זמן המתנה ממושך החלו את הטיפולים לאחר שמלאו להם 

. 6עד  3י את זכותם לקבל את מכסת הטיפולים המיועדת לבנ, בפועל, איבדו
 54ולא יותר מ-(טיפולים לשנה בכל מקצוע  27במקום להיות זכאים ל-, כלומר

ולא (בכל מקצוע טיפולים לשנה  9זכאותם הצטמצמה ל-) טיפולים בסך הכל
).   בסך הכל 18יותר מ-

 
בש משרד הבריאות במסגרת טיוטת יג, על מנת למנוע את המצב המתואר לעיל

ובמהלך  6ילד שהופנה לאבחון לפני גיל לפיה , חוזר מנהל רפואה את עמדתו
זכאי למספר הטיפולים להם היה זכאי ביום יהיה , שנים 6הטיפול מלאו לו 

 .   שנים 6למספר הטיפולים להם זכאי ילד שטרם מלאו לו , כלומר, ההפניה
 
 

זכאותם של ילדי החינוך המיוחד לקבלת שירותים . 7
 התפתחות הילדבתחום  
 

אמור משרד החינוך לספק לילדי החינוך המיוחד סל , וך מיוחדעל פי חוק חינ
.  הסל ניתן למוסד החינוכי ולא לילד. שירותים בתחומי מקצועות הבריאות

 
קופות החולים מחויבות לספק לילדי החינוך , על פי עמדת משרד הבריאות

במידה שהם זקוקים לתוספת טיפולים , המיוחד טיפול בתחום התפתחות הילד
וזאת ללא קשר להיקף , )מיצוי הטיפולים הניתנים במערכת החינוך לאחר(

טיפולים נוספים . הטיפולים הניתנים לילדים אלו במוסד החינוכי בו הם לומדים
אלה יינתנו במסגרות הטיפוליות של קופת החולים המבטחת או במסגרות בהן  

. רוכשת קופת החולים שירותים
 

הוא , ך להוסיף טיפולים ומה יהיה היקפםהגורם המוסמך לקבוע האם קיים צור
שנים  3שהינו רופא ילדים עם ניסיון של ,  רופא מקצועי מטעם קופת החולים

. בתחום התפתחות הילד או נוירולוג ילדים
 

רשאית קופת החולים , לצורך קבלת החלטה בקשר לצורך בתוספת טיפולים
חינוכי בו הוא לדרוש את תוכנית הלימודים האישית של המטופל מהמוסד ה

. לומד וכן כל מידע נוסף הקשור למצבו הבריאותי
 

בנציבות הקבילות התקבלו קבילות במסגרתן הלינו המבוטחים על סירובן של 
לילדים הלומדים , קופות החולים לספק שירותי בריאות בתחום התפתחות הילד

.  במסגרת החינוך המיוחד
 

ופת החולים להעניק שירותים להלן שתי דוגמאות לקבילות שעניינן סירוב ק
:   לילד בחינוך המיוחד
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 ******************************************************
 

מתן שירותי בריאות בתחום התפתחות הילד לילד בחינוך המיוחד 

 
, רכזת פרויקט זכויות בריאות של תושבי ישראל מטעם מרכז אדווה, הקובלת

בקבילה נגד קופת , בשם מבוטח, 2004פברואר בחודש , פנתה לנציבות הקבילות
: ואלו פרטי הקבילה, חולים מאוחדת

 
עולה כי , א בעירייה"חתום על ידי מנהל מתי, ממכתב שצורף לקבילה. 1

הינו ילד הלומד בגן טיפולי השייך , בשמו הוגשה הקבילה, המבוטח
, התארגנות(קשיים בתחום הלימודי "וזאת בשל , לחינוך המיוחד

וכן בשל קשיים בתחום ההתנהגותי ) הרגלי למידה, ים ניהולייםתפקוד
 ..."רגשי

 
הצוות החינוכי והטיפולי מחויב בבניית תוכנית לימודים אישית עבור . 2

תוך שימת דגש על בחירת מטרות , כל תלמיד הלומד בחינוך המיוחד
, קוגניטיבי, חברתי: שכוללות תחומי תפקוד שונים כגון(חינוכיות 

 ).   'וטורי וכומ, שפתי
 
בתחומים , בין השאר, מתקשה"עולה כי הילד  ,כאמור ,מהמכתב. 3

לא , קשיים בשמירת שיווי משקל, סרבול(הקשורים למוטוריקה גסה 
. אשר אינם כיום במוקד בתוכנית הלימודית האישית, )'איכותיות וכו

ל "ברור כי המרפאה בגן מתייחסת באופן דיפרנציאלי לקשיים הנ
אך עדיין זה לא בא במקום טיפול ישיר הממוקד ... ת שלהבהתערבו

עבודה על , נרמול טונוס, חיזוק נארומוסקולרי(במרכיבי התפקוד 
 )".'רוטציות תפקודיות וכו, מעברים

 
הועברה פנייה לרופא המחוזי בקופת החולים בכדי , לאור האמור לעיל. 4

הראשוני של וזאת למרות סירובה , לאשר לילד טיפול בריפוי בעיסוק
נמצא "ל בשל הטענה שהוא "לאשר את הטיפולים הנ קופת החולים

 ."במסגרת חינוך מיוחד בו הוא כבר מקבל טיפול
 
השיב הרופא המחוזי כי הוא דוחה את , כאמור, בתשובה לבקשה. 5

קופת הבקשה לאשר לילד את הטיפולים בריפוי בעיסוק במסגרת 
וקופות ... חום הלימודימקשיים בת"ל סובל "הואיל והנ, החולים

 ."החולים מטפלות אך ורק בתחום הרפואי ולא בתחום החינוכי
 
בתגובה העבירה הקובלת לרופא המחוזי דוחות הערכה בריפוי בעיסוק . 6

, ממרפאות בעיסוק העובדות מטעמה של קופת חולים מאוחדת
 .המצביעים על הצורך הרפואי של הילד לקבל את הטיפולים הנדרשים
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אין לי מה להוסיף למכתבי ": כדלקמן, כך השיב הרופא המחוזי על. 7
רק גורם . אין הקופה מטפלת בבעיות בתחום של קשיי למידה. הקודם

של הקופה על ) נוירולוג ילדים של המכון להתפתחות הילד(מקצועי 
יכול לקבוע אם קיימת בעיה , סמך הפניות מרופא הקופה כמקובל

    ."רפואית והטיפול הדרוש
 
הלומד , הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לאשר לילד. 8

בטענה שצרכיו קשורים , את הטיפולים הנדרשים, בחינוך המיוחד
 .בקשיי לימוד שאינם מכוסים על ידי קופת החולים

 
. פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

השיב כי לאור , ירולוגיה של הילד בקופת החוליםהיועץ להתפתחות ונו, גליק' דר
טיפולים נוספים בריפוי  9הוחלט להעניק לו , הערכה מחודשת של מצבו של הילד

תיקבע תוכנית , אם ימצא שהטיפולים מקדמים אותו, בעיסוק וכי בהמשך
.   הטיפולים בהתאם

 
ות על פי חוק ביטוח בריא כיהסבירה הנציבה לקובלת , לאור האמור לעיל

, רפואיים נוסף על אלה הניתנים לו בגןזכאי הילד לקבל טיפולים פרה-, ממלכתי
. במידה שיש חוות דעת מוסמכת לגבי ההצדקה הרפואית שבכך

 
לאשר לילד סדרה בת , גליק' מסרה הנציבה לקובלת את החלטתו של דר, בנוסף

ם ולהמשיך את תוכנית הטיפולים בכפוף לקיו, טיפולים בריפוי בעיסוק 9
בהתייעצות זו יקבע האם , כאמור לעיל. התייעצות מקצועית בקופת החולים

. טיפולים אלה אכן מקדמים את הילד
 

 . כקבילה מוצדקת, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
 

 ******************************************************
 

החינוך המיוחד  ידמתן שירותי בריאות בתחום התפתחות הילד ליל

 
בחודש יוני , פנתה לנציבות הקבילות בשם בתה, תושבת פתח תקווה, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי, 2004
 
סובלת מבעיה נוירולוגית , חודשים 10שנים ו- 3בתה של הקובלת בת . 1

חתום על ידי הרופאים , ממכתב שצורף לקבילה. שטרם אובחנה
) נוירולוגית, גנטית, מטאבולית(ן .ג.פלים בה במסגרת מרפאת מהמט

סובלת מאיחור התפתחותי "הילדה  כיעולה , במרכז הרפואי וולפסון
בהליכה לא יציבה , בין השאר, כללי ובעיות בשיווי משקל המתבטאות

 ".ודיבור לא ברור
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ק קיבלה הבת טיפולי ריפוי בעיסו, עד לחודש ספטמבר, לטענת הקובלת. 2
. וריפוי בדיבור במסגרת המכון להתפתחות הילד בקופת החולים

כי טיפולים אלה ניתנו על בסיס חוות דעתם של , הקובלת הדגישה
פסיכולוגית ורופא מהמכון להתפתחות : מומחים מטעם קופת החולים

 .   הילד
 
ומאותו המועד , בחודש ספטמבר שובצה הילדה בגן טיפולי משולב. 3

לים לספק לה טיפולים במסגרת המכון להתפתחות הפסיקה קופת החו
 . כפי שנהגה עד אותה העת, הילד

 
במסגרת הגן הטיפולי קבלה הבת אחת לשבוע טיפולי ריפוי בעיסוק . 4

 . נתנו מענה חלקי בלבד לצרכיה, וריפוי בדיבור אשר לדברי הקובלת
 
בבקשה לאפשר לבתה לקבל , הקובלת פנתה למכון להתפתחות הילד. 5

אולם  פול אחד נוסף בשבוע הן בריפוי בעיסוק והן בריפוי בדיבור -טי
 .בקשתה נדחתה

 
הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לספק לבתה טיפולים . 6

לילדה יש " זאת בהדגישה את העובדה כי, מחוץ למסגרת הגן הטיפולי
ם פוטנציאל ויכולת קוגניטיבית טובה מאד ונכונות להגיע להישגים טובי

מאד ולצמצם פערים תוך שאיפה להשתלב במסגרת חינוכית רגילה 
ההכוונה , הכלים, לחלוטין והכל ובלבד שתינתן לה האפשרות
 ." והטיפולים המתאימים בזמן ובמועד הנכון

 
' פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתו של פרופ, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

וזה , ושיקומו במשרד הבריאות מנהל המחלקה להתפתחות הילד, אשר אורנוי
: השיבה

 
זכאי , בין אם הוגדר כסומטי או לא סומטי, ילד הנמצא בחינוך המיוחד"

רופא (לתוספת טיפולים בקופה במידה והגורם המקצועי המוסמך מטעם הקופה 
חושב שיש צורך בתוספת ) ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד או נוירולוג ילדים

ולא בידי , החלטה זו אם כן היא בידי הגורם המקצועי, ילמיטב ידיעת. טיפולים
לכן יש לבקש החלטה בכתב מטעם הרופא המקצועי של . עובדי מינהל בקופה

." הקופה
 

תוך ציון  , הנציבה העבירה את הקבילה על מצורפיה להתייחסות קופת החולים
חוות  קופת החולים השיבה כי בהתבסס על. אורנוי בסוגיה' חוות דעתו של פרופ

הוחלט לאשר לבתה של , מהמכון להתפתחות הילד קופת החוליםדעתו של רופא 
 קופת החוליםטיפולים משלימים בריפוי בעיסוק על פי נוהלי  30הקובלת 

. ותעריפיה
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, ככלל ,הנציבה העבירה לקובלת את החלטת קופת החולים והסבירה לה כי
ת זו את הטיפולים להם הכוונה היא שילד הנמצא בחינוך המיוחד ימצה במסגר

 קופת החוליםבאם הגורם המקצועי המוסמך מטעם , יחד עם זאת. הוא זקוק
סבור שיש צורך ) רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד או נוירולוג ילדים(

הרי שחובה על קופת החולים לספק טיפולים אלו במסגרת , בתוספת טיפולים
. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 
טיפולים בשנה לכל  27הזכאות היא עד ל- 3-6כי בגילאים , ההנציבה ציינ

 54לא יעלה על , בכל המקצועות, ובלבד שסך כל הטיפולים שיינתנו, מקצוע
, לילדים שהוגדרו כבעלי נכות סומטית אין הגבלה על מספר הטיפולים. טיפולים

ראה את החלק הראשון של (וההגבלה היחידה היא בכפוף לשיקול דעת רפואי 
בקשה להכיר באוטיזם כהפרעה התפתחותית "לעיל הובאה קבילה שה

").     סומטית
 

. כקבילה מוצדקת, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 
 ******************************************************

 
עלות קבלת השירותים בתחום התפתחות הילד . 8
 

  ל מהפרעה התפתחותית סומטיתשאינו סוב 9-3ילד בין הגילאים 
 

לכל טיפול במקצועות הפרה-₪  22ההשתתפות העצמית המרבית היא עד 
. פואייםר
 

. פטורים מתשלום השתתפות עצמית: שנים 3ילדים עד גיל 
 

פטורים מתשלום השתתפות : ילדים הסובלים מהפרעה התפתחותית סומטית
. עצמית

 
ינו מבוטחים על הצורך לשלם דמי לנציבות הקבילות הגיעו קבילות במסגרתן הל

שנים או עבור  3השתתפות עצמית עבור טיפולים בילדים שטרם מלאו להם 
. ילדים הסובלים מהפרעה התפתחותית סומטית

 
להלן שתי דוגמאות לקבילות שעניינן דמי ההשתתפות הנגבים ממי שפטורים 

 :מההשתתפות העצמית
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************************************* *****************
 

זכאות לקבלת טיפולים ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית  
 3ילדים עד לגיל ל 

 
, 2004בחודש יוני , פנתה לנציבות הקבילות בשם בנה, תושבת מעלות, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת
 
ר ניתוח עב, הסובל ממאה אחוזי נכות, בן שנה, בנה של הקובלת. 1

להשתלת שתל שבלולי לצורך שיקום שמיעה ושפה במרכז הרפואי בני 
 .ציון

 
במרכז . ג.א.חתום על ידי מנהלת מחלקת א, ממכתב שצורף לקבילה. 2

קיים צורך בכיוון רצוף של מעבד , עולה כי לאחר הניתוח, הרפואי
שיקום שפה ודיבור אחת , הדיבור ובמקביל נדרש בשנתיים הראשונות

וזאת על מנת להפיק את מרב התרומה השמיעתית ממערכת , לשבוע
 .השתל השבלולי

 
ביקשה הקובלת לקבל את ,  הואיל ובית חולים רוטשילד רחוק מביתה. 3

וזאת למרות שהשיקום מתבצע , טיפולי השיקום בבית החולים נהרייה
 .    בדרך כלל בבית חולים רוטשילד

 
ים כי עבור השיקום בבית נמסר לה מקופת החול, בתשובה לבקשתה. 4

עבור ₪  21תחויב בתשלום דמי השתתפות עצמית בסך , החולים נהרייה
כל טיפול וכי עבור הטיפול בבית החולים רוטשילד לא תחויב כלל 

 .בתשלום דמי השתתפות עצמית
 
הקובלת הלינה על חיובה לשלם דמי השתתפות עצמית עבור טיפולי . 5

 .השיקום בבית החולים נהרייה
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
והשיבה כי הבן זכאי לקבל טיפולים אצל , חזרה בה מעמדתה הראשונית

. 3קלינאית תקשורת ללא השתתפות עצמית וללא הגבלת טיפולים עד לגיל 
 

 הנציבה מסרה לקובלת את החלטת קופת החולים לאשר לבנה את הטיפולים
קבעה הנציבה , ולאור כל האמור לעיל, ללא חיוב בתשלום דמי השתתפות עצמית

  .כקבילה מוצדקת, את הקבילה
 

 ******************************************************
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 ******************************************************
 

החזרת דמי השתתפות עצמית לילדים בעלי נכות סומטית 
 

בחודש יולי , פנתה לנציבות הקבילות בשם בתה, תושבת ירושלים, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי, 2003

 
, חדשים 6ו-שנים  7בת , מעובדות הקבילה עולה כי בתה של הקובלת. 1

עודף בזרוע הארוכה של כרומוזום  נולדה עם מום כרומוזומלי נדיר -
 .6מספר 

 
שהוגדרה על ידי קופת החולים כבעלת נכות , ום היוולדה טופלה הבתמי. 2

 . במכון להתפתחות הילד, סומטית
 
נמסר לה מקופת החולים כי בתה זכאית לקבל טיפולי , לטענת הקובלת. 3

ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור ללא השתתפות עצמית במכון להתפתחות 
 .מטיתוזאת מכוח היותה מוגדרת כבעלת נכות סו, הילד

 
, 3-6ל אינה חלה בין הגילאים "הוסבר לקובלת כי הזכאות הנ, עם זאת. 4

שאז עליה לשאת בתשלום דמי השתתפות עצמית עבור קבלת הטיפולים 
 .ל"הנ

 
אחראי תחום , אורנוי' הקובלת פנתה לקבלת חוות דעתו של פרופ. 5

באשר לחיובה לשאת בתשלום דמי , התפתחות הילד במשרד הבריאות
עמדת משרד הבריאות הנה "וזה השיבה כי , פות עצמית כאמורהשתת

פטורים ") סומטים("כי ילדים עם הפרעה התפתחותית סומטית 
  ."מתשלום השתתפות עצמית בכל גיל

 
הלינה הקובלת על חיובה לשלם דמי השתתפות , לאור האמור לעיל. 6

 בתקופה זו( 3-6עצמית עבור הטיפולים שניתנו לבתה בין הגילאים 
תוך שהיא , )טיפולים בריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור 150כ-קיבלה הבת 

ל חדלים מלהיות "הילדים הנ 6לגיל  3האם בין גיל "מעלה את השאלה 
 ". מוגדרים כבעלי נכות סומטית

 
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

של היועצת המשפטית במשרד  תוך שהיא מציינת את ממצאי חוות הדעת
הדרישה להשתתפות עצמית בין הגילאים , על פיה, 13/3/2002מיום , הבריאות

אינה חלה על ילדים הסובלים , כפי שהיא מופיעה בתוספת השנייה לחוק, 3-9
.      מנכות סומטית
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, במענה לפניית הנציבה השיבה קופת החולים כי היא דבקה בעמדתה לפיה
יבים ילדים סומטים בתשלום דמי השתתפות עצמית בגין מחו 3-6בגילאי 

. טיפולים התפתחותיים
 

לפיה ילדים בעלי נכות סומטית , השיבה הנציבה  כי עמדתה, בתגובה לאמור
, פטורים מתשלום דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים בתחום 3-9בגילאי 

 14תוך , הנציבה התריעה כי במידה שלא תתקבל מקופת החולים. נותרה בעינה
תודיע לקובלת כי קבילתה , תשובה שיהיה בה כדי לשנות את עמדתה, ימים

. נמצאה מוצדקת
 

: כדלקמן, במענה לעמדת הנציבה  השיבה קופת החולים
 

המתבססת על הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי , חוות הדעת המשפטית"...
ת עצמית מלמדת כי מותר לגבות השתתפו, וסל השירותים שבתוספת השנייה

לא נסתרה מעיננו העובדה כי , יחד עם זאת. 6עד  3בגין השירותים האלה לגילאי 
נוצרת אי בהירות באשר להגיון בדבר הגביה בטווח גילאים זה ולא בטווח 

. גילאים אחרים באותו השירות ובאותו הילד
 

בנסיבות אלה החליטה הקופה שלא להתבסס דווקא על ההיבטים המשפטיים 
ולפיכך תשיב הקופה לפונים את סך ההשתתפות העצמית שנשאו , של העניין

". בהם ותחדל מגביית ההשתתפות העצמית בגין מתן שירות זה
 

הנציבה הודיעה לקובלת על החלטת קופת החולים להשיב לה את דמי 
ההשתתפות העצמית ששולמו על ידה עבור הטיפולים שקיבלה בתה בין 

תנחה אותה באשר  קופת החוליםהנציבה כי  הודיעה לה, כמו כן. 3-6הגילאים 
. לאופן קבלת ההחזר

 
 .כקבילה מוצדקת, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 

***************************************************** 
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רביעי פרק 

שירותי חירום 
 

אגרת מיון וקבילות נבחרות . א
 

שבחלק  )ב(2עיף ל בחדר מיון מובא בספירוט ההשתתפות העצמית עבור טיפו
שירותים "השני של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הדנה ב

. חלקים 2-השתתפות זו מתחלקת ל ".בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח
. ותשלום אגרת מיון, מימון הטיפול בחדר המיון

 
: הזכאים לפטור מלא על פי החוק הם, על פי סעיף זה

 
מבוטח , ולא אושפז, 17או עם טופס /פנה לחדר מיון עם מכתב רפואי ומבוטח ש
ובנוסף מקרים נוספים הממומנים לפי , מקרים שמפורטים בחוק 13 -ו, שאושפז
.  דין אחר

 
: חייבים, באגרת מיון בלבד

 
. בבוקר 6.00-בלילה ו 1.00בין השעות הפונים לחדר מיון  . 1
. יה הייתה מוצדקת מבחינה רפואיתבמקרים בהם התברר בדיעבד כי הפנ. 2
 

קבילות שעניין התשלומים עבור  119הגיעו לנציבות הקבילות  2004בשנת 
קבלו לנציבות הקבילות כנגד הדרישה לשלם  ,מבוטחים 94 מהם, שירותי המיון

 .אגרת מיון
 

קבילות שעניין התשלומים עבור  134 הגיעו לנציבות הקבילות 2005בשנת 
קבלו לנציבות הקבילות כנגד הדרישה לשלם  ,מבוטחים 49 םמה, שירותי המיון

 .אגרת מיון
 
 

: בנדון ותקבילשתי של  ותדוגמאשתי  נהלהלן תובא
 

****************************************************** 
 

תשלום עבור טיפול בחדר מיון עקב עקיצת עקרב 
 

, 2004דש ספטמבר בחו, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת נתניה, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 



 102 

לחדר המיון , בערב 21:30בסביבות השעה , הקובלת הגיעה ביוזמתה. 1
וזאת לאחר שנעקצה ברגלה על ידי עקרב וחשה , בבית החולים לניאדו

שעות אחדות לאחר קבלת הטיפול בחדר המיון שוחררה . כאבים עזים
 . לביתה

 
, קובלת פנתה לקופת החולים לצורך הנפקת התחייבות לבית החוליםה. 2

עבור קבלת ₪  250לשם סכום בסך של , לטענתה, אולם נדרשה
 . ל"ההתחייבות הנ

 
הקובלת הלינה על גובה התשלום אותו נדרשה לשלם בגין קבלת . 3

ודרשה להפחיתו בעיקר בשל העובדה כי אין , הטיפול בחדר המיון
 .תשלום זהביכולתה לשאת ב

 
לתוספת . ב. 2. 29מוסדרת בסעיף , סוגיית התשלום עבור הטיפול בחדר המיון

; הקובע כדלקמן, 1994 ד -"התשנ, השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
 

י תעריפון משרד "הטיפול הרפואי הניתן בחדרי מיון כרוך בתשלום עפ"
." יפורטו בהמשךכפוף לסייגים ש. הבריאות ובתשלומים עבור שירותים שונים

 
למעט , כי הטיפול בחדר המיון כרוך בתשלום של המבוטח, מלשון החוק עולה

בהם זכאי המבוטח לפטור מלא , המוגדרים בחוק, רשימה של מקרים ספציפיים
ומספר מצבים בהם הוא , הן עבור הטיפול בחדר המיון והן עבור אגרת המיון
. יון אך לא מאגרת המיוןזכאי לפטור רק מהתשלום עבור הטיפול בחדר המ

 
יש לבדוק האם בנסיבות , בכל מקרה של פניה לחדר המיון, לאור האמור לעיל

או לפטור , לרבות פטור מאגרת המיון, העניין זכאי המבוטח לפטור מלא
. למעט פטור מאגרת המיון, מהתשלום עבור הטיפול

 
טור אשר בהתקיימם פ, מעיון בהוראות החוק המפרטות את שורת המקרים

עולה כי עקיצת עקרב אינה נמנית , המבוטח באופן מלא מתשלום בחדר המיון
. על המקרים המזכים בפטור מלא

 
חייב המבוטח בתשלום , מפרט החוק שני מקרים אשר בהתקיימם, עם זאת

: והם, בלבדאגרת מיון 
 .1:00  -6:00פנייה לחדר מיון בין השעות . 1
ניה הייתה מוצדקת מבחינה במקרים בהם התברר בדיעבד כי ההפ. 2
 .רפואית 
 

פנתה , לאור הנסיבות אשר תוארו בקבילה ולצורך בירור עובדות המקרה דנן
וזו השיבה כי לאחר עיון בסיכום , הנציבה לקבלת התייחסות קופת החולים

.  ₪ 126המחלה הוחלט שהקובלת תשלם אגרת מיון בלבד בסך של  
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ואף , טת קופת החולים בעניינההנציבה העבירה לידיעת הקובלת את החל
כמוצדקת , בדיעבד, הסבירה לה כי פנייתה לקבלת טיפול בחדר המיון התבררה

הקובלת לא תזכה , כאמור. ועל כן תחויב בתשלום אגרה בלבד, מבחינה רפואית
הואיל והמקרה אינו כלול ברשימת המקרים בחוק , לקבלת פטור מלא מתשלום

.  בגינם ניתן פטור מלא
 

   .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת, כל האמור לעיללאור 
 

לפיה במקרים , הנציבה מבקשת לשוב ולהצביע על המלצתה בדוחות הקודמים
יינתן פטור מלא גם מאגרת , בהם מדובר במצב חרום רפואי דוגמת מקרה זה

 .המיון
 
 

****************************************************** 
 

  תר עבור אגרת מיון -גביית י
פניה למיון בעקבות דימום וכאבי בטן בזמן הריון 

 
בקבילה , 2004בחודש מרץ , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת השומרון, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים כללית
 
חשה בשעות הערב בכאבי בטן , להריון 12 שהייתה בשבוע ה-, הקובלת. 1

 .נרתיקי חזקים שלוו בדימום
 
בעקבות מצבה יצרה קשר עם רופא במחלקת נשים בבית , לדבריה. 2

למחלקה , מהר ככל האפשר, והוא המליץ לה להגיע , החולים לניאדו
 .לרפואה דחופה בחטיבת נשים ויולדות בבית החולים

 
פנתה הקובלת לקבלת , כאמור, לאחר שקיבלה את המלצת הרופא. 3

שחרור שצורף על ידה לקבילה עולה כי וממכתב ה, טיפול בבית החולים
 .שוחררה לביתה כעבור מספר שעות

 
הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לקבל טופס התחייבות עבור . 4

קבלת ההתחייבות הותנתה , לטענתה,אולם, הטיפול בבית החולים
 .186₪בתשלום אגרת מיון בסך 

 
לרופא  פנתה הקובלת בכתב, בשל סירובה לשלם את אגרת המיון. 5

פנייתה , אולם, המחוזי בקופת החולים בבקשה לקבלת פטור מאגרה
פנה רופא המשפחה המטפל בקובלת , ל"לאחר דחיית הבקשה הנ. נדחה

 .   אך גם בקשתו נדחתה, לקופת החולים בבקשה לפטור אותה מאגרה
 



 104 

זאת במיוחד לנוכח , הקובלת הלינה על שנדרשה לשלם את אגרת המיון. 6
עלה על פי ההוראות הקבועות במחברת מעקב הריון של העובדה כי פ

יש לפנות , כאשר מופיע דימום נרתיקי או כאב בטן, ןעל פיה, טיפת חלב
 . לבית החולים

 
אשר בהתקיימם פטור , מעיון בהוראות החוק המפרטות את שורת המקרים

עולה כי הסימנים מהם סבלה , המבוטח באופן מלא מתשלום בחדר המיון
אינם נמנים על המקרים  כאבי בטן המלווים בדימום נרתיקי – הקובלת -

. המזכים בפטור מלא
 

פנתה , לאור הנסיבות אשר תוארו בקבילה ולצורך בירור עובדות המקרה דנן
ביקשה לברר , ובנוסף, ל"הנציבה לקבלת התייחסות קופת החולים למקרה הנ

מתעריף אגרת  הגבוה, 186₪מדוע נתבקשה הקובלת לשלם תשלום בשיעור של 
.     המיון המעודכן

 
הנושא נבדק : "עמדת קופת החולים כפי שבאה לידי ביטוי במכתבה הייתה כי

שהביקור במיון היה מוצדק , בהנהלה הרפואית במנהלת שומרון ונמצא
 בהתאם לכך הודיעה קופת החולים כי תנפיק לקובלת טופס התחייבות "רפואית

.  120₪בכפוף לתשלום אגרת מיון בסך 
 

, הנציבה קבעה שצדקה קופת החולים לגבי זכותה לגבות אגרת מיון במקרה דנן
לדרוש תשלום הגבוה אולם הקבילה נקבעה מוצדקת בגין החלטת קופת החולים 

. אגרת מיוןמ
 

 .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת, לאור האמור לעיל
 

****************************************************** 
 
 

הסעות באמבולנס וקבילות נבחרות . ב
 

 28מוסדרת בסעיף , הזכאות לקבלת החזרים כספיים בגין נסיעות באמבולנס
לחלק  3ופעם נוספת בסעיף , יה לחוק ביטוח בריאות ממלכתיילתוספת השנ

. תוכן שני הסעיפים זהה. השני לתוספת
 

א יקבל "לנס של מדמבוטח המוסע לבית החולים באמבו, ל"הנ 28על פי סעיף 
לא שבמידה . החזר כספי מלא של ההוצאה תמורת קבלה במקרה שאושפז

 .אושפז לא יקבל החזר
 

מבוטח המוסע לבית החולים בניידת טיפול נמרץ יקבל החזר מלא של ההוצאה 
 .מן ההוצאה 50%במידה ולא אושפז יקבל . במקרה שאושפז
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 142ו- 2004בשנת  מבוטחים 136הלינו למרות האמור לעיל כמו בשנים קודמות 

גם  .על כי לא אושר להם מימון עבור הסעה באמבולנס, 2005בשנת  מבוטחים
במקרים כי על כך הלינו מבוטחים רבים , כמו בשנים הקודמות ,תקופת דוח זהב

אפילו  ,אבל הם לא אושפזו, בהם הגיעו לחדר המיון ופנייתם הוכרה כמוצדקת
, או שלא ניתן היה להעביר אותם בדרך אחרת, אם רופא שלח אותם באמבולנס

גם אם מדובר היה , לא היו זכאים להחזר כלשהו עבור ההסעה באמבולנסהם 
.  במקרה חירום

 
מימון הסעה של מקרי חירום ת הצורך לשקול הכלל מצביעה עלשבה והנציבה 

 שמחד ניתן יהיה לפטור, אין זה סביר הנציבה מדגישה כי. באמבולנס בסל
אותם ב, ולעומת זאת, מתשלום עבור פניה מוצדקת רפואית לחדר מיוןבדיעבד 

. לשלם את מלוא התשלום עבור ההסעה באמבולנס יםעל המבוטח, מצבי חירום
 
 

הסעות לדיאליזה . 1
 

, ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתיילתוספת השני) 1(28מוסדר בסעיף נושא זה 
: קובע כדלקמןה, 1994 ד -"התשנ

 
ולוגי או חולה דיאליזה הנוסע לטיפול בבית חולים יקבל החזר חולה אונק) 1"(

ח ובחזרה בגובה דמי תחבורה "כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לביה
מן  50%ל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של "חולה כנ. ציבורית
 ".ההוצאה

 
בבית חולה דיאליזה הנוסע לקבלת טיפול לגבי  ת הוראות החוק המפורשותלמרו

להלן . 2005בשנת  קבילות 7ו-, 2004בשנת  קבילות 11הגיעו בנושא זה  ,החולים
: תובא דוגמא לקבילה מסוג זה

 
****************************************************** 

 
החזר הוצאות אמבולנס לחולה דיאליזה 

 
, 2003בחודש אוקטובר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת הצפון, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי
 
נאלצת להשתמש בשרותי , מקבלת טיפולי דיאליזהה, הקובלת. 1

 .אמבולנס לצורך הסעה לבית החולים וקבלת הטיפולים
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נהגה מדי , ועד למועד הגשת הקבילה דנן 1999החל משנת , לטענתה. 2
צאות ההסעה חודש להמציא לקופת החולים קבלות המעידות על הו

 "). ההחזר: "להלן( 50%וכנגדן קיבלה החזר של , באמבולנס
 
המשרתות  ,לאחרונה התקשרה קופת החולים עם שתי חברות אמבולנס. 3

 .למתן שירותי הסעה לחולים הזכאים לכך, את אזור מגורי הקובלת
 
הודיעה קופת חולים לקובלת כי על מנת , ממועד ההתקשרות כאמור. 4

עליה להשתמש באחת משתי החברות , את ההחזר להמשיך ולקבל
 . ל"הנ

 
המשיכה הקובלת לשכור שירותי הסעה באמבולנס , חרף האמור. 5

. מחברה אשר אינה נמנית על שתי החברות עמן התקשרה קופת החולים
 .סירבה קופת החולים להשיב לה את החזר הוצאותיה, ל"בנסיבות הנ

 
ל קופת החולים להשיב לה את על סירובה ש, אפוא, הקובלת הלינה. 6

בגין הסעה באמבולנס שאינו נמנה על חברות , החזר הוצאותיה
 .האמבולנס עמן התקשרה קופת החולים

 
פנתה הנציבה לקופת החולים וזו השיבה כי , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

נעשתה בהתאם , לעיל 3כאמור בסעיף , התקשרותה לשתי חברות האמבולנס
להשתמש  שלאמשבחרה הקובלת , משמע.  רה של נותן השירותיםלהסדרי הבחי

בשרותי האמבולנס הנמנים על רשימת נותני השירותים עמם התקשרה קופת 
. מהוצאותיה 50%אין קופת החולים חייבת להשיב לה החזר של , החולים

 
: לחוק 23בעניין זה הפנתה קופת החולים להוראות הקבועות בסעיף 

 
ולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו חבר בקופת ח) 1" (

.. הרשום בה מבין נותני השירותים של קופת החולים או מטעמה
 
קופת חולים תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם ) 2(

..." ;יותר מנותן שירותים אחד
 

יש שני , להסדר אליו הגיעה קופת החולים עם שתי החברות כאמור, זאת ועוד
:  יתרונות בולטים

 
זול , השירות של חברות האמבולנסים אתן התקשרה קופת החולים. 1

 .יותר מהשירות שניתן על ידי החברה המועדפת על הקובלת
 
על המבוטח יהיה לשלם לחברת  ,בהתאם להסכם ההתקשרות. 2

ולא יהיה צורך בהליך של קבלת החזר , האמבולנסים את חלקו בלבד
 .כספי
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, על פיה, כי היא איננה מקבלת את עמדת קופת החולים, ובה השיבה הנציבהבתג

באופן שבו יהיה על המבוטח , הסדרי בחירה בעניין זההיא רשאית  להסדיר 
. מתוך רשימה קבועה, חברת האמבולנס במקרה זה, לבחור את נותן השירותים

 
קשורה קופת הנציבה הסבירה כי הסדרי הבחירה מכוונים לנותני שירותים עמם 
כפי שעולה . החולים למתן השירותים הרפואיים בהם היא מחויבת על פי החוק

ומכאן , החזרחובתה של קופת החולים במקרים אלו היא תשלום , ל"מהסעיף הנ
. כי אין המדובר בחובה של קופת החולים למתן השירות בפועל

 
הוא מתייחס הן כי מעיון בלשון הסעיף ניתן לראות כי , הנציבה מבקשת להדגיש

כאשר שתי אפשרויות אלו עומדות זו , להסעה באמבולנס והן לנסיעה במונית
מחדדת את הטענה כי אין מדובר על , קריאה כאמור. לצד זו באופן בלתי נפרד

אלא על החזר כספי בגין מתן שירות לצורך קבלת , בפועל מתן שירות רפואי
. שירות רפואי

 
ומכיוון שאין מדובר בחובת קופת , רות רפואימכיוון שנסיעות כאמור אינן שי

הרי שהחלת הסדרי הבחירה על נסיעה , אלא להחזר בלבד, החולים למתן שירות
.   באמבולנס אינה מתיישבת עם הוראות החוק

 
לפיה , כי גם בהנחה שקופת החולים צודקת בטענתה, הנציבה הוסיפה וציינה

יקול הדעת נותר של המבוטח עדיין ש, ההסדר אליו הגיעה מיטיב עם המבוטח
. בבואו לבחור את חברת האמבולנס או את חברת המוניות

 
הודיעה הנציבה לקובלת כי קבילתה מוצדקת וכי על , לאור כל האמור לעיל

מעלות הסעתה  50%חלה החובה לשלם לה את החזר בגובה  קופת החולים
קשרות עם וזאת מבלי להתנות זאת בהת, באמבולנס לצורך טיפולי הדיאליזה

. חברות מסוימות

 
****************************************************** 

 
חולה חולה אונקולוגי או ) 1("קובע כי  לתוספת השניה לחוק) 1(28סעיף , כאמור

במונית באמבולנס או  ל המוסע#חולה כנ///הנוסע לטיפול בבית חולים דיאליזה
.) ר.ק שות שלי –ההדג". (מן ההוצאה 50%יקבל החזר של 

 
נסיעה הלנציבות הקבילות הגיעו קבילות על סירוב הקופה לממן את הוצאות 

: להלן תובא דוגמא לקבילה מסוג זה .במונית
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****************************************************** 
 

בקשה לקבלת החזר עבור נסיעה במונית לקבל טיפולי דיאליזה 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש יוני , פנה לנציבות הקבילות, הצפון תושב, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית

 
ולצורך הטיפול במחלתו , שנים ממחלת כליות 12הקובל סובל מזה . 1

 .נזקק לקבל טיפולי דיאליזה שלוש פעמים בשבוע
 
משתמש הקובל במשך שנים בשירותי , כדי להגיע למקום הטיפול. 2

מעלות הנסיעה במונית  50%אשר קופת החולים מחזירה לו כ, מוניות
 . מביתו למכון הדיאליזה ובחזרה") ההחזר: "להלן(

 
על ביטול ההחזר עבור , במפתיע, לאחרונה החליטה קופת החולים. 3

ההחזר עבור הנסיעה במונית מהמכון . הנסיעה מהבית למכון הדיאליזה
ובל מרגיש רע מאד לאחר וזאת בשל העובדה כי הק, לבית נותר על כנו

הנימוק להחלטה זו היה כי הקובל אכן זקוק להסעה במונית .  הטיפול
דבר שאינו ,  ולאחר הטיפול הוא מרגיש רע מאוד הואיללאחר הטיפול 

 .נכון לפני מתן הטיפול
 
הקובל הלין על החלטת קופת החולים להפסיק לתת לו החזרים עבור . 4

 .כפי שנהגה לעשות במשך שנים, אליזהנסיעה במונית מביתו למכון הדי
 

) 1( 28תוך ציון סעיף , פנתה הנציבה לקופת החולים, במענה לקבילה דנן
הקובע חד משמעית את חובת , לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מעלות הוצאות הנסיעה במונית מביתו  50%קופת החולים להחזיר לקובל 
)  ראה הוראות החוק לעיל(ובחזרה 

 
השיב נציב פניות , במענה לפנית הנציבה ובהתייחס להוראת החוק כאמור

: כדלקמן, הציבור בקופת החולים
 

הסעתו של מטופל דיאליזה למקום הטיפול ממומנת בחלקה על ידי הכללית "
... וסוג ההסעה מותנה ביכולת הניידות של המטופל

 
מרותק לביתו ומגיע אינו , במקרה של הקובל התברר כי מדובר באדם שהינו נייד

. בכוחות עצמו למרפאת הקופה ולמקומות אחרים
 

בדרך אל מקום הטיפול , החליטה הנהלת המחוז לשנות את ההחזר, לפיכך
ואילו ההחזר ממקום הטיפול לביתו , ההחזר הוא לפי תעריף תחבורה ציבורית
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היות ובמקרים לא מועטים מטופלי דיאליזה חשים  נעשה לפי תעריף מונית –
...." רע בשעות הראשונות לאחר הטיפולב
 

ולפיכך , אינה מעוגנת בחוק, הנציבה השיבה לקופת החולים כי עמדתה כאמור
הנה מחויבת להמשיך ולתת לקובל את ההחזרים שנהגה לתת גם עבור הנסיעה 

. במונית מביתו למכון הדיאליזה
 

לים על נותרה עמדת קופת החו, למרות הוראות החוק ועמדת הנציבה בעניין
שינתה קופת החולים את , ולאחר פניה נוספת של הנציבה לקופת החולים, כנה

: עמדתה וכך נקבע על ידה
 

אם על פי שיקול דעת רפואי יש , "כללית"לדעת ההנהלה הרפואית של ה"... 
הרי שיש לאשר לו גם , מקום לאשר לפונה הסעה חזרה מהמכון לביתו במונית

לא מן הנמנע כי במקרה זה , עם זאת. במוניתאת ההסעה הלוך מביתו למכון 
הן הלוך והן חזור , יחליט המחוז כי מצבו הרפואי של הקובל מאפשר הסעה

. בתחבורה ציבורית, מהמכון
 

ההנהלה הרפואית תוציא בימים אלו הבהרה בנושא למנהלים הרפואיים 
...."    במחוזות

 
ן אם על פי שיקול דעת לפיה, הנציבה הודיעה לקובל את תוצאות בירור הקבילה

תאשר קופת , רפואי יש לאשר לו החזר בגין הסעה במונית לאחר הטיפול
. החולים החזר כאמור גם בגין הנסיעה מביתו למכון

 
. לצורך הסדרת העניין המליצה הנציבה לקובל לפנות למרפאת קופת החולים

 
.  כקבילה מוצדקת קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 
נציבה מבקשת לחזור ולהצביע על הוראות החוק אשר אינן מתנות את מתן ה

ובלבד שהסעה היא לצורך קבלת טיפולי , בדברבמונית ההחזר עבור ההסעה 
 .  דיאליזה

 
 

****************************************************** 
 

הסעות באמבולנס מבית חולים למוסד סיעודי . 2
 

 24או בית חולים אחר הגיעו מבית החולים למוסד אחר  בנושא העברת חולים
חלק מקבילות אלו היו בסוגיה של  . 2005קבילות בשנת  27ו- 2004קבילות בשנת 

להלן דוגמא לקבילה . הסעה באמבולנס מבית חולים למוסד סיעודיהמימון 
: מסוג זה
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****************************************************** 

 

החזר כספי עבור הסעה באמבולנס מבית חולים למוסד סיעודי  קבלת
 

בחודש פברואר , פנתה בשם אביה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
אושפז במצב קשה בבית החולים בלינסון , 82בן , אביה של הקובלת. 1

, כשהוא עדיין מחוסר הכרה ומונשם, האשפוזעם תום . התקוובפתח 
 . הוחלט להעבירו למוסד רפואי סיעודי בפתח תקווה

 
א בליווי רופא "אשר בוצעה באמצעות אמבולנס של מד, עבור ההעברה. 2

 .₪ 473נדרשה הקובלת לשלם , מבית החולים
 
הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לקבל החזר בגין ההסעה . 3

 .לדבריה בקשתה נדחתה אולם, באמבולנס
 
הלינה הקובלת על סירובה של קופת החולים , לאור האמור לעיל. 4

זאת בעיקר לנוכח העובדה כי , להחזיר לה את עלות ההעברה באמבולנס
 .מצבו הרפואי של אביה חייב העברה באמבולנס

 
, אשר השיבה, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, במענה לקבילה דנן

כי כאשר מבוטח , יפואביב-הממונה על סל השירותים במחוז תל-באמצעות 
. לא מאושר החזר, שיקומי/מוסע מבית החולים לביתו או למוסד סיעודי

 
,  עמדת קופת החולים עולה בקנה אחד עם הוראות החוק בענייןשמאחר 

הסבירה הנציבה לקובלת כי סל השירותים שעל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
ל השירותים שניתן על ידי קופת חולים כללית ערב החלת החוק מבוסס על ס

במסגרת זו נכללה הסעה באמבולנס לבית "). המועד הקובע"מועד המכונה (
אולם הסעה מבית החולים לבית , במידה והיה לאחריה אשפוז כלליחולים 

ומן , אינה כלולה בסל שירותי הבריאות, לרבות סיעודי מורכב, חולים סיעודי
הזה אין באפשרותה לחייב את קופת החולים במימון ההסעה באמבולנס הטעם 

. כמתבקש בקבילתה
 

 .  קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה מוצדקת, לאור האמור לעיל
 

  ****************************************************** 
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 ת באמבולנסת יולדהסע. 3
  

סעיף ב חוק הביטוח הלאומיהוסדר בנס הסעת יולדות באמבולנושא למרות ש
הגיעו     -ובכפוף לנהליו, הנו באחריות המוסד לביטוח לאומיונקבע כי , 47

קבילות בשנת  11ו- 2004בשנת קבילות  15גם בנושא זה לנציבות הקבילות 
ידיעה על כך כי נושא זה אינו באחריות קופות  קבילות אלו מקורן באי. 2005

להלן . אף בביטוח הלאומי עצמו, ירות לגבי נושא זהמחוסר בהכן החולים ו
: תובא דוגמא לסוג זה של קבילות

 

****************************************************** 
 

החזר עבור הסעת יולדת באמבולנס 
 

, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת אחד הכפרים הערבים בצפון הארץ, הקובלת
ונגד קופת חולים , נגד המוסד לביטוח לאומי בקבילה, 2004בחודש נובמבר 

: כללית ואלו פרטי הקבילה
 
חשה בכאבים ולכן הזמינה , להריונה 32 שהייתה בשבוע ה-, הקובלת. 1

ילדה באמבולנס בדרכו לבית , לטענתה. אמבולנס שיסיעה לבית החולים
 . החולים

 
 עבור ההסעה₪  500 הקובלת שילמה למגן דוד אדום סכום בסך –. 2

 .כאמור לעיל, באמבולנס
 
הפנתה , ל"משפנתה לקופת החולים בבקשה שתשיב לה את הסכום הנ. 3

בטענה כי הסעת יולדת , אותה קופת החולים למוסד לביטוח לאומי
.      באמבולנס הנה באחריותו

      
, אולם, פנתה הקובלת למוסד לביטוח לאומי, בהתאם להנחיה שקיבלה. 4

בטענה כי האחריות בנוגע , לקופת החוליםהופנתה על ידו בחזרה 
 .להסעת יולדות באמבולנס מוטלת על קופת החולים

 
הקובלת הלינה על סירובם של קופת החולים ושל המוסד לביטוח . 5

 .לאומי להשיב לה את הסכום ששולם על ידה עבור ההסעה באמבולנס
 

ת באמבולנס הסעת יולדוהשיבה הנציבה כי נושא , במענה לעובדות הקבילה דנן
. ובכפוף לנהליו לאומי הנו באחריות המוסד לביטוח
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מוסדרת בחוק , זכאות היולדות בכל הקשור למענק לידה ולמענק אשפוז
 47בהתאם לסעיף . הביטוח הלאומי ובמסגרת זו הוכללה גם הסעה באמבולנס

לכרות הסכם עם מגן דוד "לחוק הביטוח הלאומי רשאי המוסד לביטוח לאומי 
, במקרים מיוחדים, דבר התנאים שבהם תועבר זכאית למענק לידהאדום ב

".  לבית חולים או למוסד רפואי אחר או בחזרה למעונה
 

משהוסדרה , ובין אם לאו, בין אם ניתן ההחזר על ידי המוסד לביטוח לאומי
אין תחולה לחוק ביטוח בריאות , הזכאות בנושא בחוק הביטוח הלאומי

. בעניינו ממלכתי
 

אין באפשרותה לחייב , ה הסבירה כי עם כל ההבנה לנסיבות המתוארותהנציב
. הואיל ואין הדבר באחריותה על פי חוק, את קופת החולים במתן ההחזר

 
מאחר ועל פי החוק בסמכותה לברר קבילה של תושב בכל הקשור , יתרה מכך

אין זה בסמכותה לברר את קבילתה שהיא , לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
. ת המוסד לביטוח לאומיבאחריו

 
קבעה הנציבה את הקבילה כנגד קופת החולים כקבילה לא לאור האמור 

 .ואת הקבילה כנגד המוסד לביטוח לאומי כקבילה שאינה בסמכותה, מוצדקת
 

****************************************************** 
 
 

 "אטן"החזר כספי עבור הסעה ב. 4
 

כאמבולנס   חולים לממן את ההסעה באמבולנס מסוג זהסירוב קופות הבנושא 
להלן . 2005קבילות בשנת  4ו-  2004בשנת  קבילות 4הגיעו , של טיפול נמרץ

:  דוגמא
 

****************************************************** 
 

ן ”הכספי עבור הסעה באט החזרגובה ה
 

בקבילה נגד ,  2005דש פברואר בחו, פנה לנציבות הקבילות, תושב אילת, הקובל
:  ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים לאומית

 
אמבולנס טיפול נמרץ (ן "פונה באמצעות אט, נכות 100%בעל , הקובל .1

מקבילותו עולה כי לא .  לבית החולים לאחר שהתעלף בביתו) א"של מד
 .אושפז
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ואחר כך פנה לקופת , הקובל שילם מכיסו את עלות ההסעה באמבולנס .2
אולם , חולים בבקשה להשיב לו מחצית מהסכום ששולם על ידוה

פ חוק "האמבולנס ניתן ע החזר עבור: "בקשתו נדחתה בטענה הבאה
 ".רק במקרה של אשפוזהבריאות הממלכתי 

 
מעלות  50%הקובל הלין על סירובה של קופת החולים להשיב לו  .3

 .  ההסעה ששולמה על ידו
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים  ,לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
ן דינה כדין הסעה "תוך ציון העובדה כי על פי עמדתה ההסעה באמבולנס אט

. ן"באמבולנס נט
 

ן עדיין אינו נכלל בחוק "במענה לפניית הנציבה השיבה קופת החולים כי אט
מסיבה זאת חזרה . ולפיכך ההתייחסות אליו היא כאל אמבולנס רגיל, הבריאות

.   ת החולים על עמדתה לפיה לא תאשר לקובל את ההחזר המבוקש על ידוקופ
 

הנציבה פנתה בשנית לקופת החולים תוך שהיא מצרפת את חוות הדעת 
לעניין , ן"ן לנט"המשפטית של משרד הבריאות לפיה אין לראות שוני בין אט

: וכך נכתב בחוות הדעת,  חובת הקופה לממן את השרות על פי החוק
 

לחולים , הותה ניידת טיפול נמרץ היא ניידת הערוכה למתן סיוע נשימתילפי מ"
שביסוד , ההנחה. ח"או נפגעים העשויים להיזקק לסיוע כזה במהלך פינוים לביה

מהווה , בשיגור הניידת, א"ההסדר שבחוק היא כי שיקול הדעת שמפעיל מד
גם , ולו חלקי, באופן המצדיק מתן החזר, הפניה" רצינות"בסיס מספק ל

. במקרים שלא נסתיימו באשפוז
 

אין צריך לומר כי בחילופי המילים ". ן"נט"אינו אלא מקרה פרטי של ה" ן"אט"
. אין כל נפקות לענין מהותה הפונקציונלית של הניידת" אמבולנס"ל" ניידת"בין 

אינו מעלה או ) ברופא או פראמדיק(לא תיתכן גם מחלוקת כי אופן איוש הניידת 
וכי הפונקציה שממלאות שתי הניידות , ן מהות פונקציונלית זאתמוריד לעני

 בין המקרים " לאבחן"גם התכלית של ההסדר . בשני המקרים, היא שווה
מה  –נשמרת בשני המקרים , ולתת שיפוי מוגבר לאחרונים, "קשים"ל" קלים"ה

א בשיגור שני סוגי הניידות הוא "עוד שאין חולק כי שיקול הדעת שמפעיל מד
".    והשו

 
המשיכה קופת החולים לדבוק בסירובה לאשר את , למרות חוות הדעת האמורה

ן ולא "בחוק הבריאות נכתב בפירוש נט"...ההחזר הכספי המבוקש בטענה כי 
לעניין חובת הקופה  ,"רגיל"כאל אמבולנס " אטן"ולפיכך יש להתייחס ל, "ן"אט

ובל לא אושפז אין הוא ל בו הק"במקרה הנ, משמע. לאשר החזרים על פי החוק
.  זכאי להחזר כלל
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נציבה ה הודיעה, ל"בנסיבות הנו, הנציבה קבעה את הקבילה כקבילה מוצדקת
מעלות  50%וכי קופת החולים חייבת להשיב לו על פי חוק , את קביעתה לקובל

.  ן"ההוצאה בגין הפינוי באט
 

נו מלנקוט בכל הנציבה הסבירה לקובל כי אין בטיפולה בקבילה בכדי למנוע ממ
הערכאה לעניין (לרבות פניה לערכאות המשפטיות , האמצעים העומדים לרשותו

).     חוק ביטוח בריאות ממלכתי הינה בית הדין האזורי לעבודה
       

יצויין כי לאחר תום תקופת הדוח קבלה קופת החולים את עמדת הנציבה 
. ן"הנטן לאלו של "והשוותה את תנאי ההחזר הכספי של האט

 

****************************************************** 
 
   מימון אמבולנס במקרה של פטירה במקום האירוע. 5
 

לא ניתן שלא לציין כי יש משום טעם לפגם . נושא זה שב ועולה ומעורר כעס רב
להלן דוגמא . אשר ראוי כי יבוא על פתרונו באמצעות הכללת מצב ייחודי זה בסל

:  בנושא זה לקבילה
 

****************************************************** 
 

מימון האמבולנס במקרה של פטירה במקום האירוע 
 
 

בחודש , פנתה בשם אמה המנוחה לנציבות הקבילות, תושבת רמת גן, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית,  2005אפריל 

 
בעקבות . איבדה את הכרתה בביתה שברמת גן אמה של הקובלת. 1
אשר מצאה אותה ללא סימני ) ן"נט(האירוע הוזנקה ניידת טיפול נמרץ  
.          חיים 

  
 . אך היא נפטרה במקום, הצוות המטפל ביצע בחולה החייאה. 2

 
בלת הלינה על סירובה של קופת החולים להשיב את מלוא עלות הקו. 3
לנוכח העובדה כי למיטב ידיעתה קופות חולים  במיוחד, ן"וצאות נטה 
 . חרות מאשרות במקרה של פטירה החזר הוצאות מלאא 
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
.  ן"בלבד מעלות נט 50%השיבה כי היא מאשרת החזר בסך 
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: כדלקמן, סבירה לההנציבה העבירה לידיעת הקובלת את החלטת הקופה וה
 

לא ניתן לחייב את קופת החולים במימון הוצאות ההעברה , לצערי"...
... באמבולנס במקרים שאינם נכללים בגדר הסעיף

 
. יצויין כי לא ידוע לי על קופות המספקות מימון מלא במקרה שלא היה אשפוז

ייב אין בכך כדי לח, גם קופה המספקת שירות מעבר למחויב בחוק, בכל מקרה
".         את שאר הקופות

 
 תכקבילה שלא ניתן להיענו, לאור כל האמור לעיל קבעה הנציבה את הקבילה

       .לה
 

  ****************************************************** 
 

  מצב חריף המסכן את החייםון פינוי באמבולנס עקב מימ. 6
 

כי יש להכליל בסל מצבים   בכל הדוחות הקודמים הצביעה הנציבה על כך
. המהווים סכנת חיים ושבהם לא ניתן להעביר את המבוטחים שלא באמבולנס

: להלן דוגמא נוספת לקבילה מסוג זה
 

****************************************************** 
 

מימון פינוי באמבולנס עקב התקף אפילפטי  
 

,  2005בחודש אוגוסט , ת הקבילותפנתה לנציבו, תושבת ביתר עילית, קובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת

 
הבאה לידי , שנים כחולה במחלת אפילפסיה 8 הקובלת אובחנה לפני כ-. 1
ביטוי בהתקפים חזקים במיוחד המופיעים בתדירות של אחת לארבעה  
 .חודשים 
 
, פילפטייםמעובדות הקבילה עולה כי בעקבות ההתקפים הא. 2
נאלצים בני הבית , המאופיינים באיבוד הכרה וכיחלון בפנים ובידיים 
 .     או עוברי אורח להזמין אמבולנס לפינוייה  לבית החולים 
 
הקובלת פנתה לנציבות הקבילות בבקשה לפטור אותה מהתשלומים . 3
במיוחד , הואיל ואין באפשרותה לשאת בהם, בגין ההסעה באמבולנס 
 .  מצבה הרפואי המחייב פינוי באמבולנס לעיתים קרובותלנוכח  
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 28שלחה הנציבה לקובלת את הוראות סעיף , במענה לעובדות הקבילה דנן
הדן בזכאות לקבלת החזרים , לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

: והסבירה לה כדלקמן, כספיים בגין נסיעות באמבולנס
 

במקרים שהחולה אושפז קיימת , ב"ק המצכפי שניתן לראות בהוראות החו"
זכאות להחזר מלא של ההסעה באמבולנס ובפינוי בניידת טיפול נמרץ קיימת 

במידה ולא קיבלת . גם כאשר החולה לא אושפז 50%זכאות להחזר בשיעור של 
החזר מהקופה כנדרש על חוק באפשרותך לפנות לנציבות בצירוף המסמכים 

מאחר וציינת כי היו , כמו כן. ר עם קופת החוליםהרלוואנטיים לשם עריכת בירו
י עוברי הדרך יצויין כי יש מקום לפנות לקופה "מקרים בהם האמבולנס הוזמן ע

גם בנסיבות אלו וזאת במידה ואבדן ההכרה היה במקום ציבורי וזימון 
". אורח י עוברי"האמבולנס נעשה ע

 
יכולתה לחייב את קופות הנציבה  הוסיפה להסביר כי עם כל הצער שבדבר אין ב

ולצורך תוספת של , החולים במימון הסעות באמבולנס מעבר לקבוע על פי חוק
מימון להסעות באמבולנס נדרש הליך של הרחבת הסל לרבות מתן תקצוב 

. בהתאם
 

 תכקבילה שלא ניתן להיענו, לאור כל האמור לעיל קבעה הנציבה את הקבילה
 .לה

 
מקופות החולים ממנות שירות זה לפנים משורת יצויין כי ידוע לנציבה שחלק 

. דבר אשר מחזק את הצורך להכליל את השירות בסל השירותים, הדין
 

****************************************************** 
 
 

עמדת הנציבה 
 

כי כבשנים עברו ממשיכות להתקבל בנציבות  ,הנציבה מבקשת להדגיש
בקבילות לא מעטות . ימון הסעות באמבולנסהקבילות קבילות רבות לגבי מ

מתואר מצב בו הסעה באמצעות אמבולנס הינה הדרך היחידה המאפשרת 
ניתן למנות בין היתר מקרים של חולים קשים הנדרשים לטיפול . נגישות לטיפול

אשפוז סיעודי מורכב , חולים המועברים לאשפוז סיעודי, ושאינם יכולים לשבת
 .או אשפוז שיקומי

 
בטחת שכן ה, א למותר לציין כי להבטחת הנגישות לטיפול חשיבות רבהל 

, מקדמת את המטרה שביסוד חוק ביטוח בריאות ממלכתי הנגישות לשירותים
פוגע בעיקר , העדר מימון שירות זה. המבקשת לאפשר לכל מבוטח טיפול נאות

. באוכלוסיה מעוטת היכולת ובמיוחד בקשישים
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ראוי שיקבע פטור , ומה לשירותי חירום אחריםהנציבה מצביעה על כך שבד
יש מקום להצביע על . מתשלום בכל מקרה בו היה חשש סביר לחיי המבוטח

הפתרון שניתן בפניה למיון ולפיו בהתקיים הצדקה רפואית בדיעבד לפניה למיון 
. "אגרת אמבולנס"למעט יהיה זכאי המבוטח לפטור 

 
לחזור ולהפנות את תשומת הלב הנציבה רואה חשיבות , נוכח האמור לעיל

ולהצביע על בקשות הציבור , לחסרים בסל השירותים הקיימים בתחום זה
במקרים רבים אי ולחזור ולהדגיש כי להרחבת המימון להסעה באמבולנס 
מיתרת את הטעם , או שירות הסעה חלופי, היכולת לממן את שירות האמבולנס

. המבוטח להגיע אליהם אין באפשרות, בהרחבת שירותי בריאות
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רק חמישי פ

  "בין הכסאות"גריאטריה 
 

הסבר כללי א  
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחלקים  חמכוהשירותים הרפואיים הניתנים 
כמפורט בתוספת השנייה , שירותים הניתנים על ידי קופות החולים: לשניים

 . חוקכמפורט בתוספת השלישית ל, ושירותים הניתנים על ידי המדינה, לחוק
 

תפצלה בין הגריאטרי כמו הפסיכיאטרי המתן הטיפול להאחריות במועד הקובע 
אל תוך החוק והיה אמור " צולם"מצב זה . המדינה לבין קופות החולים

 הייתה אמורה לעבור במלואה אחריות הכלומר , שלוש שניםלהתבטל תוך 
שונה בשנת  ,לקופות המורה על העברת האחריות) א( 69סעיף . קופות החוליםל

שירותי הבריאות שניתנו לפרט על ידי המדינה ערב תחילתו של "ונקבע כי  1997
בין , ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות, כמפורט בתוספת השלישית, חוק זה

אלא אם כן החליט שר , בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשות מקומית
כי שירותי הבריאות שניתנו , הבהסכמת שר האוצר ובאישור הממשל, הבריאות

, הוחלט כאמור; כולם או חלקם על ידי קופות החולים, לפרט כאמור יינתנו
   ." יתוקנו התוספת השניה והשלישית בהתאם

 
במצב . פיצול האחריות בין המדינה לבין קופות החוליםהמשיך את שינוי זה 

מדובר בנושא  ןששוררת אי בהירות בסוגיות בה, קורה לא אחת, עניינים זה
. חוליםהת וגבולי או בנושא המערב הן את המדינה והן את קופ

 
עולה שמצב מהלך השנים מן הקבילות אשר נתקבלו בנציבות הקבילות ב

ולנפילה , ובני משפחותיהםעניינים זה גורם למבוכה רבה בקרב המבוטחים 
.  בתחומים רבים" בין הכסאות"
 

אשפוז גריאטרי באחריות המדינה . ב
 

בכפוף לנוהלי , מדינת ישראל, לתוספת השלישית לחוק) 1( 2ל פי הקבוע בסעיף ע
: אחראית על מתן שירותי האשפוז הבאים, משרד הבריאות

 
אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים  )א(
 אשפוז תשושי נפש )ב(
 אשפוז נכים סיעודיים צעירים )ג(
 אשפוז חולים פסיכוגריאטרים )ד(
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תתפות כספית עצמית של המבוטח ל ניתנים בכפוף להש"שירותי האשפוז הנ
חישוב גובה ההשתתפות העצמית נעשה על ידי . או משפחתו בעלות הטיפול/ו

על בסיס , אנשי מקצוע בלשכת הבריאות באזור מגוריו של המועמד לאשפוז
/ נוהל סיוע במימון אשפוז סיעודי " ב -כיום קריטריונים סוציאליים הקבועים 

.  )24/2005ל "חוזר מנכ( "ותתשושי נפש באמצעות משרד הבריא
 

בת זוגו וילדיו הבגירים אינם מסוגלים לשאת /בן, במקרה בו המועמד לאשפוז
מסייע , לפי הקריטריונים הסוציאליים האמורים במלוא עלות האשפוז בעצמם

.  משרד הבריאות במימון יתרת עלות האשפוז
 

הזכאות לקבלת סיוע ממשרד הבריאות  
 

ניתנת , לצורך מימון אשפוז סיעודישרד הבריאות הזכאות לקבלת סיוע ממ
: בהתמלא כל התנאים הבאים

 
; מועמד לאשפוז הנו תושב ישראלה •
על ידי צוות לשכת הבריאות באזור  הוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש •

 ;מגוריו
שכן אינו יכול להמשיך , נקבע שהוא זקוק לאשפוז במוסד מתאים •

 ;להלשהות בביתו או במסגרת אחרת בקהי
במטרה לקבוע את גובה ההשתתפות העצמית  חישוב זכאותנערך לו  •

 .  לפי נוהל משרד הבריאות, שלו ושל בני משפחתו
 

P1Fחולה סיעודי

2
P  הינו אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה

הסובל מבעיות רפואיות , גופני או מנטאלי, או מליקוי קבוע) כרונית(ממושכת 
, לתקופה ממושכת, י מיומן במסגרת בעלת אופי רפואיהדורשות מעקב רפוא

הוא מרותק למיטה או : ובנוסף מתקיים בו אחד או יותר מהמצבים הבאים
הוא מתהלך בקושי רב ; או אחד מהם אין לו שליטה על הסוגרים –; לעגלת נכים

  . עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות
 

P2Fחולה תשוש נפש

3
P הסובל מירידה בתפקוד המוחי-, ךהוא אדם היכול להתהל

במידה כזו  אינטלקט –, התמצאות, שיפוט, זיכרון: קוגניטיבי במישורים של
, אכילה, הלבשה, רחצה: שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היומיום לרבות

, מצב זה. הכוונה בניידות והשגחה, )אי שליטה על הסוגרים(שימוש בשירותים 
מחלקה  יתים אשפוז במסגרת מתאימה –מחייב לע, בדרגות חומרה קשות

.   לתשושי נפש
 

                                                           
2

הגדרות אלה מתעדכנות מעת לעת . 1994ההגדרה מבוססת על ההגדרות בספר הנוהלים משנת  
 .ומצויות כיום בתהליך הבהרה וניסוח מחדש

3
. ראה הערת שוליים לעיל 
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קשיש "לבין הגדרת " חולה תשוש נפש"יש להבחין בין הגדרת  - קשיש תשוש
קשיש תשוש הוא אדם אשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית ": תשוש

סידור מוסדי לקשיש התשוש נעשה באמצעות לשכות  . בפעולות היומיום
 .קומיותהרווחה והרשויות המ

 
ועדת הקביעה האם חולה הינו סיעודי או תשוש נפש נעשית על ידי    -ועדת סיווג

אחות ועובדת , )כ גריאטר מחוזי"בד(רופא : הכוללת, בלשכת הבריאות סיווג
 . סוציאלית

 
אשפוז באחריות קופת החולים . ג
 
הטיפול במחלתו הנו , במחלה חריפהגריאטרי חולה חולה כאשר . 1

ובמידה ויש צורך , כמו בכל חולה אחר, ופת החוליםבאחריות ק
באשפוזו לצורך כך הטיפול יינתן במחלקה פנימית או במחלקה פנימית 

בבית , במחלקה כירורגית או בכל מחלקה אחרת לפי הנדרש, גריאטרית
 .חולים כללי

 
אבל עדיין קיים צורך , של המחלה השלב החריףשתם לאחר , לעיתים. 2

ייעשה המשך הטיפול בו , מסגרת בית חוליםבהמשך אישפוזו ב
המטפלת בחולים הסובלים , )או תת חריפה(מחלקה תת אקוטית ב

החריף ושעדיין זקוקים לטיפול רפואי ממחלות פנימיות לאחר השלב  
כי לרוב , יש להדגיש. ופרא רפואי קצר יחסית במסגרת בית חולים

. ים הכללימדובר במרכזים רפואיים גריאטריים מחוץ לבית החול
     

: קבלת החולים למחלקה מותנית בתנאים הבאים             
 60מעל גיל  •
 מצב המודינמי ולבבי יציב •
 הטיפול בחולה הוחל בבית חולים כללי •
 .המחלה שבגינה אושפז אובחנה •
 ימים 5-30אורך האשפוז המשוער נע בין  •
לא יתקבל חולה ישירות מהקהילה או מחדר המיון אלא במקרים  •

הוא מוכר ומאובחן היטב מאשפוזים קודמים או : וחדים כגוןמי
 .מאשפוז בית

 
חולה סיעודי אשר סובל בנוסף גם מוגדר כ  -חולה סיעודי מורכב. 3

פצעי לחץ : ממצבים רפואיים המחייבים השגחה צמודה של רופא כגון
טיפול , עירוי תוך ורידי ממושך, זונדה לקיבה, )מעבר לשפשוף שטחי(

  מחלת סרטן מפושטת הדורשת טיפולים אנטרלים ,בדיאליזה
  .שימוש במשככי כאבים אופיאטים ואחרים, פליאטיביים, ופרנטרליים
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המדובר בחולה הזקוק לשירותים רפואיים המחייבים השגחה , כאמור             
האחריות לאשפוזו של . בנוסף לאשפוז סיעודי ,של רופא יםצמודוטיפול 

פות החולים וזאת מכוח הוראות החוק המחייבות חולה כזה חלה על קו
אותן לספק למבוטחיהן את השירותים הרפואיים המנויים בסל 

 .השירותים
 

נעשית על ידי הצוות הרפואי המטפל  ,הגדרת חולה כחולה סיעודי מורכב             
והחולה מועבר , אשפוז המטופל הינו באחריות קופות החולים. בחולה

למחלקה  ,על ידי קופת החולים, ת החולים הכללימהקהילה או מבי
 .סיעודית מורכבת

 
:  משרד הבריאות מעורב בבדיקת וויסות חולים אילו בשני מקרים

 
לצורך בדיקה שהחולים המגיעים למחלקה זו הם אכן חולים  .1

 . הבדיקה מדגמית בלבד. סיעודיים מרכבים ולא שיקומיים
 

וזית לצורך כאשר חולים מופנים ללשכת הבריאות המח .2
ובבדיקה בוועדת הסיווג נמצא שהם ,  הגדרתם כסיעודיים

במקרים אלו הם מועברים . חולים סיעודיים מורכבים
 .  לאחריות קופות החולים לצורך אשפוז סיעודי מורכב

 
אשפוז סיעודי מורכב כרוך בתשלום השתתפות עצמית לקופת החולים 

לא כולל את מדד , ליום₪  92הסכום המקסימלי הוא (בשיעור קבוע 
)  2005יוקר הבריאות לשנת 

 
אשר עבר אירוע אקוטי המחייב את , גריאטרי לרבות חולה, חולה. 4

זכאי לקבלת שירותי שיקום מקופת  ,שיקומו לאחר אותו אירוע
לה הגריאטרי יאושפז במחלקה והח .היכן שיש צורך באשפוזו, החולים

) 1( 23על פי סעיף  גריאטרית שיקומית או במחלקה שיקומית כללית
חודשים  3ניתן עד  אשפוז חולה שיקומי –: "לתוספת השנייה של החוק

 . )"ועדה מקצועית של קופת החולים תוכל לאשר הארכת התקופה(
 

נעשית על ידי קופת החולים כאשר הגדרת חולה גריאטרי שיקומי 
בהתאם להוראות חוזר המנהל . החולה בקהילה או בבית חולים כללי

 3.2.5בסעיף  48/2001" מידה למחלקת שיקום גריאטרי אמות"
ההחלטה תעשה על ידי רופא מומחה בשיקום או גריאטריה רצוי "

על פי נוהלים  נוספים ....". י צוות רב מקצועי"שההחלטה תתקבל ע
ובמטופלים מעל , י רופא שיקום"ההחלטה על הפנייה לשיקום נעשית ע

 ). ולא גריאטרי(לי יש לנמק את קבלתם לשיקום כל 65גיל 
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הבעייתיות שבפיצול . ד
 

הבעיה העיקרית הקיימת כיום בתחום הגריאטריה נובעת מכך שהאחריות על 
ואילו האחריות על , הטיפול בחולים הגריאטריים הסיעודיים היא על המדינה

הסיעודיים המורכבים השיקומים ו, האקוטייםהטיפול בחולים הגריאטריים 
בין המדינה לבין קופות , ניטש לא אחת ויכוח, בשל כך. םהיא על קופות החולי

כשהחולים , במצב רפואי נתון על מי חלה האחריות לטיפול בחולה, החולים
   .ומשפחותיהם עומדים בתווך

 
בשל פיצול זה אין לקופות החולים מוטיבציה לנסות ולשקם את הקשישים עד 

במצב . לסיעודיים ולמנוע בכך את הפיכתם, למירב הפוטנציאל השיקומי
קשיש מקבל אירוע מוחי ומגיע לבית חולים למחלקה במידה ו, העניינים הקיים

ת באחריות קופהטיפול האקוטי והאשפוז נמצא  .או הפנימית רולוגיתינוה
נמצא גם טיפול , בר שיקוםבמידה והוא , לאחר שמסתיים הטיפול בו. החולים

וזית ובין אם במסגרת ת החולים בין אם במסגרת אשפבאחריות קופזה 
הוא ,  סיעודי דהיינו  -" לא בר שיקום"כאשר החולה הופך ל, אולם. הקהילה

ולא , כאמור לעיל במימונה, עובר לאחריות המדינה וזכאי לאשפוז סיעודי
. במימון קופות החולים

 
, יצוין כי בנציבות הקבילות התקבלו בתקופת הדוח גם קבילות בהן ,עם זאת

בקשה המשפחה את הארכת , פואי של החולה היה סיעודילמרות שמצבו הר
על מנת שהחולה , כחולה שיקומי או כחולה אקוטי, אשפוזו בבית חולים כללי

. ימשיך לקבל את הטיפול במסגרת בה אין השתתפות העצמית
 

מהקבילות המגיעות לנציבות הקבילות עולה לא הנציבה מצביעה על כך כי 
או  ,ר האשפוז השיקומי עד כמה שניתןוציקיא ההתוצאה של הפיצול כי , אחת

החולה הקשיש לחולה סיעודי  טרם  דבר אשר יכול להביא להפיכת  מניעתו
  .זמנו

 
: להלן דוגמא לקבילה בנושא שיקום גריאטרי

 

****************************************************** 
 

אי מתן שיקום גריאטרי במחלקה גריאטרי שיקומית 
 

, 2004בחודש מאי , פנה לנציבות הקבילות בשם חמותו, תושב עכו, ובלהק
:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
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עברה ניתוח בעמוד השדרה המותני בבית , 76בת , חמותו של הקובל .1
 .ההחולים הממשלתי בנהריי

 
מעובדות הקבילה עולה כי כסיבוך מהניתוח פיחתה החולה  .2

BACTERIAL ENDOCARDITIS  והועברה במצב קריטי לבית החולים
 .  לצורך ביצוע ניתוח לב להחלפת המסתם המזוהם, כרמל

 
ללא יכולת תנועה , החולה אושפזה בבית החולים במשך מספר חודשים .3

היא נבדקה על , לצורך הערכת מצבה. וחוסר שליטה מלא על הסוגרים
, לקת שיקוםידי צוות מומחים אשר המליץ על המשך אישפוזה במח

בכדי שתקבל טיפול שיקומי אינטנסיבי וזאת מאחר ולדעת המומחים 
 ".      יש לה פוטנציאל שיקומי טוב"

 
בראשית חודש , למרות מצבה האמור ובניגוד להמלצת המומחים .4

החליט הגריאטר מטעם קופת החולים לשחררה לביתה להמשך ,  אפריל
 .שיקום שכלל מתן טיפולים פיסיותרפיים בביתה

 
נדרשו בני המשפחה להתארגן ולשכור שירותים , לאור מצבה של החולה .5

הטיפולים הפיסיותרפיים שקיבלה החולה בביתה . של מטפלת צמודה
והיא נותרה מרותקת למיטתה ללא יכולת שליטה , לא שיפרו את מצבה

הגיעו לביתה , בעקבות מצבה הקשה וזעקתה לקבלת עזרה. על הסוגרים
אולם לא עלה , רופא המשפחה והאורטופד, מיםמספר פע, של החולה

.      בידם למצוא דרך לסייע לה
    

היא נלקחה לבדיקה , משלא נמצאה כל דרך להקל על סבלה של החולה .6
בבית החולים שבה הוחלט כי יש לאשפזה באופן מיידי לצורך קבלת 

במכתב ". שכן ניתן להציל את מצבה הנוכחי", טיפול שיקומי אינטנסיבי
רף לקבילה על ידי מנהל יחידת השיקום בבית החולים הומלץ שצו

, לאפשר לה טיפול שיקומי במסגרת אשפוז לפרק זמן של כחודש ימים"
במטרה לנסות לשפר עצמאותה במיטה ובמעברים ולתרגל נשיאת 

 ".ניידות בסיוע כלי עזר/המשקל
 

הקובל הלין על החלטת הגריאטר מטעם קופת החולים לשחרר את  .7
זאת בניגוד לחוות דעתם של המומחים , להמשך שיקום בביתה ,חמותו

 . אשר קבעו כי יש לשקמה בתנאי אישפוז
 

פנתה הנציבה לקופת החולים בבקשה לדעת , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
.   מדוע אינה מאשרת לקובלת את השיקום הנדרש במסגרת אישפוז
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לנציבה כי החולה אושפזה  במהלך בירור הקבילה הודיעה קופת החולים
. 4/5/2004במחלקת השיקום בבית החולים נהריה החל מיום 

 
קבעה את ולאור כל האמור לעיל , הנציבה העבירה לקובל את תשובת הקופה

.  כקבילה מוצדקת, הקבילה
 

, הנציבה מצרה על הסבל שנגרם לחולה ולבני משפחתה במשך חודש ימים
נים אומללה זו היא מנת חלקם של קשישים ומצביעה על כך כי השתלשלות עניי

כל עוד  רהנציבה סבורה כי מצב זה לא ייפת. רבים הנזקקים לאישפוז שיקומי
דבר היוצר מצב , האחריות על האישפוז הסיעודי אינה באחריות קופות החולים

בו אין לקופת החולים את התמריץ לנסות ולשקם את הקשיש מחוץ למסגרת 
. מוסדית

 

****************************************************** 
 
 

ים הקשים מצבהשל ם בכדי למנוע את המשך קיומכי , הנציבה מצביעה על כך
יש לאחד את האחריות לטיפול בחולים אלה תחת קורת גג , המתוארים לעיל

  .אחת
 

קוראת למעצבי המדיניות של מערכת הבריאות לפעול להעברת  הנציבה
 תהאפשרו האישפוז הגריאטרי לקופות החולים מאחר וזוהאחריות על כלל 

יושם הדגש על  שיקומם המקסימלי  בדרך זו. המועדפת לפתרון המצב הקיים
. של חולים אלו ויהיה בכך בכדי למנוע את האשפוז הסיעודי עד כמה שניתן

העברת האחריות על הטיפול האמבולטורי כמו גם הסיעודי לידי קופות החולים 
ויקוים " בין הכיסאות"ם המצב שבו החולים ומשפחותיהם נופלים תביא לסיו

". אל תשליכני לעת זיקנה"הכתוב 
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שישי  פרק
 ל"טיפולים בחו

 
ל "זכאות לקבלת שירותי בריאות בחו

 
על ידי קופות החולים מכוח חוק ביטוח ניתנים שירותי הבריאות ה, ככלל

. ורית בגבולות מדינת ישראלניתנים במערכת הרפואה הציב, בריאות ממלכתי
 

, חוק ביטוח  בריאות ממלכתי מאפשר למבוטחי קופות החולים בישראל לקבל
 עד, מחוץ למדינת ישראל" שירות בריאות", ימים ויוצאי דופןיבתנאים מסו

של  ללא השתתפות כספית) ב"ארה($ 250,000לסכום השווה בשקלים חדשים ל-
.  המבוטח

 
מוסדרים , רות בריאות מחוץ למדינת ישראלהתנאים והנהלים לקבלת שי

, )שירותי בריאות במדינות חוץ(במסגרת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי 
).     התקנות להלן -( 1995 ה -"התשנ

 
ל במימון קופת "אשר ניתן לקבלו בחו שירות בריאות. א
החולים  
 

ון קופת במימל "אשר ניתן לקבלו בחו, כדי ששירות רפואי ייחשב שירות בריאות
: יחדיו ,התנאים הבאיםשני  בו צריכים להתקיים, החולים 

 
נכלל בסל שירותי הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות השרות המבוקש  .1

 .ממלכתי 
 

המנויות  ,הקטגוריות הטיפוליותמ אחתנכלל בגדר  שירות המבוקשה .2
 :כפי שיפורט להלן, לתקנות 2בתקנה 

 
; מערכת העצבים והמוח )1(
 ;דםמחלות לב וכלי  )2(
 ;)גידולים(שאתות  )3(
 ;השתלת איברים )4(
 .מומים מולדים )5(
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ל "שירותי הבריאות בחוהמצבים בהם יינתנו   ב
 

זכאי מבוטח קופת , אם שירות הבריאות עונה על שני התנאים שפורטו לעיל
משתי  אחתוזאת רק בהתקיים , ל"החולים לפנות לקופה  בבקשה לקבלו בחו

:  האפשרויות הבאות
 

לצורך התקיימותה צריכים , לתקנות) א( 3ראות תקנה בהתאם להו. א
: התנאים הבאים שני להתמלא

 
המבוקש על ידי  אין אפשרות לקבל בישראל את שירות הבריאות .1

 . לזה המבוקש על ידו חלופי או שירות בריאותהמבוטח 
 

סכנה לאובדן  היא, המשמעות של אי קבלת שירות הבריאות המסוים .2
 .חיים

 
התקיימו התנאים הקבועים לא גם אם , לתקנות) ב( 3על פי הוראת תקנה . ב

זכאי המבוטח לפנות לקופת החולים בבקשה לקבל את ', באפשרות א
 . קיימת נסיבה רפואית חריגהוזאת כאשר , ל"השירות בחו

 
 ייחשב לנסיבה לא, במתן שירות בריאות מסוים מיעוט ניסיון בישראל, ככלל

 .ל"יקה את קבלת השירות בחורפואית חריגה המצד
 

  ל"שרות בריאות בחו תהבקשה לקבל ייתדחעל הגשת ערר 

קובעת כי במידה שקופת החולים דחתה את הבקשה לתקנות ) א( 4תקנה 
. חלטתה לועדת עררהזכאי המבוטח להגיש ערר על , ל"למימון שרות רפואי בחו

ר למזכירות יש לשלוח בדוא, את כתב הערר ואת המסמכים המצורפים אליו
 ) -המזכירות –להלן (ל וראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות "המשנה למנכ

 . יצחק  ברלוביץ' לידי דר

ל שירות הנכלל "ועדת הערר דנה רק בהחלטות קופת חולים שלא לספק בחו
ועדת הערר אינה דנה בהחלטות קופת חולים . במסגרת סל השירותים הבסיסי

ם זאת ע ).שירותי בריאות נוספים( ן"המתקבלות במסגרת תוכנית השב
ן מהוות הרחבה של הזכאות "ת השבוניכתשומת הלב לכך כי ברוב המקרים ת

.  מכוח סל השירותים הבסיסי

, לרבות הנחיות כיצד יש להכין את כתב הערר, סדרי עבודתה של ועדת הערר
  .17/12/2002מיום  73/2002נקבעו במסגרת חוזר מנהל רפואה שמספרו 
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$ 250,000ן השירות הרפואי במקרים בהם העלות גבוהה מ-מימו

ל שעלותו אינה עולה על "קובעת כי שירות בריאות בחולתקנות  6תקנה 
 .יינתן ללא השתתפות עצמית של המבוטח, )ב"ארה($ 250,000

רשאי ראש מינהל רפואה $, 250,000במקרה בו עלות השירות המבוקש עולה על 
, )250,000$ מעבר ל-(מבוטח מהשתתפות כספית במשרד הבריאות לפטור את ה

  :התנאים הבאים שניאם נוכח כי מתקיימים , לאחר התייעצות עם ועדת הערר

; אם לא יקבל את שירות הבריאותלחיי המבוטח  סכנה מיידיתקיימת  .1
. סיכוי טוב כי תוצאת שירות הבריאות תהיה מוצלחתקיים  .2

  
יחליט , כאמור, אים המצטבריםלאחר קבלת המלצת הועדה ביחס לקיום התנ

האם , כלומר, ראש מינהל רפואה האם לקבל את המלצת הועדה או לדחותה
. החלטתו תהיה מנומקת בכתב. לפטור את המבוטח מהשתתפות כספית או לא

כאשר מתקבלת בנציבות הקבילות קבילה בדבר סירוב קופת החולים  ,ללככ
הגשת ערר בוועדת הערר מופנה הקובל ל ,ל"לממן טיפולים רפואיים בחו

.  האמורה
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פרק שביעי 
עזרה בקבלת  תרופות 

 
, קבילות 1186 2005ובשנת , בילותק 1129, 2004נתקבלו בשנת , בתקופת הדוח

.  אשר נתבררו בנציבות הקבילות, תרופותשנושאם עזרה בקבלת 
 

, מוצדקות 17.6% ן נמצאומתוכ, קבילות בנושא זה 992נסגרו  2004בשנת 
.  ענות להןישלא ניתן לה 57.6%ו-לא מוצדקות  11.0%

 
, מוצדקות 15.7% מתוכן נמצאו, קבילות בנושא זה 1054נסגרו  2005בשנת 
. ענות להןישלא ניתן לה 60.3%-לא מוצדקות ו 8.4%

 
את עלית המדרגה שחלה במהלך תקופת הדוח במצוקת המבוטחים ובמצוקת 

המוצדקות שנושאן קבילות ניתן לראות הן בעלייה במספר ה,  אותמערכות הברי
והן באחוז , עזרה בקבלת תרופות הכלולות בסל להתוויה הנדרשת למבוטח

. הגבוה של קבילות על כך שתרופה או שהתוויה של תרופה איננה כלולה בסל
 

אשר ניתן  כלולות בסלהיות ודוגמאות לקבילות לגבי תרופות והתויובאו להלן 
 :קבוצות 4לחלקן ל-

 
.  קבילות שעניינן סירוב למתן תרופות הכלולות בסל.    1
קבילות שעניינן תרופות או התוויות של תרופות שהוכללו בסל במהלך    .2

 .תקופת הדוח
. קבילות לגבי משטר המינון של הטיפול בתרופה או של משך הטיפול בה.    3
 .לא על פי שיקול דעת רפואיקבילות לגבי הפסקת טיפול תרופתי ש.    4
 
 

סירוב למתן תרופות הכלולות בסל .   1
    

   ****************************************************** 
 

 VEPESIDבקשה לקבלת החזר עבור רכישת 
 

בחודש , בשם אשתו המנוחה, פנה לנציבות הקבילות, תושב מודיעין, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, חולים לאומית בקבילה נגד קופת, 2004אוקטובר 

 
כסובלת מלימפומה אגרסיבית  2001אובחנה ביולי  ,אשתו של הקובל. 1

   .Diffuse  Large B Cell  Non Hodgkin`s lymphomaמסוג 
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המנוחה פנתה לקופת החולים בבקשה לממן לה את השימוש בתרופה . 2
VEPESID ,מעבר "הנו  ל"אולם פנייתה נדחתה בטענה כי התכשיר הנ

 ".לתוויות סל הבריאות
 
בשל מצבה , הואיל והתרופה נדרשה לאשתו ללא דיחוי, לטענת הקובל. 3

 .  נאלץ לרכוש אותה באופן פרטי, הבריאותי הירוד
 
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לממן לאשתו המנוחה את . 4

 .השימוש בתרופה הנדונה
 

, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
אינה זכאית למימון קופת חולים "וזו השיבה כי אשתו המנוחה של הקובל 

". מאחר ואינה עומדת בהתוויות סל הבריאות, VEPESIDלאומית בתרופת 
 

מבירור שערכה הנציבה עולה כי התכשיר הנדון כלול במסגרת סל שירותי 
: הבאותהבריאות מהמועד הקובע להתוויות 

 

Refractory testicular Neoplasma and Small Cell Carcinoma of Lung 
and Non Hodgkin`s Lymphoma.   

 
לבחון לחזור ולקופת החולים בבקשה , בשנית, פנתה הנציבה, לאור האמור לעיל
תוך שהיא מציינת כי החולה סבלה מלימפומה אגרסיבית , את בקשת הקובל

אשר כלולה בהתוויות שנקבעו לתרופה , .Non Hodgkin`s lymphomaמסוג 
 .כאמור לעיל, בסל הבריאות

 
במענה לפניית הנציבה השיבה קופת החולים כי מבדיקה חוזרת שנערכה באגף 

הוחלט לאשר לקובל החזר הוצאות בגין , הרפואה של קופת חולים לאומית
. VEPESID-רכישת תרופת ה

 
קבעה , ולאור כל האמור לעיל, וליםהנציבה מסרה לקובל את החלטת קופת הח

 .    כקבילה מוצדקת ,את הקבילה
 

לא נענתה עד , פנייתו של הקובל לקבלת התרופה הנדונההנציבה מצרה על כך כי 
וזאת למרות שבמקרה דנן המבוטחת היתה זכאית , לפנייתו לנציבת הקבילות

 . למימון התרופה על ידי הקופה, באופן ברור
 

****************************************************** 
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****************************************************** 
 

 TAXOLבקשה למימון התרופה 
 

, 2003בחודש דצמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
 :ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת

 
לפני ארבעה , אובחנה, לשני ילדים קטניםואם  37בת , הקובלת. 1

עם גרורות בבלוטות , מתקדם שלבכחולה בסרטן השד ב, חודשים
ביניהם גוש , ממאיריםבשד נמצאו מספר גושים . הלימפה שבבית השחי

 מספר גרורות ניצפו CTבבדיקת . בזנב השד, מ"ס 5.5גדול בקוטר של כ-
 .בריאות

 
בבית החולים ת רפואית בעניינה התקיימה התייעצומקבילתה עלה כי . 2

על הצורך , פה אחד ואשר החליט, רופאים 10בהשתתפות , איכילוב
וזאת בשל , לטפל בקובלת באמצעות טיפול כימותרפי לפני ביצוע ניתוח

 .גודל הגידול
 
קשים באמצעות  כימותרפייםטיפולים  4עברה הקובלת , בשלב הראשון. 3

תופעות לוואי קשות מלוות בחום שגרמו לה ל, אדריאמיצין וציטוקסין
באמצעות , ציפתה להגיע לשלב השני של הטיפול, לטענתה. גבוה

בשילוב עם התרופות   -TAXOLה, שכן על פי המלצת רופאיה, -TAXOLה
". עובדים טוב יותר" מהשלב הראשון

 
סירבה קופת החולים לאשר , הקובלת הלינה כי  למרות המלצת רופאיה .4

בשל אי עמידה בקריטריונים שנקבעו בסל , -TAXOLלה את השימוש ב
.   כתנאי לקבלתה, הבריאות

 
אשר מטופלות עמה , הקובלת ציינה כי ידוע לה על מספר מטופלות .5

המקבלות , המבוטחות באותה קופת חולים,  בבית החולים איכילוב
 .במימון קופת החולים תרופה זו

 
. ת עמדת קופת החוליםפנתה הנציבה לקבל, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

השיבה קופת החולים כי אכן ישנן מבוטחות המטופלות , בתגובה לפניית הנציבה
אך מצבן הרפואי שונה ממצבה של הקובלת ועומד בקריטריונים , -TAXOLב

 .הקבועים בסל השירותים לקבלת תרופה זו
 

 לסרטן, הוכללה בסל התרופות שבחוק )TAXOL )Paclitaxelהתרופה יצוין כי 
 :השד בקריטריונים הבאים
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לטיפול בסרטן שד לאחר כשל בטיפול קודם בתרופה אחרת המיועדת . 1

. להתוויה זו
במקביל לטיפול ב-, כטיפול ראשון, לחולים בסרטן שד גרורתי. 4

Doxorubicin )Doxil( 
 Paclitaxel ) (Taxolאו  Taxotere Docetaxel)(חולה שטופל באחת התרופות . 5

אלא לאחר רמיסיה בת , לטיפול בתרופה האחרת ילא יהיה זכא
 .שישה חודשים לפחות

לא יחול על טיפול באחת התרופות האמורות הניתן ) 5(האמור בסעיף . 6
 .       Trastuzumab  (Herceptin(לסרטן שד גרורתי בשילוב עם התרופה 

 
 ,פתחה קופת החולים בבירור מצבה הרפואי של הקובלת לאשורו, יחד עם זאת

 .ל"במטרה לבחון האם הנה עומדת בקריטריונים הנ
 

אשר העלתה כי הקובלת עומדת , לאחר הבדיקה עם גורמי האגף הרפואי
, אושרה לקובלת TAXOLהודיעה קופת חולים מאוחדת כי התרופה , בקריטריונים

. והודיעה זאת לקובלת
 

 . כקבילה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה ,לאור כל האמור לעיל
 

נציבה מקווה כי קופת החולים תפעל ליעל את בדיקת הזכאות בכדי למנוע ה
.  טעויות מסוג זה ואת הסבל המיותר דוגמת זה שעברה מבוטחת זו

 

****************************************************** 
 

 MABTHERAבקשה למימון התרופה 
 

בחודש פברואר , תפנתה בשם אמה לנציבות הקבילו, תושבת נתניה, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
-SMALL LYMPHOCYTICמ סובלתכאמה של הקובלת אובחנה . 1

LYMPHOMA/CLL-  אבחנה אשר נתמכה בתשובת המעבדה הפתולוגית ,
 .אשר צורפה לקבילה

 
ו דבבית חולים לניאהמליץ הרופא המטפל , ל"לצורך הטיפול במחלה הנ. 2

 .  MABTHERAעל השימוש ב-
 
הועברה לקופת חולים כללית בקשה לאשר לאמה של , לאור המלצה זו. 3

ניקי ' בקשה זו נדחתה על ידי דר, אולם. הקובלת את קבלת התרופה
: בנימוק הבא, ראש אגף רפואה בקהילה בקופת חולים כללית, ליברמן
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ה /וגדרחולה שה, לא מתאימה לקריטריונים בסל -סיבה לדחיה "
 "!!!לא יכול בשום מצב לקבל מבטרה  CLL כסובל מ-

 
אכן כלולה בסל הבריאות לאבחנה של  MABTHERAיצוין כי התרופה . 4

SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA , אך אינה כלולה בסל לאבחנה
.  CLLשל 

 
הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לאשר לאמה את התרופה . 5

 .כפי שהומלץ על ידי הרופא המטפל, תההנדרשת לטיפול במחל
 

, מיטלמן שהמ' נתבקשה חוות דעתו של פרופ, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
: אשר קבע בסיכום חוות דעתו כי , מבכירי ההמטולוגים בארץ

 
אני נוטה להתייחס לחולים דומים כלימפומה יותר , במקרה המסוים הנדון"

. זוהי בעצם אותה מחלהובעצם יהיה מי שיטען ש, CLLמאשר 
 

:   המלצה
 

"  .לאשר השימוש במבטרה במקרה מסוים זה
 

אולם החלטתו שלא לאשר את התרופה , ליברמן' ל הועברה לדר"חוות הדעת הנ
 1995בשל העובדה כי הקובלת טופלה החל משנת , לטענתו, וזאת, נותרה בעינה

פות המאושרות ובהתאם לאבחנה זו אושרו לה תרו, CLLעל בסיס האבחנה של 
.   ולא ללימפומה  CLLרק ל-

 
עוד מקרה של "ל כי קופת החולים רואה במקרה זה "קבע הנ, בנסיבות האלה

CLL " אשר אינו מאפשר את מימון התרופהMABTHERA .
 

: השיבה הנציבה כדלקמן, בתגובה לעמדה לעיל
 

יון לא אחת אבחנה נבחנת על ידי ניס, איני סבורה שרפואה היא מדע מוחלט"
אין זה מקרה ראשון ברפואה בו עם התקדמות הטיפול חל שינוי בגישה . טיפולי
. למחלה

 
אין ספק שעם התפתחות הרפואה חלים שינויים באבחנות ובהגדרות ולדעתי 

. בכך מדובר במקרה זה
 

ולא יקבל טיפול רפואי הכלול " ייענש"לדעתי אין זה סביר שחולה , בכל מקרה
' וחוות דעתו המנומקת של פרופ –מאובחנת כיום  כפי שהיא, למחלה" סל"ב

."   טעו רופאיו באבחנת המחלה, גם אם בעבר –מיטלמן מדברת בעד עצמה 
 



 136 

למרות דרישת הנציבה לשקול מחדש , קופת החולים נותרה בעמדתה הראשונית
.  את מתן התרופה לאמה של הקובלת

 
 ,מיטלמן' ל פרופלאור ממצאי הביופסיה ולאור חוות הדעת ש ,בנסיבות אלה
על וכי , כי התרופה כלולה בסל להתוויה הנדרשת לאם הקובלת קבעה הנציבה

כן הקבילה מוצדקת ועל קופת חולים כללית לספק לאם את התרופה במסגרת 
.  הבריאותשירותי סל 

 
לנקוט בכל סעד מהוסיפה הנציבה כי אין בקביעתה כדי למנוע מהקובלת , כמו כן
 . ערכאות משפטיותלרבות פניה ל, משפטי

 
התברר כי בעת מתן , יישום קביעתה של הנציבה  בקבילה זובמעקב אחר 

והיא נפטרה , של הקובלתהתדרדר מצב אמה , תשובת הנציבה לקובלת
 .ומסיבה זו המשפחה לא פנתה לבית הדין לעבודה, 2004באוקטובר 

 

****************************************************** 
 

  TEMODALה לאישור השימוש בתרופה בקש
איחור ביידוע המבוטח אודות קבלת האישור 

 
בחודש יוני , פנתה בשם בעלה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת, 2004
 
 ANAPLASTICשל ממאיר מסוגמוחי גידול התגלה לבעלה של הקובלת . 1

OLIGEDENDRO GLIOMA . 
 
עבר הבעל כריתה חלקית וסדרה של , ל"לצורך הטיפול בגידול הנ. 2

אונקולוגית חתום על ידי הנוירו-, ממכתב שצורף לקבילה. הקרנות
, חלה החמרה נוספת במצבו ,עולה כי לאחר הטיפול בהקרנות, המטפלת

 -ומסיבה זאת החליט הצוות הרפואי לעבור לטיפול כימותרפי ב
TEMODAL. 

 
 מימון הטיפולהקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לאשר לבעלה את . 3

סירבה קופת החולים לספק את האישור , לטענתה, אולם, TEMODAL-ב
רישום בסל הלא על פי הוראות : סיבת הדחייה" :מן הטעם הבא

 ".הבריאות
 
הגידול ממנו  ,כי למיטב הבנתהבפקס  הקובלת השיבה לקופת החולים. 4

 . לה כלול בהתוויות הקבועות בחוקסובל בע
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הודיעה לה , משהתקשרה לברר האם הפקס הגיע ליעדו, לטענתה
 . ההתרופה כבר אושרש, בדרך אגבכ, המזכירה

  
, ולדבריה, הקובלת ביקשה לדעת מדוע לא עודכנה לגבי קבלת האישור. 5

וכי " אין זה מתפקידם להודיע"מסרה לה המזכירה בקופת החולים כי 
 .להגיע לסניף הקופה ולקבל שם את התשובהעליה 

 
שם , הקובלת פעלה לפי הנחיות המזכירה ופנתה לסניף קופת החולים. 6

ימים לאחר משלוח מכתב  8נמסר לה כי האישור ניתן כ-לטענתה 
וכי לא התקבלה הנחיה בסניף להעביר , הסירוב על ידי קופת החולים

 .ל אליה"את המידע הנ
 

 שעלותה כ-, שקופת החולים סירבה לאשר את התרופההקובלת הלינה על כך 
לא , ומשתיקנה את טעותה בסופו של דבר, ללא מתן נימוק, לחודש₪  16,200

כל  ,כי במצבו של בעלה, הקובלת ציינה. מצאה לנכון להודיע לה מיידית על כך
 .   יום שעובר ללא מתן טיפול הוא קריטי

 
תוך צירוף , הנציבה לקופת החוליםפנתה , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

ימים  3במסגרתה הלינה הקובלת על כך שנודע לה על אישור התרופה , הקבילה
הנציבה ביקשה מהקופה לוודא כי מצבים מסוג זה לא . לאחר מתן האישור

.   יישנו
 

, השיבה קופת החולים כי מבדיקה שנערכה על ידה, במענה לפניית הנציבה
. ימים לאחר מתן האישור 3הגיע לקובלת  המידע על קבלת האישור 

 
הסבירה כי סירובה הראשוני לאשר את התרופה נובע מהסיבה , לגופו של עניין

ל אינן חד משמעיות ונדרש פרק זמן "ההגדרות לגבי טמודל בסוג הגידול הנ"ש
ברגע שקיבלנו את ההבהרה הנדרשת . מסוים להבהיר זאת עם משרד הבריאות

." י הקופה"התרופה ע אישור ממוחשב למימון ממשרד הבריאות ניתן
 

השיבה , בנוגע לפרק הזמן שחלף ממועד האישור ועד למסירת ההודעה למשפחה
תוכנת המחשב פועלת באופן אוטומטי ומוציאה מכתב לביתו ", כית החולים קופ

כ יום או "המכתב מגיע למבוטח בד. של החולה המודיע לו את החלטת המוקד
." שור שלנו הוקלד למחשביומיים לאחר שהאי

 
כל מי שמבקש לקבל נימוקים להחלטה "הקופה הסבירה כי  ,זאת ועוד

או לחילופין , המקצועית שלנו רשאי לפנות אלינו בכתב ולקבל הסבר מפורט
."  הסבר דומה לפנות לרופא המינהל באזור מגוריו לקבלת

 
ים בקופת הנציבה העבירה לקובלת את תשובת הקופה המפרטת את הנוהל הקי

קבעה , לאור כל האמור לעילאך , החולים לאישור תרופות ומתן הודעה על כך
.  כקבילה מוצדקת, הנציבה את הקבילה
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הנציבה מבקשת להצביע על כך כי אין זה המקרה הראשון בו במהלך ברור 

. שרה את הטיפול ולא הודיעה על כך לקובליקופת החולים אשקבילה מתברר 
 

צריך גם לידע את המבוטח על   לא די לאשר תרופה או טיפול -כי  ,למותר לציין
במקרה כגון זה מן הראוי היה לידע . בכדי שיוכל לממש את זכותו לטיפול, כך

). טלפונית( ובהינתנאת המשפחה על האישור מיד 
 

ולמרות שהתרופה בסל , כי למרות דחיפות המקרה ל כךהנציבה מצרה ע
בכדי  11.7.04ועד ל- 17.6.04חולה לחכות מה-נאלץ ה, יה שנדרשה לחולהולהתו

 . לקבל את האישור לתרופה
 

****************************************************** 
 

 AMBISOMEבקשה למימון התרופה 
 

בחודש מאי , בשם בנה, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת
:  פרטי הקבילהואלו , בקבילה נגד קופת חולים כללית  ,2005

 
בנה של הקובלת נסע לטיול בדרום אמריקה במהלכו הופיע על פניו כיב  .1

שב , הואיל והטיפול האנטיביוטי שקיבל במקום לא הועיל. שלא הגליד
 .הבן לקבלת טיפול בישראל

 
הוחלט לבצע טיפול כירורגי בשילוב עם טיפול , לצורך הטיפול בכיב .2

נעשה איבחון חוזר ובו אובחנה , ל"משלא הועיל הטיפול הנ. אנטיביוטי
 .  ליטמניה שנדבק בה באזור האמזונס בדרום אמריקה

 
יום לקבלת  24אושפז בנה של הקובלת לתקופה של , ל"לאור האבחון הנ .3

הוזרק החומר , מאחר שלא חל שינוי במצב הכיב. טיפול תוך ורידי
הבן במצב זה נשלח . אך גם אמצעי זה לא הועיל, הטיפולי ישירות לכיב
 .אך גם הפעם לא חל כל שינוי במצבו, לקבלת טיפול באוזון

 
ימים  6שוורץ על טיפול אמבולטורי למשך ' ל המליץ פרופ"בנסיבות הנ .4

עד למועד הגשת , לטענת הקובלת.  AMBISOMEבאמצעות התרופה  
וזאת בשל מחלוקת בין בית ,  הקבילה לא עלה בידה לקבל את התרופה

לבין קופת , ופת החולים לממן את התרופההטוען כי על ק, החולים
אך סירבה , החולים אשר אומנם הנפיקה התחייבות לצורך האשפוז

לממן את התרופה וטענה כי המדובר בתרופה אישפוזית שעל בית 
 . החולים לספקה
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אשר בגינה טרם , כאמור, על קיום המחלוקת, אפוא, הקובלת הלינה .5
 .₪ 26,000לות של עלה בידה לקבל מימון עבור התרופה בע

 
 AMBISOMEבדקה הנציבה האם התרופה , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

. הנה תרופה הניתנת באשפוז בלבד כטענת קופת החולים
 

בירור שנערך בסוגיה מול המחלקה לפרמקואפידמיולוגיה וכלכלת תרופות 
ות העלה כי התכשיר כלול במסגרת סל שירותי הבריאות לכל ההתוויות הרשומ

. וכי אין הגבלה של מתן התרופה באישפוז בלבד, בפנקס התכשירים הממלכתי
 

מנהל המחלקה , גוברמן. ד' בעניין זה פנתה הנציבה גם לקבלת חוות דעתו של דר
וזה השיב כי החובה לספק טיפול תוך , לרפואה קהילתית במשרד הבריאות

ל להינתן בטיפול השירות יכו. חלה על קופת החולים AMBISOMEורידי בתרופה 
כגון באשפוז , או בטיפול אמבולטורי בבית חולים, אמבולטורי בקופת החולים

ניתן לבצע את הטיפול , לחילופין). התרופה נכללת בתעריף אשפוז יום(יום 
לבסוף ציין כי התרופה איננה ). עלות הטיפול נכללת בתעריף האשפוז(באשפוז 

. תרופה אישפוזית
 

הודיעה הקובלת כי החליטה לרכוש את התרופה באופן במהלך בירור הקבילה 
עצמאי לצורך מניעת עיכוב הטיפול בבנה וכי קופת החולים מסרבת להשיב לה 

זאת למרות שהובטח לה כי העניין סודר וכי כספה , את הכסף ששולם על ידה
.  יוחזר

 
אשר הובילו למסקנה כי טענת הקופה לפיה המדובר , לאור ממצאי הבירור

הודיעה קופת החולים כי תשיב לקובלת את , ה אישפוזית אינה נכונהבתרופ
.  הכסף ששולם על ידה לצורך רכישת התרופה

 
קבעה ולאור כל האמור לעיל , הודעה על תוצאות בירור הקבילה נמסרה לקובלת

. הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת
 

****************************************************** 
 
קבילות שעניינן תרופות או התוויות של תרופות שהוכללו . 2

 בסל במהלך תקופת הדוח 
 

FEMARA   
 

: להתוויה כדלהלן 2002תרופה זו הוכנסה לסל לראשונה בשנת 
 

סרטן שד מתקדם בנשים בגיל המעבר וכן אצל נשים שהוסת שלהן הופסקה 
. אשר טופלו בעבר עם אנטי אסטרוגנים, בצורה מלאכותית
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: נוספה ההתוויה הבאה 2005הרחבת הסל בשנת ב
 

טיפול משלים בסרטן שד בשלב מחלה מוקדם בנשים פוסט מנופאוזליות בעלות 
למשך שנתיים וחצי לפחות או  TAMOXIFEN רצפטורים חיוביים שטופלו ב-

    .מהווה עבורן הוריית נגד TAMOXIFEN שהטיפול ב-
  

שנתיים וחצי למעט מקרים בהם  משך הטיפול במעכבי ארומטאז לא יעלה על
במקרה זה משך הטיפול לא יעלה  –מהווה הוריית נגד  TAMOXIFEN הטיפול ב-

. על חמש שנים
 

: להלן דוגמאות של קבילות
 

****************************************************** 
 

 2004משנת  FEMARAבקשה למימון התרופה 
 

, 2004בחודש אפריל , נציבות הקבילותפנתה ל, תושבת תל אביב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
                  נתגלתה מחלתהש מאז טופלה, חולה אונקולוגית, הקובלת. 1

ל גרם לה לתופעות "הטיפול בתרופה הנ, לטענתה. TAMOXIFEN-ב
 .לוואי קשות אשר לא היה ביכולתה לשאת

 
עולה כי , קליין' פרופ ,הרופא המטפלמ ,ף על ידה לקבילהממכתב שצור. 2

ולפיכך יש לטפל בה באמצעות , אמיציןיל מיצתה את הטיפול באדר"הנ
.FEMARA      

 
, אולם, ל הועבר לאישור הרופא המחוזי בקופת החולים"המכתב הנ. 3

נדחתה על ידי קופת  FEMARA הבקשה לטפל בה ב-, לטענת הקובלת
 .יתן נימוק הגיוני לדחייההחולים מבלי שנ

 
חולים לאשר לה את הטיפול ההקובלת הלינה על סירובה של קופת . 4

תוך ציון העובדה כי התרופה כלולה בסל התרופות וכי , בתרופה שבנדון
 .וכי הזמן משחק תפקיד משמעותי לרעתה ,אין תרופה אחרת מתאימה

 
וזו השיבה , בילההנציבה פנתה לקבלת התייחסות קופת החולים לעובדות הק

. עוד באותו היום כי החליטה לאשר לקובלת את התרופה המבוקשת
 

ולאור כל האמור , ההודעה על החלטת קופת החולים הועברה לידיעת הקובלת
 .כקבילה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה, לעיל

****************************************************** 
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****************************************************** 
 

 CVAכקו ראשון עקב  FEMARAבקשה למימון התרופה 
 

, 2004בחודש אוגוסט , בשם אמו, פנה לנציבות הקבילות, תושב ירושלים, הקובל
:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
סובלת כחולה ה 2004אובחנה בחודש אפריל , 78בת , אמו של הקובל. 1

 METASTATIC  CA BREAST( לעצמותמסרטן שד מתקדם עם גרורות  
TO  BONES  (חיוביים  ל- וסימנים + PR + HER2 ER  .נוסף על האמור ,

עברה אירוע מוחי עם  2004ובחודש ינואר , היא  סובלת מיתר לחץ דם
 .CTוהדגמת אוטם מוחי ב-, חולשת פלג גוף

 
מנהלת , תמר פרץ' פרופ, פאה המטפלתחוותה את דעתה הרו, לאור זאת. 2

כי מצבה הרפואי של , המערך האונקולוגי במרכז הרפואי הדסה עין כרם
ועל כן , TAMOXIFENאינדיקציה למתן ה-החולה מהווה קונטרה-

ותחת זאת  TAMOXIFENמטיפול בסרטן השד ב-המליצה על הימנעות 
   .כקו טיפולי ראשון FEMARAהמליצה על טיפול ב-

 
אולם  ,FEMARAובל פנה לקופת החולים בבקשה לספק עבור אמו הק. 3

:   בתשובת קופת החולים נטען. פנייתו נענתה בשלילה
      

נכללות בסל  FEMARAו- ARIMIDEXשהתרופות , מברור שערכנו עולה"      
הבריאות  הממלכתי כטיפול מקו שני ולכן הן ניתנות רק לאחר טיפול 

 .TAMOXIFENבתרופה 
 

אינו מהווה התווית נגד לתרופה   CVAשאירוע של , לנו נמסר
.TAMOXIFEN. 

 
עקב האמור לעיל הכללית לא אישרה לאמך קבלת התרופה , לצערנו              

."  המבוקשת במימונה
  
בהתייחסה לעמדת קופת החולים חזרה הרופאה המטפלת והשיבה . 4
וכח מהווה עם אוטם מוחי מ CVA –כפי שכתבתי בעבר : "כדלקמן 
 ."אינדיקציה לטיפול בטמוקסיפן--קונטרה 
 
דבקה הקופה בסירובה לממן את התרופה , למרות העמדה לעיל. 5
, לדברי הבן.  נאלצה החולה לרכוש אותה בכספה, לפיכך. המבוקשת 
לא היו לאמו  , קטן הגוש בשדה הימני FEMARA כתוצאה מהשימוש ב- 
 .כאבים והיא הרגישה טוב 
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, FEMARAהלין על סירובה של קופת החולים לממן עבור אמו  הקובל. 6
בתמיכה . כאמור לעיל, תרופה הנדרשת לה על פי חוות הדעת הרפואית 
, NEUROLOGY 2004ל תקציר כתבה מתוך העיתון "לקבילתו צירף הנ 
ממנו ניתן ללמוד על הגדלת הסיכון , ב"שעניינו מחקר שנערך בארה 
 .TAMOXIFENילת לאירועים מוחיים לאחר נט 
 

פנתה הנציבה  לברר האם מצבה הרפואי של , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
על פני מתן  FEMARAמחייב את מתן התרופה  לאחר אירוע מוחי מוכח - האם -

  .TAMOXIFENהתרופה 
 

מסקירת הספרות על ידי האגף לטכנולוגיות חדשות נמצא כי אכן עולה הסיכון 
ובאלו עם היסטוריה של אירועים , בכלל, סרטן השד לאוטם מוחי בחולות

.   TAMOXIFENבהקשר לטיפול ב-, בפרט, טרומבואמבוליים
 

פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתם המקצועית של שני מומחים , לאור ספרות זו
מאחר שקיימות חלופות , על פי חוות דעתם. מתחומי הנוירולוגיה והאונקולוגיה

שאינן מסכנות את החולה באירוע ) ארומטזהממשפחת מעכבי (טיפוליות 
 יש להעדיפן מבחינה רפואית על פני הטיפול המקובל ב-, טרומבואמבולי נוסף

TAMOXIFEN -ולאפשר לחולה לקבל טיפול ב FEMARA .
 

: פנתה הנציבה לקופת החולים בדרישה כי, כאמור, בעקבות הממצאים
 

המצויה בסיכון , חולהלסכן את ה עלולTAMOXIFEN   מכיוון שהטיפול ב-"
 ,FEMARAיש מקום לתת לה את התרופה , באירוע טרומבואמבולי נוסף, ממילא

ולא לדרוש , כטיפול קו ראשון, אשר להזכירכם כלולה במסגרת הסל שבחוק
 ."TAMOXIFEN ממנה לבצע ניסיון טיפול קו ראשון ב-

 
, וליםראש אגף רפואה בקהילה בקופת הח, ליברמן' במענה לאמור השיב דר

: כדלקמן
 

"CVA  אינו אירוע טרומבואמבולי דמויDVT לכן ההקבלה לא . או תסחיף ריאתי
. לעניין

 
CVA  אינו מוגדר במאגרי המידע הרוקחים כהתוויית נגד של טמוקסיפן ולכן לא

".     ניתן לאשר טיפול במעקבי ארומטז אלא אם יתוקצב בוועדת הטכנולוגיות
 

שהתבררה עם קופת החולים מספר ימים לאחר , ואולם במענה לתלונה אחרת
: ליברמן כי' כתב דר, מכן

 
אינו  CVA(אכן קיימת התווית נגד יחסית ולא מוחלטת נגד טיפול הורמונלי . 1"

)... התווית נגד מוחלטת
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ולא מדובר , לא הוכלל בסל, בפמרה לא אושר NEOADJUVANT הטיפול ה-. 3
P3F." בנטי'אדזאלא באישור קו טיפול נאו-" קטן"בחריג 

4 
 

בתגובה לעמדת קופת החולים השיבה הרופאה המטפלת כי החולה לא תעבור 
ולכן במקרה  ,"מאחר שבמחלה גרורתית אין אינדיקציה לניתוח השד"ניתוח 

). בנטי'אדז נאו-(שלה לא מדובר בטיפול מקדים 
 

עמדה הקופה על סירובה לספק , למרות האמור ולמרות הבירור המקיף שנעשה
, הודיעה הנציבה לקובל כי קבילתו מוצדקת 28.6.2005לפיכך ב-. תרופהאת ה

: וזאת מן הטעמים הבאים
 

כלולה בסל שבחוק לטיפול בסרטן שד  FEMARAבמועד קבילתך היתה התרופה "
עם התקדמות המחלה לאחר טיפול באנטי , בנשים פוסטמנפאוזליות, מתקדם

ל בסל הינו התרופה  כאשר הטיפול האנטי אסטרוגני הכלו, אסטרוגנים
TAMOXIFEN ...

 
עולה כי שבץ מוחי  TAMOXIFENמתוך עיון בפירוט תופעות הלוואי של התרופה 

.  של השימוש בתרופה רשומההינו תופעת לוואי חמורה 
 

ככלל הקביעה כי על תרופה להינתן כקו טיפול שני נעשית היכן שברור כי ניתן 
אך אין לחייבה כאשר ברור כי  ,להשתמש בתרופת הקו הראשון באופן סביר

. הדבר מסכן חיים

כאשר , וכאשר קיים סיכון מוגבר לאירוע מוחי נוסף CVAלאחר  –במקרה כשלך 
אף כי , TAMOXIFEN אירוע מוחי מופיע כתופעת לוואי חמורה של השימוש ב-
אין זה סביר לדרוש כי , מצבך איננו מהווה קונטרה אינדיקציה לשימוש בתרופה

. ה ניסיון טיפולי בתרופה זו דווקאקודם יעש
 

וחוות דעת של מומחים בכירים , הספרות המקצועית העדכנית ביותר, יתרה מכך
תומכים בכך שמתן , אונקולוגיה ונוירולוגיה, בשני התחומים הרלוונטיים

TAMOXIFEN המצוי , בעוד שהטיפול בחלופה, יסכן אותך באירוע מוחי חוזר
. כן אותך באותה מידת הסיכוןלא יס, בסל כקו טיפול שני

 
לאור כל האמור לעיל יש הצדקה להעברתך לטיפול בתכשיר המוגדר כקו טיפול 

ולכן גם , למרות שלא ניסית את הטיפול בתכשיר הרשום כקו טיפול ראשון, שני
." לא הודגם במקרה שלך כשלון של טיפול בקו הטיפול הראשון

 
בכדי למנוע ממנו כל סעד העומד  הנציבה הסבירה לקובל כי אין בתשובתה זו

הערכאה המוסמכת לדון בתחום זה הינה בית (לרבות פנייה לערכאות , לרשותו
). הדין האזורי לעבודה

                                                           
4

 . ובנטי הינו טיפול מקדים משלים שמטרתו להקטין את הגידול לפני ניתוח'טיפול נאו אדג  
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  .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת, כאמור

 
במעקב שערכה הנציבה התברר כי הקובל לא פנה לבית הדין לעבודה ולאחר דין 

.  קופה את הטיפול דרך ועדת חריגיםאישרה ה, ודברים ממושך
 

****************************************************** 
 
 

AVASTIN 
 

עלתה לכותרות כתרופה ) BEVACIZUMABאו בשמה הגנרי (AVASTIN התרופה 
בעקבות לחץ ציבורי היא הוכנסה לסל . מצילת חיים לחולים בסרטן המעי הגס

בצורה מוגבלת וזאת על פי החלטת  2005 לשנתהשירותים במסגרת הרחבת הסל 
בשל מגבלות התקציב נקבע כי התרופה תינתן רק לחולים העונים על . הממשלה

  :  ההתוויות הבאות
 

: העונים על אחד מאלה ,גרורתיגס בחולי סרטן מעי  קו טיפול ראשון
. חולים בהם אתר הגידול הראשוני היה בחלחולת. 1
המועמדים , הניתן לכריתהת באתר מרכזי אחד גרורוהסובלים מחולים . 2

 . לניתוח
 

כי התעוררה שאלה מקצועית בדבר מתן התרופה במסגרת הסל כקו , יש לציין
לאחר . וכן בעניין הגדרת גרורות מהחלחולת, ומה הוא כולל,  טיפולי ראשון

את הרפואה , בחינה מקצועית של מומחים שונים בתחום הרפואה האונקולוגית
.  בתחום זה נקבע היקף חובת הקופה על פי הסל שבחוקהנוהגת 

 
לפני ואחרי  דוגמאות לקבילות שהתבררו בנציבות הקבילות נהובאתלהלן 

 :הכללת התרופה בסל
 

****************************************************** 
 

טרם הכללתו בסל התרופות  AVASTINבקשה למימון 
מ  "ובקשה לפטור מע

 
, 2004בחודש נובמבר , פנה לנציבות הקבילות, רמת השרון תושב, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 
מאז . 1993אובחן כחולה בסרטן המעי הגס בשנת , אזרח ותיק, הקובל. 1

בחלל הבטן ובבית , בכבד, פרוץ המחלה אובחנו אצלו גרורות בריאות
 .החזה
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כאשר לאחר , לצורך הסרת הגידולים הסרטנייםפעמים  9הקובל נותח . 2

 .התגבר על המחלה, 2004בשנת , הניתוח האחרון
 
על , קיבל עתה חוות דעת רפואיות משני אונקולוגים בכירים, לטענתו. 3

, AVASTINהמענה היחיד והיעיל למחלתו הוא טיפול באמצעות , פיהן
 .לכל מנה₪  10,000בעלות של , אחת לשבועיים

 
הלין על סירובה של קופת החולים לממן עבורו את התרופה  הקובל. 4

. זאת למרות שאינה כלולה בסל התרופות, מצילת החיים
 
והוא , מ"כולל מע ₪ 10,000הלין על כך כי עלות מנת תרופה היא עוד . 5

מ על "מעלחייבו לשלם הוא שאל האם זה הוגן . מנות בחודש 2נזקק ל-
 .תרופה מצילת חיים

 
השיבה הנציבה כי סמכות הנציבות הנה לברר לגבי , דות הקבילה דנןבמענה לעוב

במקרה . כל קבילה פרטנית האם קופת החולים פועלת בהתאם להוראות החוק
עם כל הצער , הואיל והמדובר בתרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות, דנן

. אין באפשרותה לחייב את קופת החולים במימונה, שבדבר
 

ה כי קיים תהליך של הוספת תרופות ושירותים רפואיים לסל הנציבה הסביר
, לאור חשיבות הנושא ומורכבותו, הרחבת הסל מתבצעת. שירותי הבריאות

הועדה מתכנסת אחת לשנה ודנה בכובד ראש בבקשות . באמצעות ועדה ציבורית
בהתחשב במגבלות , בוחנת וקובעת את סדרי העדיפויות, הרבות המוגשות לה

המלצות . ומדות בפניה ובמכלול ההיבטים השונים הנוגעים לדברהתקציב הע
. הועדה מוגשות לאישור שר הבריאות והממשלה

 
נמנית בין הטכנולוגיות  AVASTINהתרופה , כי על פי הנמסר לה, הנציבה ציינה

הואיל , יחד עם זאת. לגביהן הוגשה בקשה לדיון לקראת הרחבת הסל הבאה
, המצריך זמן ותקציב, התהליך הנזכר לעילוהרחבת הסל מבוצעת במסגרת 

לא ניתן לדעת מראש אלו תרופות , ונוכח הבקשות הרבות שעתידות להיבחן
. ואלו לא נהוכללת
 

כי במקרה דנן בו התרופה אינה כלולה בסל שירותי הבריאות , הנציבה הדגישה
נמסר לה מקופת החולים על האפשרות לפנות , והיא היחידה שיכולה להועיל

זאת כאשר , הדנה בבקשות לטיפולים מצילי חיים, דת חריגים בקופהלוע
ב או "הטיפול עבר מבחני בטיחות ויעילות ומאושר לשימוש בארץ או בארה

. בקשות לועדת החריגים מוגשות באמצעות רופא המשפחה. במערב אירופה
 

קיימת אפשרות לפנות לקרן נשיא המדינה לצורך קבלת סיוע כספי , זאת ועוד
. ישת התרופהברכ
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כקבילה שלא ניתן להיענות , קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
   .לה
   

  נו בחכי ייבבקשה  , הבריאותהפנתה הנציבה את הקבילה לשר , יחד עם זאת
מ עבור תרופות "לבטל את ההכרח בתשלום המע על מנתההליכים הנדרשים 

צעת חוק בנדון שלא עברה הועלתה ה, בסוף תקופת הדוח .מצילות חיים
 .בקריאה טרומית

 
****************************************************** 

 
  ADJUVANT THERAPYלאחר  AVASTINבקשה למימון התרופה 

לאחר הכללת התרופה בסל  
 

בחודש יולי , בשם אביה, פנתה לנציבות הקבילות, תושבת אשדוד, הקובלת
:  ואלו פרטי הקבילה, חולים כלליתבקבילה נגד קופת ,  2005

 
עקב כך . 1996אובחן כסובל מסרטן רקטום בשנת , 70בן , אביה של הקובלת. 1

עבר ניתוח להוצאת הגידול ולאחר מכן קיבל טיפול משלים לצורך מניעת 
 ").טיפול משלים: "להלן( ADJUVANT  THERAPY הישנות הגידול -

 
מאחר ובשאר הגוף . דת בריאה הימניתנמצאה גרורה בוד 2000בחודש יוני . 2

עבר כריתה של האונה העליונה בריאה , לא נמצאה עדות לגרורות נוספות
 .הימנית

 
נמצאה גרורה בכבד שלצורך כריתתה נדרש ניתוח נרחב  2003בחודש מאי . 3

, עם הפסקת הטיפול. אשר אחריו שוב קיבל טיפול כימותרפי משלים, ביותר
גלתה שוב גרורה בכבד באונה השמאלית והוחלט הת,  2004בחודש אפריל 

: להלן( RADIO FREQUENCY ABLATIONעל כריתת הגרורה באמצעות 
"RFA .("

 
והוחלט להסירה , התגלתה גרורה בודדת נוספת בכבד 2004בחודש נובמבר . 4

 .באמצעות ניתוח
 
בשלב זה החליטו . נתגלו גרורות חדשות רבות בכבד 2005בחודש יוני . 5

אים שאין עוד אפשרות לבצע התערבות כירורגית או לפגוע בגרורות על הרופ
בשילוב   FU ,OXALIPLATIN-5 ולפיכך הוחלט  לטפל בו ב-, RFAידי אנרגיית 

.  שכן המדובר בגידול גרורתי מהרקטום, AVASTINעם 
 
מהווה  AVASTINהטיפול הנדון בשילוב עם , לדעת הרופאים המטפלים באב. 6

.  שון למחלה גרורתית פעילהקו טיפולי רא
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, AVASTIN הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לאשר את הטיפול ב-. 7

נכלל בסל  AVASTINהטיפול בתרופה : "אולם פנייתה נדחתה בטענה כי
לאור הטיפולים שאביך עבר אין ההגדרה של . הבריאות אך ורק כקו ראשון

בחולים עם סרטן  AVASTINלכן הוראות הסל למתן . טיפול ראשוני חלה עליו
 ". מעי גס ורקטום גרורתי אינן חלות עליו

 
עקב כך פנתה הקובלת לנציבות הקבילות והלינה על סירובה של קופת . 8

תוך שהיא מציינת כי , AVASTINהחולים לאשר לאביה את הטיפול ב-
הואיל והגידול הראשוני היה , התרופה נדרשת לאביה כטיפול בקו ראשון

אלא טיפול , אב מעולם לא קיבל טיפול למחלה גרורתית פעילהבחלחולת וה
 . משלים בלבד

 
מנהל המכון האונקולוגי , שני. ע' פנתה הנציבה לפרופ, לצורך בירור הנושא

בבקשה לקבל את חוות דעתו האם  במקרה הנדון הטיפול , במרכז הרפואי קפלן
. טיפול קו ראשוןנחשב כטיפול משלים או כ 2005שקיבל החולה עד לחודש יוני 

: ל כדלקמן"במענה לפניית הנציבה השיב הנ
 

מקרה זה הוא בהחלט מקרה חריג ויוצא דופן במהלך המחלה של גידול "
שנים מדי כמה שנים הופיעו גרורות של גידול הרקטום  9במשך ... הרקטום

בריאה הימנית ובהמשך בכבד , בכבד הימני(י ניתוח "שניתן היה לסלקם ע
המייצר אנרגיה הגורמת  RADIO FREQUENCYי פגיעה במכשיר "עאו ) השמאלי

למשך חצי שנה  כימותרפיהבמשך תקופה זו ניתן גם קורס של ... להרס הגרורות 
היה וטיפול זה ) HAI(שכלל מספר תרופות שניתנו בדרך ישירה לעורק הכבד 

דהיינו טיפול הניתן לחולה כשאין באותה עת כל / ADJUVANT טיפול משלים
. לא בהדמיה ולא בבדיקות מעבדה- בקליניקה דות למחלה פעילה לאע
 

החולה נחשב בריא ללא עדות למחלה והטיפול ניתן במחשבה למנוע הישנות 
מכיוון שבעת מתן הטיפול אין עדות למחלה המטפלים קובעים מראש , מחלה

טיפול תרופתי במחלה קיימת , בניגוד למצב הזה. לכמה זמן יינתן הטיפול
ואז עושים ' ח 3-2ר להוכיחה בהדמיה בדרך כלל ניתן לפרקי זמן של שאפש

פגע , י בדיקות דם והדמיה וקובעים אם הטיפול הועיל לחולה"הערכת מצב ע
ולפי ) מחלה שלא מתקדמת(במחלה הקטין אותה או גרם לפחות ליציבות 

. הערכת המצב מחליטים אם להמשיך את הטיפול או לשנות לטיפול אחר
 

כל הזמן בוצעו  2005ועד  1996מיוחד שלפנינו לכל אורך הדרך משנת במקרה ה
מתן תרופות כימותרפיות למחלה גידולית קימת  שלא היופעולות טיפוליות 
. רק כעתלכן . ומוכחת בהדמיה קו ראשון של ניתן לחולה פעם ראשונה  7.05 ב

ה לכן לפי התקנה זכאי החול/ למחלה קימת ונראית בהדמיה טיפול תרופתי
. במסגרת הטיפול התרופתי מאחר ומחלתו מקורה בגידול  AVASTINלמתן ה

 AVASTINרקטום שזוהי אחת האינדיקציות שאישרו בסל הבריאות למתן 



 148 

ההדגשות לא ." [הטיפול ניתן במסגרת קו טיפול ראשון למחלה גרורתית כאשר
.]. ר.ק –במקור 

 
קו טיפול ראשון הוא בהם נקבע כי , לאור הדיונים המקצועיים שנערכו בנושא

ולא כאשר ניתן טיפול משלים לצורך , אך ורק טיפול הניתן לגרורות מוכחות
הודיעה הנציבה לקופת החולים    כאשר לא ניתן להוכיח קיום גרורות -, מניעה

 כי הקבילה מוצדקת וכי על קופת החולים חלה החובה לממן את הטיפול ב-

AVASTINלחולה זה     .
 

  .AVASTINהודיעה קופת החולים  כי תספק את ה-, יבהנוכח קביעת הנצ
 

. הנציבה קבעה את הקבילה כקבילה מוצדקת, כאמור
 

אישרה הקובלת כי אביה החל , בבדיקה שנעשתה על ידי הנציבות לצורך מעקב
. לקבל את הטיפול  בתרופה המבוקשת

 

****************************************************** 
 

בסרטן החלחולת   OXALIPLATIN ו- AVASTINתרופות מימון ה
לאחר הכללת התרופה בסל  –עם התפשטות מקומית נרחבת 

 
, 2005בחודש יולי , בשם רעייתו, פנה לנציבות הקבילות, תושב הדרום, הקובל

:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 

ובלת מסרטן כס 1995אובחנה בשנת , 55כבת , רעייתו של הקובל .1
לצורך הטיפול במחלתה קיבלה טיפול בקרינה טרום ניתוחית . הרקטום

ואחר כך עברה כריתה קדמית נמוכה של הרקטום וטיפול כימותרפי 
.       FU5 משלים ב-

  
עברה החולה ניתוח ,  עקב הישנות של המחלה באנסטומוזה, 1996בשנת  .2

תה במעקב היי 1997מאז . FU5  סדרות טיפוליות ב- 4וקיבלה 
לטענת בעלה . במהלכו התלוננה על כאבים באזור הניתוח, אונקולוגי

 . אך תוצאות הבדיקות לא העלו דבר, תלונותיה נבדקו על ידי הרופאים
 

הקובל  פנו -, מעובדות הקבילה עולה כי לאחר התגברות הכאבים .3
 PETשם הומלץ להם על ביצוע בדיקת , פ בהדסה"לשר ורעייתו -

בעקבות הדגמת ".  ך גידולי פעיל באזור פרסקרליתהלי"שהראתה 
הוברט אונקולוגית בכירה ' התחדשות התהליך הגידולי המליצה דר

  OXALIPLATINעל פרוטוקול טיפולי משולב של  , מבית החולים הדסה
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אולם לטענת הקובל קופת החולים סירבה לממן את , AVASTIN ו-
 .    ל"הטיפול באמצעות התרופות הנ

 
מנהלת המכון האונקולוגי בבית , תמר פרץ' פנתה פרופ, כך בעקבות .4

מנהל אגף הרפואה בשירותי בריאות , ניקי ליברמן' לדר, החולים הדסה
 :  וציינה כי הקובלת, כללית

 
כעת . עברה טיפול מקומי. אובחנה בעבר כסובלת מסרטן הרקטום"... 
קושי , ביםעל רקע זה כא. עדות לגרורות שביטויו מחלה במיטת הגידול 
. וסבל מתמידבישיבה   
 
מומלץ על קו , ברקטום גרורתילאור העובדה שמדובר בתהליך  
."   אינדיקציה זו רשומה בסל. כימותרפי הכולל אווסטין 

 
ליברמן כי החולה אינה עומדת בהתוויות ' השיב דר, במענה לפנייה לעיל .5

: וזאת מהנימוקים הבאים, הקבועות בסל לקבלת התרופות
 
שניתח את החולה וטיפל בה עד (קלאוזנר ' ל פי מסמך בחתימת פרופע" 
. מדובר בחזרה מקומית שניה, )כה 
 
לא נגדיר את המקרה כחזרה מקומית אלא ... אם על פי הגדרתך 
ולכן " גרורה מקומית"הרי מדובר בארוע חוזר של "... גרורה מקומית"כ 
ורתית כי אם לא מדברים במקרה שלנו בטיפול קו ראשון במחלה גר 
".  מחלה גרורתית"בטיפול חוזר לאחר שהחולה כבר טופלה קו ראשון ב 
 

מנהל המחלקה הכירורגית ומנהל בית החולים , אריה דורסט' פרופ .6
כי הקובלת מועמדת לאפשרות של , 2005בחודש יוני , ביקור חולים כתב

 ניתוח חוזר בשל הישנות המחלה וסתימת שני השופכנים
 

, כתבה, ונקולוגית המטפלת בחולה בבית החולים הדסההא, הוברט' דר .7
:  כי במצבה הנוכחי היא איננה נתיחה אך, 2005בחודש יולי 

      
חבל כי . במידה והגוש יקטן קיימת האפשרות לנתח ולהביא לריפוי" 
, ניתוח וריפוי, עמדת הקופה היא כי כעת כשיש פוטנציאל להקטנה 
דאי להמתין עד שיתפתחו גרורות האם כ. הטיפול המשולב לא מאושר 
 ...".  ?ואז יאושר השילוב היעיל  מרוחקות 
 

פנה הקובל לנציבות , לאור כל האמור בחוות הדעת הרפואיות לעיל .8
הקבילות והלין על סירובה של קופת החולים לאשר את הטיפול 

 . OXALIPLATINו-  AVASTINהמשולב באמצעות 
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ובר בהתפשטות מקומית נרחבת ולא לאור הקביעה המקצועית כי מאחר ומד
שלב  –של סרטן המעי הגס  3מדובר בסרטן המדורג כשלב , בגרורות מרוחקות

וכי , אינו כלול עבורו בסל AVASTIN שאינו שלב גרורתי ועל כן הטיפול ב-
אשר בו יש גרורות מרוחקות ולא התפשטות  4הטיפול כלול בסל רק לשלב 

.  מקומית
 

כקבילה שלא  AVASTINהנציבה את הקבילה לגבי ה- קבעה, לאור דברים אלו
. כקבילה מוצדקת OXALIPLATINניתן להענות לה ואת הקבילה לגבי ה-

 

****************************************************** 
 

לסרטן המעי הגס עם גרורות  רב מוקדיות   AVASTINמימון התרופה 
לאחר הכללת התרופה בסל 

 
בחודש מאי , בשם בעלה, פנתה לנציבות הקבילות, שדרות תושבת, הקובלת

:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי  ,2005
 
ניתוח להסרת גידול במעי הגס  2005בעלה של הקובלת עבר בחודש מרץ . 1
בסיום הניתוח הודיע , לטענת הקובלת. בבית החולים הדסה בירושלים 
מאחר שהגידול חדר "הוציא את כל הגידול לה המנתח כי לא עלה בידו ל 
 ". לדופן אבי העורקים 
 
מעובדות הקבילה עולה כי הקובלת שאלה את האונקולוגית בבית . 2
ולטענתה היא , AVASTINהחולים האם בעלה מתאים לטיפול בתרופה  
סיכוי לחיות  והסבירה שהטיפול  70%שהאווסטין נותן לו "השיבה  
ל רק מונע מהגידול לשלוח גרורות ואם הוא הכימותרפי שהתחיל לקב 
תפקיד תרופת , כבר שלח עדיין מוקדם לראות אותם בבדיקות 
, האווסטין זה לצמק את הגידול אשר נשאר על דופן אב העורקים 
אפשרות לנתח ולהוציא  ולהרחיק אותו מהעורק הראשי ואז תהיה 
 ."אותו 
 
בה האונקולוגית כת 18/4/2005ואכן במכתב שצורף לקבילה מיום  
לאתר  –ל סובל מסרטן מעי גס גרורתי "הנ: "לקופת החולים כדלקמן 
. העורקיםל נמצא לא נתיח בשל גודלו וקירבתו לאבי-"הדבר הנ...  בודד 
אבסטין במטרה להקטין ולהפוך + הופנה לטיפול משולב כימותרפיה  
. ןל עומד בדרישות הסל למתן אבסטי"הנ. קו טיפול ראשון –לנתיח  
 ."   אודה על אישורכם 
 
, AVASTINהקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לממן את התרופה . 3
 .אולם פנייתה נענתה בשלילה 
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הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לממן את התרופה . 4
שנערכה  PETהמבוקשת ולתמיכה בבקשתה צירפה תוצאות של בדיקת  
חשד לגרורות רטרופריטונאליות וכן : "בסיכומה נכתב 27/4/2005ביום  
. ממצאים בריאות ואולי גם בשער מימין העלולים להתאים לגרורות 
אך כאמור אין , הממצאים בשלד עלולים גם הם להתאים לגרורות 
הממצא הרטרומנדיבולרי יכול להתאים . CT ממצא חד משמעי תואם ב- 
 ."  לתהליך גידולי או דלקתי 
 
שנערכה ביום  PETה גם תוצאות של בדיקת לצורך השוואה צירפ. 5
אותו רכשה באמצעות כספי  AVASTIN לאחר טיפול ב-, 5/7/2005 
הביא  AVASTIN ל הצביעה על כך שהטיפול ב-"הבדיקה הנ. תרומות 
 .לשיפור במצבו של החולה שהגיב בצורה טובה אך לא מלאה לטיפול 
 

בלת עמדת קופת החולים וזו פנתה הנציבה לק, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
: כדלקמן, השיבה

 
נדונה בועדת האישורים לתרופות  AVASTINבקשתו של הקובל לאישור התרופה "

בחוות דעתם צויין כי מעיון בחומר הרפואי שצורף לבקשה הראשונית . חריגות
בתאריך  PET-CT עולה כי ההמלצה לטיפול בתרופה נתנה טרם קבלת תוצאות ה-

נראה כי החולה , 1.5.2005 אשר נעשתה ב-, יון בתוצאות בדיקה זומע. 26.4.2005
משיחה עם הרופאים . אינו עומד בקריטריונים אשר נקבעו לגידול בתרופה

לאור , הוברר כי גם הם, דורסט' הוברט והמנתח פרופ' דר, המטפלים בחולה
אינם תומכים במתן התרופה היות ומחלתו של הקובל הינה , תוצאות הבדיקה

מוקדית ואילו התרופה המבוקשת ניתנת רק לחולים אשר מחלתם מצויה  רב
"   .אשר ניתן להסרה בניתוח, במוקד אחד

 
עם כל הצער , הנציבה העבירה לקובלת את תשובת קופת החולים והסבירה כי

שלא על פי  AVASTINלא ניתן לחייב את קופת החולים במימון התרופה , שבדבר
     .ההתוויות אשר הוכללו בסל

 
כי במידה שהקובלת תעביר לרשותה מסמך רפואי המתייחס , הנציבה ציינה

למצבו הרפואי של בעלה ומורה על כך שהינו עומד בקריטריונים הקבועים בסל 
.   תמשיך בבירור הקבילה, לקבלת התרופה

 
פנתה הקובלת לנציבה בשנית בבקשה שתורה לקופה לדון , לאחר התשובה לעיל
זאת לאור ממצאי בדיקת , יגים בבקשה לאשר את התרופהמחדש בוועדת החר

טיפולים כימותרפיים  5המצביעים על כך כי לאחר , 27/4/2005מיום  PET ה-
."    70%בנסיגה והחלמה של  המחלה" AVASTIN בשילוב תרופת ה-

 
במענה לפנייה החוזרת בבקשה כי נציבת הקבילות תדון בה כמקרה חריג השיבה 

: כדלקמן, הנציבה
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כי אין נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי , אבקש להבהיר"...
 –ולחליפין משרד הבריאות מאשרים מימון תרופות למבוטחים באופן פרטני 

כפועל יוצא המשרד גם אינו דן בבקשות . סמכות זו נתונה לקופות החולים
חריגות ניתן  כי בקשות, למען הסדר הטוב יצוין... למימון תרופה כוועדת חריגים

על מנת להיות לך לעזר העברתי את בקשתך לאישור . להפנות לקופת החולים
."   מימון התרופה כחריג לקופה אשר יענו לך במישרין

 
 תקבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שלא ניתן להיענו, לאור כל האמור לעיל

   .לה
 

****************************************************** 
 
 
והתוויה , קבילות שעניינן התוויות של תרופה שהוכללו בסל. 3

 שלא נכללה בסל השירותים שבחוק בתקופת הדוח
 
 

HERCEPTIN 
 

, הייתה כלולה בסל השירותים שבחוק HERCEPTINבתקופת הדוח התרופה 
, 13.4.05מיום  16/05' בחוזר המנהל הכללי מסבכפוף לקריטריונים שהוגדרו 

: כדלקמן
 

תינתן לטיפול בסרטן שד גרורתי ) TRASTUZUMAB )HERCEPTINרופה הת. ז"
: ובהתקיים כל התנאים האלה

 
: התחלת הטיפול תיעשה בהתקיים כל התנאים האלה )1(

 
. המטופל אובחן כסובל מסרטן שד גרורתי .א
לפי ) 2-0בין (מצבו התפקודי של המטופל מוגדר כסביר עד טוב  .ב

 ).PS  )PERFORMANCE  SCORE ה-
+ 3חיובי ברמה של  HER-2דות להימצאות קיימת ע .ג

חיובית כאשר  FISHאו בדיקת ) IHC(אימונוהיסטוכימית 
כפי שיקבע + (2הבדיקה האימונוהיסטוכימית היא ברמה של 

 ).בבדיקה כמותית
 

יינתן , לאחר שני חודשי טיפול, המשך הטיפול בתרופה האמורה )2(
: בהתקיים אחד מהתנאים האלה
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). CR(ל המחלה תגובה של נסיגה מלאה ש .א
 ).PR(תגובה של נסיגה חלקית של המחלה  .ב
 ).PS לפחות דרגה אחת ב-(שיפור קליני בולט  .ג
כגון הפחתה בכאבי עצמות וצריכה (שיפור בסימפטומטולוגיה  .ד

 ).מופחתת של משככי כאבים
 

ייפסק הטיפול בתרופה האמורה לאחר שני ) 2(על אף האמור בפסקה  )3(
: חודשי טיפול בהתקיים אחד מאלה

 
למעט גרורות במוח כאתר התקדמות , הופעת גרורות חדשות .א

. יחיד
שייקבע לפי ירידה בדרגות תפקוד לפי (החמרת המצב הקליני  .ב

PS.( 
 .ראיה לאי ספיקת לב הולכת ומחמירה .ג
 .הופעת גוש חדש בבדיקה פיסיקלית .ד
 ."קיום ראיה אחרת להתקדמות המחלה .ה

 
מפורטות , ומימונה HERCEPTINההנחיות ביחס לגורם המאשר את מתן ה-

: כפי שיובא להלן, 4/2000בחוזר מינהל רפואה 
 

כאשר , ניתנת על ידי בית החולים ובמימונו HERCEPTINהתרופה "... 
.  בדיעבדההתחשבנות נעשית בין בית החולים וקופת החולים 

 
, HERCEPTINמהקופה עבור  17חל איסור על הפניית חולים לקבלת טופס 

ולא להפנות את המבוטח , לתת את הטיפול עליו לעשות כן ח רוצה"ובמידה וביה
".  לקבלת התחייבות מהקופה מראש

 
בית חולים המעוניין לפיה , הביע משרד הבריאות את עמדתו בבית הדין, עם זאת

להיות בטוח כי קופת חולים תאשר את מימון התרופה למבוטחים רשאי לפנות 
.  ביחס למימון התרופה מראש לקופת החולים על מנת לברר את עמדתה
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****************************************************** 
 

  HERCEPTINקבלת עזרה במימון התרופה בקשה ל
 

, 2005בחודש ספטמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת הצפון, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, ם"בקבילה נגד קופת חולים מכבי ונגד בית החולים רמב

 
כסובלת מסרטן השד ללא  2004אובחנה בראשית שנת , 36בת , בלתהקו .1

לצורך הטיפול במחלתה עברה שלושה . מעורבות של בלוטות לימפה
בהם בוצעה כריתה חלקית בשני הניתוחים הראשונים וכריתה , ניתוחים

 .  מלאה של השד בניתוח השלישי
 

ים לפני אולם כחודשי, בהמשך קיבלה טיפול כימותרפי אגרסיבי משלים .2
הגשת הקבילה אובחנה הישנות של המחלה בבלוטות הלימפה בבית 

בהתאם עברה הקובלת כריתה של בלוטות הלימפה . השחי השמאלי
 .שהראתה מעורבות של אחת מהבלוטות, האקסילריות

 
יש לציין : "נכתב, על ידי האונקולוג המטפל, במכתב שצורף לקבילה  .3

. כאמור הישנות המחלה, עתכ. ... 3+ברמה  HER 2שהגידול נושא 
. ג לשבוע"מ 56במינון של  TAXOTEREי "ממליץ על מישלב כימותרפי ע

." ג אחת לשבוע"מ 110במינון של  HERCEPTINיחד עם 
 

, שאף גובתה בתצהיר שצורף לקבילה, לטענת בעלה של הקובלת .4
ח "זכאית לקבל הטיפול ע: "האונקולוג הסביר לו ולרעייתו כי היא

מאחר והתרופה נכללת בסל הבריאות והיא עונה להתוויה ח מכבי "קופ
 ."ח תאשר מתן הטיפול במימונה"וכי הוא מקווה שקופ

 
פנתה הקובלת לקופת החולים בבקשה לממן , לאור ההמלצה כאמור. 5

אולם בקשתה נדחתה בטענה כי , HERCEPTIN עבורה את הטיפול ב-
הואיל , רופההיא אינה עונה לקריטריונים הקבועים בסל למתן הת

.  והישנות המחלה במקרה שלה היא מקומית ולא גרורתית כנדרש בסל
: נכתב כדלקמן,  בתשובתה של קופת החולים לקובלת

 
כלולה בסל התרופות העומד לרשות ציבור  HERCEPTINהתרופה "

בסרטן י הוראת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לטיפול "המבוטחים עפ
.     מוגדריםועל פי קריטריונים  שד גרורתי

 
מנהל , חיים. נ' על פי החומר שצורף לבקשה וממכתבו של פרופ

, מחלתך אינה גרורתית, המכיר את מצבך, המחלקה בה הנך מטופלת
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למניעת חזרת ) ובנטי'אדג(והטיפול המבוקש הוא טיפול משלים 
. המחלה

 
הטיפול להתוויה זו אינו תואם את רישום התרופה בישראל ואת 

. שנקבעו בסל הבריאות למתן התרופההקריטריונים 
 

בתום הדיון לא מצאה ועדת ... הועברה בקשתך לועדת החריגים , לפיכך
הואיל ולא נמצא במקרה זה חריג , החריגים אפשרות להעתר לבקשתך

..." לעומת מקרים דומים אחרים
 
מנהלת , תמר פרץ' פנתה הקובלת לפרופ, לאור סירוב קופת החולים. 6

בשאלה האם היא זכאית , וגי בבית החולים הדסההמכון האונקול
: פרץ' במענה השיבה פרופ. על פי התוויות הסל HERCEPTINלקבלת 

טופלה במשלב כימותרפיה . Her 2הטיפול היה חיובי מאד ל-"... 
אגרסיבית אך למרות זאת מופיעה חזרה של מחלה גרורתית בבית שחי 

מחלה גרורתית ועל כן אין ספק כי לחולה לאור מהלך זה . מצד שמאל
לטפל בחולה באופן  לפי כל האינדיקציות והנחיות סל הבריאות יש

 .]ר.ק –ההדגשות שלי ." [מיידי בהרצפטין ובכימותרפיה
 
לאחר , המגובה בתצהיר שצורף לקבילה, לטענת בעלה של הקובלת. 7

 סירוב הקופה פגשו את האונקולוג המטפל ששב והמליץ על הטיפול ב-
HERCEPTIN  ,זכאית: "... ולאחר שבדק במחשב הודיע להם כי היא ,

 ."    במימון הקופה לקבל התרופה, ח מכבי"חרף תשובת קופ
 
, פרץ ושל האונקולוג המטפל' לאור חוות דעתה החד משמעית של הפרופ. 8

פנתה הקובלת בשנית לקופת החולים בבקשה כי תממן עבורה את 
חזרה קופת החולים על במענה לפנייתה שבה ו. התרופה הנדרשת

אינו תואם את "סירובה למימון התרופה בטענה כי מצבה הרפואי 
הקריטריונים הקבועים בסל שירותי הבריאות לאישור הטיפול 

 ".בתרופה
 
פנתה הקובלת לנציבות הקבילות והלינה על , לאור כל האמור לעיל. 9

 .HERCEPTIN סירובה של קופת החולים לממן עבורה את הטיפול ב-
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת בית החולים , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
תוך שהיא מצביעה על ההנחיות שבחוזר מינהל , בו מטופלת הקובלת, ם"רמב

: וכך כתבה, 4/2000רפואה 
 

כאשר , ניתנת על ידי בית החולים ובמימונו HERCEPTINהתרופה , כידוע"
לא נדרשת , אי לכך. למפרעת החולים ההתחשבנות נעשית בין בית החולים וקופ



 156 

ח "ובמידה וביה, HERCEPTINמהקופה עבור  17הפניית חולים לקבלת טופס 
". ואין צורך בהתחייבות הקופה מראש, רוצה לתת את הטיפול עליו לעשות כן

 
כי במקרה , סגן מנהל בית החולים, רובין. ע' במענה לפניית הנציבה השיב פרופ

אם הקופה תתחייב מראש  רקהחולים לתת את הטיפול הנדון יהיה מוכן בית 
ל התבססה על חוות דעתו "תשובתו של הנ.  שהינה מוכנה לשלם עבור טיפול זה

מנהל תחום כימותרפיה ומנהל המחלקה הכימותרפית בבית , חיים. נ' של פרופ
לפיה לא ניתן לקבוע בצורה ברורה כי ההישנות המאוחרת , ם"החולים רמב

כי היה מוצדק לבקש : "ולפיכך נראה לו, מייצגת מחלה גרורתיתבמקרה הנדון 
". הקופה לפני שמתחילים בטיפול את הסכמת

 
בתגובה לעמדת בית החולים שבה הנציבה והזכירה את הנחיות חוזר מינהל 

בו על פי , הרפואה בעניין וציינה כי נוכח האמור לעיל ובמצב עניינים זה
ם  "ובלת על ידי אונקולוג מבית חולים רמבהוצג לק, המסמכים שצורפו לקבילה

ם החובה "חלה על בית חולים רמב, כי התרופה כלולה בסל להתוויה הנדרשת לה
.  HERCEPTIN לממן את הטיפול ב-

 
והחלטתו , ל"בית החולים הודיע לנציבה על נכונותו למלא אחר ההנחיות הנ

. הועברה לידיעת הקובלת HERCEPTIN לממן את הטיפול   ב-
 

כקבילה לא מוצדקת נגד , קבעה הנציבה את הקבילה ,לאור כל האמור לעיל
. ם"קופת חולים מכבי וכקבילה מוצדקת נגד בית חולים רמב

 

****************************************************** 
 

כטיפול משלים    HERCEPTINקבלת עזרה במימון התרופה בקשה ל
) ובנטי'כטיפול אדג(

 
, 2005פנתה לנציבות הקבילות בחודש יולי , תושבת ירושלים, 52בת  קובלתה

:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 
כסובלת מקרצינומה חודרנית של  2005הקובלת אובחנה בחודש ינואר . 1

 . השד
 
 של בקוטר בו נמצא גידוללצורך הטיפול במחלתה עברה הקובלת ניתוח . 2

ה של הסרבניתוח בוצעו  .לימפה אקסילרית נגועה מ עם בלוטת"מ 6
לאחר מכן קיבלה , הבלוטה הנגועה ה שלוהסר) למפקטומיה(הגידול 

טיפול כימי ובהמשך הופנתה לקבלת טיפול קרינתי  בשד וטיפול 
 .הורמונאלי מונע
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ממצאי בדיקות המעבדה שצורפו לקבילה מעידים על קולטני אסטרוגן . 3
 , של תאי הגידול 5%בכ-+ 3קולטני פרוגסטרון  ,ברוב תאי הגידול+ 3

HER-2 3+חיובי. 
 
 8כ-: מעובדות הקבילה עולה כי לקובלת שתי אחיות שחלו בסרטן השד. 4

לאחר , 43בגיל , חודשים לפני הגשת הקבילה נפטרה אחותה מסרטן השד
 לקבל  ,המנוחהאחותה בקשתה של . שנתגלו גרורות במוחה

HERCEPTIN-  מחקרים הייתה עשויה למנוע את הי תרופה שעל פ
בטענה כי התרופה אינה כלולה , הישנות הגידול בעת גילוי המחלה נדחתה

אחותה הצעירה אובחנה כחולה בסרטן . בסל התרופות לטיפול מניעתי
 .השד חודשים ספורים לפני הגשת הקבילה

 
האונקולוגית המטפלת בבית החולים המליצה לקובלת על טיפול בתרופה . 5

HERCEPTIN במכתב . להפחתת הסיכוי להישנות המחלה ,במשך שנה
בחודש מאי השנה התפרסמו : "שצורף לקבילה כתבה האונקולוגית

תוצאות ראשונות של שני מחקרים גדולים בהם נבדקה התועלת 
לטיפול מסייע סטנדרטי בנשים עם סרטן שד עם  HERCEPTINשבהוספת 

היו מרשימות במיוחד והראו  תוצאות המחקרים. -HER-2 ביטוי יתר של
 ".   בסיכוי לחזרת הגידול 50% ירידה של כ-

 
הקובלת פנתה לנציבות הקבילות בבקשה לסייע לה לקבל את התרופה . 6

, הקובלת ציינה. למרות שאינה כלולה בסל התרופות לצורך טיפול מניעתי
 3כל ₪ 14,075כי אין ביכולתה לשאת את עלות הטיפול בתרופה בסך 

טרם הופעת , וכי קבלת התרופה בשלב מוקדם זה, ות במשך שנהשבוע
 .עשויה להציל את חייה ולהביא לריפוייה המלא, גרורות

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך הטיפול בקבילה דנן

: כדלקמן ,השיבה
 

לא ניתן לאשר לה , לצערנו, עקב זאת. החולה אינה עונה על תנאי הסל"
". התרופה

 
הנציבה הסבירה לקובלת מהם התנאים בהתקיימם ניתנת התרופה 

HERCEPTIN   לחייב קופות חולים  תה אין באפשרוכי  והוסיפה, הסלבמסגרת
 .לממן תרופה מעבר למתחייב על פי חוק

 
קיימת בקופה ועדת , על פי הנמסר לנציבות מקופת חולים כללית" כי , אך ציינה

וקיים , ם בהם נדרש טיפול רפואי מציל חייםחריגים אשר דנה בפניות במצבי
בתנאי שהטיפול עבר מבחני בטיחות ויעילות , זאת. צורך דחוף במתן הטיפול

). EMEA(או במערב אירופה ) FDA(ב "ומאושר לשימוש בארץ או בארה
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במידה ובמקרה שלך . בקשות מוגשות באמצעות הרופא המטפל, לפי הנמסר
חריגים באפשרות הרופא המטפל להפנות בקשה  טרם נעשה נסיון לפנות לוועדת

, זאת... למזכירות האגף הרפואי בחטיבת הקהילה בשירותי בריאות כללית
".   בצירוף סיכום עדכני בדבר המצב הרפואי וחיוניות השימוש בתרופה

 
סמכויות אכיפה להחלטות  – ראה חלק ראשון(לחוק  34' לאחר כניסת תיקון מס

בבקשה להורות לקופת החולים לממן  ,בשנית לנציבהפנתה הקובלת ) הנציבה
מומנו על ידי קרן התרופות של קבוצת  50%. (מעלות התרופה 50%עבורה 

). החברה לישראל למען הבריאות בישראל
 

: כדלקמן, במענה לפניית הקובלת השיבה הנציבה
 

האמור אפשרית רק במקרים שבהם הנציבה הסבירה כי הפעלת הוראות התיקון 
הוא זכאי על פי חוק לקבל , משמע, כי תלונתו של מבוטח מוצדקת העל יד נקבע

.  את התרופה או השירות המבוקש
 

מאחר ומדובר בתרופה  ,במקרה דנן, לדאבונה, הנציבה הוסיפה והסבירה כי
הורות יכולה ל ן היאאי, קובלתאשר אינה כלולה בסל להתוויה הנדרשת ל

שת אשר איננה כלולה בסל על פי לקופת חולים לממן את ההתוויה המבוק
 . החוק

 
קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שלא ניתן להיענות , לאור כל האמור לעיל

  .לה
 

****************************************************** 
 

כטיפול משלים    HERCEPTINקבלת עזרה במימון התרופה בקשה ל
) ובנטי'כטיפול אדג(

 
, 2005בחודש ספטמבר , פנתה לנציבות הקבילות, רותתושבת שד, הקובלת

:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי
 

אובחנה כחולה בסרטן השד , ואם חד הורית לשתי בנות 32בת , הקובלת .1
 . 2005בחודש מרץ 

 
במהלכם בוצעה כריתת , ניתוחים 3לצורך הטיפול במחלתה עברה  .2

ולאחר מכן קיבלה סדרה של , יףבלוטות זק 3הגידול והוצאה של 
במועד הגשת הקבילה עמדה לפני קבלת טיפול .  טיפולים כימותרפיים

 .קרינתי
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מעובדות הקבילה עולה כי הרופאים המטפלים המליצו לקובלת על  .3
 . HERCEPTINטיפול בתרופה 

 
הקובלת פנתה לנציבות הקבילות בבקשה לסייע לה לקבל את התרופה  .4

HERCEPTIN "זאת על מנת לאפשר לי עוד סיכוי . וף ביותרבאופן דח
כי בהיותה  , הקובלת הדגישה". לשרוד את המחלה הנוראה והקשה הזו

אין באפשרותה לממן את עלותה הגבוהה של התרופה , קשת יום האיש
 . בכוחות עצמה

 
, השיבה הנציבה לקובלת כי עם כל הצער שבדבר, במענה לעובדות הקבילה דנן

אין באפשרותה , שת לה להתוויה אשר אינה כלולה בסלמאחר והתרופה נדר
. לחייב את קופת החולים במימונה

 
בצירוף המלצת , כי באפשרות הקובלת לפנות לקופת החולים, הנציבה ציינה

וזאת , על מנת שהבקשה תישקל באופן פרטני בוועדת החריגים, הרופא המטפל
למימון שירותים מעבר כל קופת חולים רשאית לשקול בקשות "בשל העובדה כי 

."  למתחייב על פי החוק והכל במסגרת מגבלות התקציב שברשותה
 

קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שלא ניתן להיענות , לאור כל האמור לעיל
 .לה

 
החליטה קופת חולים  1.12.2005ב-, הנציבה מבקשת לציין כי בסוף תקופת הדוח

וזאת במסגרת התקציב  ,למבוטחיה HERCEPTINמכבי לספק את התרופה 
.  שעומד לרשותה ומעבר לקבוע בסל שירותי הבריאות המחייב אותה

          
בהתקיים , )ובנטי'טיפול אדג(התרופה ניתנת למבוטחי הקופה כטיפול משלים 

: הקריטריונים הרפואיים הבאים
 

. מ"ס 1של סרטן שד חודרני מעל  תאבחנה היסטולוגי . 1" 
או בדיקת , בבדיקה אימונוהיסטוכימית 3וביות של גידול המבטא חי. 2   

 .פיש חיובית
 .קבלת טיפול כימי מלא. 3   
 .סמנים תקינים בעת הפניה, תקין –בירור סיסטמי מלא . 4   
 .תפקוד קרדיאלי תקין. 5   
 .העדר מחלה גידולית פעילה אחרת. 6   
 . מצב תפקודי תקין. 7   

 
" .רצפטיו אינו עולה על שנה אחתובנטי הכולל בה'משך הטיפול האדג

 
, הנציבה מבקשת לברך על החלטת קופת חולים מכבי לממן תרופה זו מתקציבה

זאת במיוחד לנוכח המחקרים המעידים על יעילותה של התרופה למניעת 
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 כ-(ולנוכח מחירה הגבוה , )50% הפחתת הסיכוי להישנות ב-(הישנות הגידול 
נאלצו מבוטחים רבים לוותר על רכישת  אשר בעטיו) שבועות 3ל-₪  14,000

.  התרופה באופן פרטי
 

.     במעקב שנעשה על ידי הנציבה עלה כי הקובלת אכן מקבלת את הטיפול
 

במסגרת הרחבת הסל , כי התרופה הומלצה להכללה בסל, במאמר מוסגר יצוין 
. 2006לשנת 

 
 
 

סירוב לממן תרופה עקב משטר המינון של הטיפול או עקב . 4
שך הטיפול מ

 
REMICADE 

 
תרופות בסל שירותי (בצו בריאות ממלכתי  שפורטוהתוויות למתן התרופה  

היו , 2005עד להרחבתן בשנת "] הצו: "להלן[  1995 –ה "התשנ) הבריאות
: כדלקמן

 
לצורך הקלת הסימנים , מחלת קרוהן פעילה בינונית או חמורה. א
. והתסמינים 
 

לצורך הפחתת מספר הפיסטולות  – FISTULIZINGמחלת קרוהן מסוג . ב
). (Draning Enterocutaneus Fistulas המנקזות עוריות -האנטרו 

 
 אם החולה לא הגיב לטיפול –ארתריטיס ראומטואידית  . ג
והטיפול דרוש לצורך הפחתת סימנים  -METHOTREXATEב 
וזאת בכפוף לקריטריונים נוספים המצוינים בצו ( והתסמינים  
).  1995-ה"התשנ , )תרופות בסל שירותי הבריאות(ממלכתי בריאות  
 

  PSORIATIC ARTHRITISשל   להתוויהגם בסל תרופה זו הוכללה  15.4.2005ב-
 ANKYLOSING SPONDYLITIS.  שלגם ו
 

להלן תובא דוגמא לקבילה שבמועד הגשתה התרופה לא הייתה כלולה בסל 
. חדשים מאוחר יותר 9זו רק  להתוויה אשר נדרשה למבוטח והוכללה להתוויה

 

****************************************************** 
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****************************************************** 
 

להתוויה   REMICADEבקשה למימון התרופה 
שלא היתה כלולה בסל באותו מועד 

 
, 2004בחודש יולי , בילותפנה לנציבות הק, תושב יישוב בקרבת ירושלים, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 
) פסוריאזיס(סובל מזה שנים רבות ממחלת ספחת , 45בן , הקובל. 1

עקשנית וקשה ביותר המכסה שטחים נרחבים מגופו בפריחה אדומה 
 PSORIATIC ARTHRITISמ-הנו סובל , בנוסף. כואבת ומדממת, קשה

. י ביטוי בנפיחויות ובכאבים קשים בכל הפרקיםקשה הבאה ליד
 
הקובל מרותק למיטה ולכסא גלגלים , כאמור, כתוצאה מהתופעות. 2

לעיתים , לתקופות ממושכות והוא נאלץ להתאשפז פעם אחר פעם
 .בבית החולים הדסה, לתקופות ארוכות

 
עולה , על ידי רופאת המשפחה המטפלת בקובל, ממכתב שצורף לקבילה. 3

כמויות גדולות : נעשו ניסיונות לטפל במחלתו באמצעים שונים כגוןכי 
, משחות, ויוקס, ניאוטיגסון, סאלאזופירין, של מטוטרקסט

הקובל , אולם, משחות סטרואידליות וטיפולים בים המלח, סטרואידים
 .      ל"לא הגיב לטיפולים הנ

 
יפולים כתשעה חודשים לפני הגשת הקבילה קיבל הקובל סידרה של ט. 4

אשר ניתן , כאמור, הטיפול. REMICADEבאמצעות תרופה חדשה בשם 
באופן , הביא לשינוי דרמטי במצבו, על ידי חברת התרופות ללא תשלום

 . הכאבים נעלמו והתנועה חזרה, שבו מצב הפרקים השתפר
 
הרבדים של מחלת הספחת נעלמו והקובל חזר לתפקד באופן , זאת ועוד 
 . שיםחוד 6 מלא במשך כ- 
 

, ממכתב שנכתב בעניינו על ידי מומחה למחלות עור ומין בבית החולים הדסה
חלה החמרה במצבו של , כאמור לעיל, עולה כי לאחר סיום סדרת הטיפולים

שבועות הוא מאושפז עקב התלקחות מחודשת במצב העור  3-כהקובל ומזה 
 .והפרקים

 
לצורך , ק שהקובל תלויאין ספ, ל"על פי חוות הדעת הרפואית של המומחה הנ

כאשר לצורך השגת הפוגה , REMICADEבטיפול אחזקתי קבוע ב-, תפקודו
עלות (מחודשת יזדקק לשניים עד שלושה מחזורי טיפול בחודשיים הקרובים 

ובהמשך יזדקק לטיפול , )למחזור טיפול₪  13,000 התרופה היא למעלה מ-
 .אחזקתי פעמיים עד שלוש פעמים בשנה
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גיש כי הטיפול המומלץ יחסוך לקופת החולים את העלויות ל אף הד"הנ

 .העצומות הכרוכות באשפוז הקובל
 

על נחיצותו של הטיפול אפשר גם ללמוד מחוות דעתו של מנהל מחלקת העור 
י "מומלץ מאד לחזור על הטיפול ע"אשר קובעת כי , בבית החולים הדסה

REMICADE שיעיל גם למחלת העור וגם למחלת הפרקים." 
 

ב-הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לממן עבורו את הטיפול  
REMICADE ,וציין , בניגוד לחוות הדעת הרפואיות הקובעות את נחיצות הטיפול

 .  כי אין ביכולתו לממן את עלויות התרופה באופן עצמאי
 

ל-הוכנסה לסל  REMICADEהשיבה הנציבה כי התרופה , במענה לקבילה דנן
ARTHRITIS  רק להתוויה שלRHEUMATOID ARTHRITIS , אולם לא הוכנסה

 .PSORIATIC ARTHRITIS-לסל ל
 

אין באפשרותה , הנציבה הוסיפה להסביר כי כל עוד תרופה לא הוכנסה לסל
אין ביכולתה לסייע , עם כל הכאב שבדבר, ולכן, לחייב את קופת החולים לממנה

. לקובל
 

כקבילה שאי אפשר להיענות , ת הקבילהקבעה הנציבה א, לאור כל האמור לעיל
 .  לה

 
של   הלהתוויתרופה זו הוכללה בסל גם  ,יצוין כי כאמורבסיפא הדברים 

PSORIATIC ARTHRITIS   וגם להתוויה של ANKYLOSING SPONDYLITIS -ב
15.4.2005. 

 

****************************************************** 
 
 

כטיפול כרוני במחלת  REMICADEון התרופה הקבילות הנוגעות למימ
,CROHN קבילות של מבוטחים אשר קיבלו טיפול זה :  נחלקו לשתי קבוצות

כטיפול כרוני ואשר קופת החולים הורתה להפסיק את מתן הטיפול כטיפול 
דוגמא לקבילה מסוג זה ניתן (, כרוני ולתיתו כטיפול אקוטי בזמן התקף בלבד

ולקבילות של .) פרק בדוח זה בפרק השני בתת-למצוא בחלק הראשון של 
להלן תובא דוגמא לסוג זה של . מטופלים שטרם קיבלו טיפול זה כטיפול כרוני

: הקבילות
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 ****************************************************** 
 

כטיפול כרוני למניעת התקפים של  REMICADEבקשה לאישור התרופה 
מחלת קרון 

 
בקבילה נגד , 2004בחודש יוני , פנה לנציבות הקבילות, תושב באר שבע, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית
 

סובל ממחלת קרון הבאה לידי ביטוי במספר רב של , 19בן , הקובל .1
אושפז במצב חמור בבית  2003בחודש נובמבר . שלשולים וכאבי פרקים

קבל טיפול  האשפוז במהלך. החולים סורוקה עקב התקף של המחלה
וב- RAFASSAL ,,PEDUSON ,PREDNISONE FLAEGILמשולב ב-
TARIVID קשות  ילוואטיפול זה גרם לו לתופעות . במינונים גבוהים

על , ולמרות השיפור הזמני המליץ הרופא המטפל, עקב כך. ומתמשכות
  . REMICADEב-טיפול 

 
חתום על ידי , שצורף לקבילה 4.5.2004מה-, מסיכום ביקור במרפאה .2

 הצורך בטיפול ב-צוין , הרופא המטפל בבית החולים סורוקה
REMICADE ,ישנה הסכמה מוחלטת על המשך : "...כדלקמן

  weight  kg פר mg5 :במינון של ].ר.ק INFLIXIMAB  ]REMICADEמתן
שבועות למשך שנה לטיפול ולשמירת ההפוגה במחלתו ובמיוחד  8כל 

שוב הופיעו תסמינים קליניים  קלהשל הכעת כאשר לאחר תקופה 
שהתחדשו קשות הלוואי  בין תופעות ,!! 250 יותר מ- CDI כרוכים ב –

ירידת רמת (  mercaptopurine 6י "הנגרמת ע  steroids anemia סבל מ-
Hb -בעל רקע  19מדובר בחולה בן )... 11ל- 13מCD עמיד לטיפול . קשה
ללא הטבה ניכרת כאשר רק  RAFASSAL-ו  MP 6אשר נוטל  steroidsב-

ס רב של "התחיל להיכנס להפוגה אך עדיין עם מ INFLIXIMABלאחר 
 ".שלשולים וכאבי פרקים

 
כאמור , REMICADEהקובל פנה לקופת החולים בבקשה לספק לו  .3

התרופה "בקשתו נדחתה בטענה כי , אולם, בהמלצת רופאיו לעיל
  ".רשומה בסל להתלקחות המחלה ולא לטיפול כרוני

 
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לממן עבורו את התרופה  .4

הוא לא , כי השימוש בתרופה זו איזן אותו, תוך שהוא הדגיש, הנדונה
 .  סבל מכאבים ואחרי תקופה כל כך ארוכה הרגיש טוב

 
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

הטיפול לו , לפיה, יננה חוזרת בה מעמדתה הראשוניתוזו השיבה כי היא א
.   נדרשת התרופה במקרה הנדון הנו טיפול מונע שאינו כלול בסל
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 להתוויה הנדרשת לו הןמפורטות בצו הההתוויות למתן התרופה הנדונה כאמור 

: כדלקמן
 

 לצורך הקלת הסימנים , מחלת קרוהן פעילה בינונית או חמורה
 .והתסמינים 

 
לטיפול , כנטען בתגובת קופת החולים, אין בו כל התייחסות, הצו עולה כימלשון 

. אקוטי או כרוני
 

והודיעה לה כי באם לא תחזור בה , בשנית, פנתה הנציבה לקופה, ל"בנסיבות הנ
כי תודיע לקובל , גם לטיפול כרוני, מסירובה לספק לקובל את התרופה שבנדון

בהתאם , את התרופה במסגרת הסל קבילתו מוצדקת וכי על הקופה לספק לו
. לשיקול הדעת הרפואי

 
קבילתו  קבעה את הודיעה הנציבה לקובל כי, הואיל ועמדת הקופה נותרה בעינה

: מן הטעמים הבאים, מוצדקתכקבילה 
 

מחובת קופת החולים לספקה , משהוכללה תרופה בסל שירותי הבריאות"
לטיפול אקוטי או ... ייחסותאין בצו כל הת. בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בצו

כפי שניתן לראות לא נקבעה בצו הגבלה כלשהי על משטר המינון או . כרוני
על התרופה להינתן בהתאם , בהיעדר הגדרה כאמור. הגדרה של משך הטיפול

לפרקטיקה הרפואית המקובלת ובכפוף לשיקול הדעת הרפואי בכל מקרה 
לעת ואין היא מקובעת למועד פרקטיקה רפואית עשויה להשתנות מעת . פרטני

." כניסת התרופה לסל
 

הסבירה הנציבה לקובל כי אין בתשובתה זו בכדי למנוע ממנו , בשולי הדברים
הערכאה המוסמכת לדון . (לרבות פניה לערכאות, כל סעד העומד לרשותו

 ).בתחום זה הינה בית הדין האזורי לעבודה
   

****************************************************** 
 

 MABTHERAטיפולים בתרופה  8בקשה למימון 
 

בקבילה נגד קופת , 2004בחודש יולי , פנה בשם אביו לנציבות הקבילות, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, חולים מאוחדת

 
 Diffuse Large B-Cell אובחן כסובל מ-, 70בן , אביו של הקובל. 1

Lymphoma הירבאזור המפשעה המתפתח בקצב מ. 
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צוות המחלקה האונקולוגית בבית החולים שערי צדק החליט לטפל . 2
כאשר בשלב , CHOPו-  MABTHERAבאב באמצעות שילוב התרופות 

 .טיפולים מסוג זה 6הראשון הומלץ על 
 
חלה נסיגה כמעט מלאה , כאשר סיים האב את ששת הטיפולים כאמור. 3

 .אך נותרו עוד בלוטות מוגדלות, של המחלה
 
, נכתב, חתום על ידי הרופאים המטפלים, במכתב שצורף לקבילה. 4

נראה שעדיין  CTעד כה החולה קיבל שש מנות ומתמונת ה-: "כדלקמן
מ "ע. יש בלוטות מוגדלות במפשעה השמאלית כלומר תגובה חלקית

! מנות  8 להשיג הפוגה מלאה אבקש לאשר לחולה השלמת הטיפול ל-
הרי , ין כי אם נמנע מהחולה טיפול מלאיש לצי. כלומר עוד שתי מנות

 !" שהמחלה עשוייה לחזור ויפגעו סיכויי החלמתו של החולה
 
הרופאים המטפלים באב פנו לקופת החולים בבקשה לאשר שתי מנות . 5

לא מאושר : "בקשתם נדחתה בטענה, אולם, MABTHERAנוספות של  
קיבל  אותם כבר(טיפולים במבטרה  6כ "מימון הקופה ליותר מסה

 )".המבוטח
 
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לאשר את שתי המנות . 6

התרופה כלולה בסל התרופות ללא ,  וציין כי למיטב ידיעתו, הנוספות
בכל   MABTHERAהגבלה וכי ממידע שנמסר לו הטיפול המומלץ ב-

 .  מנות 8העולם כולל 
 

תוך שהיא , לקופת החוליםפנתה הנציבה , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
היא ניתנת בהתאם לשיקול דעת , מציינת כי להתוויות להן התרופה נכללה בסל

. רפואי וללא הגבלה על מספר הטיפולים
 

 6 במענה לעמדת הנציבה השיבה קופת החולים כי אין בכוונתה לחרוג מעבר ל-
: מחזורי טיפול וזאת מן הטעמים הבאים

 
י תקצוב "נכנסה לסל הבריאות עפ) MABTHERA(התרופה מבטרה " .1

 6לפי תחשיב של , )אחד בכל שבוע(טיפולים  ארבעה ) 4(שהתבסס על 
... לשנה) ח מאוחדת"בקופ(חולים 

 
, למרות שלא קבלנו תקצוב מתאים להרחבת האינדיקציות לטיפול בתרופה

אחד (מחזורי טיפול ) 6( שישההחלטנו לנהוג לפנים משורת הדין ולאפשר 
)... לשבוע

 
בצוק העיתים ולאור המצוקה התקציבית בשלב זה אין בדעתנו לחרוג עוד יותר 

." מעבר לשישה מחזורי טיפול
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: השיבה הנציבה כי, במענה לתשובת קופת החולים

 
והחולה עונה להתוויות להן הוכללה התרופה " סל"משהוכללה התרופה ב"... 

דעת רפואי ספציפי קביעת מספר המנות הדרושות הינה בהתאם לשיקול , "סל"ב
".   ועל סמך המקובל והנהוג בפרקטיקה הרפואית, במקרה הנדון

       
לאור חוות הדעת הרפואיות שבה וביקשה הנציבה לאשר לאב את שתי , לפיכך

הודיעה קופת החולים כי תספק למבוטח את שתי , בתגובה.המנות הנוספות
.  הודעה על כך נמסרה למבוטח. המנות הנוספות

 
  .כקבילה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה, עובדות הקבילהלאור 

 

****************************************************** 
 
 הפסקת טיפול תרופתי שלא על פי שיקול דעת רפואי. 5
 

אם , מספר הקבילות העוסקות בהפסקת טיפול שהוחל בו על ידי קופות החולים
ואם בטענה שהשרות הרפואי ניתן , ל בסלמחמת העובדה שהשירות איננו כלו

. ממשיך לעלות מידי שנה, "בטעות"
 

נובעת מחובת , חובת קופת החולים להוסיף ולספק שירות משעה שהחלה בו
קופת חולים איננה חייבת לספק שירותים , ככלל. חבה לחולהשהיא הנאמנות 

פת במקרה שבו קו, בהתאם לעקרונות כאמור, ואולם, שאינם כלולים בסל
לא , חולים סיפקה למבוטח טכנולוגיה שאינה כלולה במסגרת סל השירותים

, תישמע קופת החולים בטענה כי סל השירותים אינו כולל שירות או תרופה זו
. ולא תסתמך על טענה זו בכדי לפטור את עצמה מלהמשיך ולספק את הטיפול

 
רפואית  חובת קופת החולים להמשך טיפול קיימת בכל מקום בו יש הצדקה

וודאי מקום בו הפסקתו עשויה להעמיד את החולה במצב גרוע , להמשכתו
ואין הצדקה רפואית , אלמלא ניתן לו הטיפול המסוים מלכתחילה, משהיה בו

. המצדיקה הפסקתו
 

קופת ' נ גלעדי אמנון 8967/00) יפואביב-בית הדין האזורי לעבודה בתל-(ע "בבד
אשר , חד משמעית של משרד הבריאותהובעה עמדתו ה ,'חולים כללית ואח

משהחליטה קופת חולים , לפיה, אומצה מאוחר יותר בפסיקת בית הדין לעבודה
הרי שחל , שלא במסגרת סל השירותים המחייב אותה, לספק טכנולוגיה פלונית

, ההגינות והשוויון, וזאת על פי עקרונות הצדק, עליה מערך נורמטיבי משלים
והנובעים , 1994 ד -"התשנ,   ביטוח בריאות ממלכתילחוק  1המעוגנים בסעיף 

 .ממעמדה של קופת החולים כגוף ציבורי
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שכן גישה , גישת בית המשפט היא הגישה הראויהמבקשת להדגיש כי הנציבה 
עולה כדי יחס אכזרי ובלתי , המפסיקה טיפול תרופתי לאחר התחלתו, הפוכה

. אנושי ומנוגדת לכבוד האדם
 

אין , לשאלה האם שירות בריאות ניתן בטעות אם לאוש, ל כךהנציבה מצביעה ע
. משמעות לעניין חובתה של קופת החולים להמשיך במימונו משעה שהחלה בו

חלה , כל עוד הטיפול מתאים ודרוש מבחינה רפואית, משהוחל בטיפול מסוים
  .חובה על קופת החולים להמשיך ולתיתו

 

****************************************************** 
 

 OMNICכישת התרופה רבור עבקשה להפחתת דמי השתתפות 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש יולי , תושב רעננה פנה לנציבות הקבילות, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים מכבי

 
עבר שלושה צנתורים עם . סבל ממחלת לב איסכמית, 68בן , הקובל. 1

, סבל מתסמונת תעוקתית יציבה. והרחבתם (Stents)ים נהכנסת תומכ
ובנוסף סבל מהגדלה , מסוכרת אשר אוזנה באמצעות תרופות ודיאטה

 .של הערמונית) היפרטרופיה(שפירה 
 
מונית קבל של הער השפירה היפרטרופיהלצורך טיפול סימפטומטי ב. 2

 15%ונדרש לשלם דמי השתתפות עצמית בסך  OMNICב- טיפול
נה החלה קופת החולים לגבות דמי השתתפות אולם לאחרו, ממחירה

 .דבר ששלל ממנו את היכולת לקנותה, ממחיר התרופה 50%בסך 
 
אולם ממכתב , XATRAL-בו CADEX-נעשה ניסיון להשתמש ב בשל כך. 3

של הרופא המטפל שצורף לקבילה עלה כי הטיפול החלופי גרם לתופעות 
ומסיבה , פי תעוקתילוואי קשות ולעיתים לווה בכאבים בחזה בעלי או

 .OMNIC זו קבע הרופא המטפל שיש צורך לחדש את הטיפול ב-
 
בבקשה לשוב , פנה לרופא המנהלי בסניף קופת החולים ברעננה, הקובל. 4

אולם , באופן שבו יתאפשר לו לקנותה, ממחיר התרופה 15%ולגבות 
 .בקשתו נדחתה

 
תרופה שהשימוש הקובל הלין על העלאת דמי ההשתתפות בגין רכישת ה. 5

בגין העלאת דמי וכי , באיכות חייו" איזשהו שיווי משקל"בה יוצר 
ואילו השימוש , ההשתתפות נשללה ממנו היכולת לרכוש את התרופה

 .גרם לו לתופעות לוואי קשות, בתרופות חלופיות
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פנתה הנציבה לקופת חולים מכבי והודיעה לה , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
ח ושירותי "ל קופו"סמנכ ,ו'בויאנגח מיכל עבאדי-"ד רו"שערכה עם עו כי בבירור

 חולים אשר קיבלו בעבר את התרופה כנגדנקבע שנמסר לה כי  בריאות נוספים
ימשיכו לקבל את התרופה עבור אותו , דמי השתתפות עצמית 15%תשלום של 

. וזאת במידה שאין להם תרופה חלופית אחרת, אחוז השתתפות עצמית
 

 הקובל אינו יכול לצרוך את התחליפים ל-שתאם קבעה הנציבה כי מאחר בה
OMNIC ,על קופת החולים להמשיך ולספק לו את התרופה , בשל תופעות לוואי

.     ממחירה 15%בעלות של 
 

אכן יש , בנסיבות מקרה זה"...במענה לפניית הנציבה השיבה קופת החולים כי 
, מצד המבוטח 15%בהשתתפות , המקום להמשיך ולאשר את הטיפול בתרופ

" .כפי שהיה נהוג עד כה
 

, ולאור כל האמור לעיל, הועברה למבוטח, הודעה על תוצאות בירור הקבילה
 .  כקבילה מוצדקת ,קבעה הנציבה את הקבילה

 
****************************************************** 

 

  REQUIPהפסקת טיפול בתרופה 
 

בחודש אפריל , פנתה בשם אמה לנציבות הקבילות, תל אביבתושבת , הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
שנים כסובלת מתסמונת  10אובחנה לפני , 65בת , אמה של הקובלת. 1

RESTLESS LEG SYNDROME , הגורמת לה לעוויתות בגפיים
 .רצופהאשר אינן מאפשרות שכיבה או ישיבה , התחתונות

 
עברה , בסרטן השד, שנים 5לפני , מאז שאמה חלתה, לטענת הקובלת. 2

חלה החמרה משמעותית , TAMOXIFEN-כריתת שד מלאה וטופלה ב
באופן שבו צרכים בסיסיים כשינה , בתכיפות העוויתות ובעוצמתן
 .וישיבה הפכו לבלתי אפשריים

 
צעות הוחלט לנסות לטפל באם באמ, כאמור, בעקבות ההחמרה. 3

אולם , DOPICARו- PARILAC, ,CLONEX ,PERGOLIDEהתרופות 
ל או שלא הועילו או שגרמו להופעת תופעות לוואי בלתי "התרופות הנ

 . נסבלות
 
 אשר, REQUIPלפני למעלה משנה החלו לטפל באם באמצעות התרופה . 4

מה ילא גרב, סימני התסמונתשיפרה את מצבה בהביאה להקלה ב
 .לתופעות לוואי
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לאחרונה סירב הרופא המחוזי בקופת החולים , לטענת הקובלת. 5

תרופה זו הוצאה  טען כי ,לדבריה  .ולממן את התרופה הנדונה להמשיך
והיא כיום מסופקת לחולי פרקינסון , מסל התרופות להתוויה הנדרשת

 .בלבד
 
עומד בניגוד , הקובלת הדגישה כי הסירוב להמשיך לממן את התרופה. 6

 .עת הרפואית של הרופאה המטפלת באםלחוות הד
 
ל היא "ביקשה הקובלת להבהיר כי התסמונת הנ, בשולי הדברים. 7

תאלץ אמה ליטול את התרופה כל חייה בעלות , לפיכך, חשוכת מרפא
 .אשר אין ביכולתה לשאתה, לחודש₪ 800בסך , גבוהה

 
הלינה הקובלת על סירובה של קופת החולים , לאור האמור לעיל. 8

אשר הנה התרופה היחידה  REQUIP,משיך ולממן לאמה את ה-לה
 .המאזנת את מצבה

 
התרופה אינה נכללת בסל "השיבה קופת החולים כי , במענה לפניית הנציבה

לא אישרו , היות ואין מדובר במצב רפואי מסוכן. להתוויה עבורה נרשמה לפונה
". המשך טיפול על רקע הטעות

 
די בסבל המתואר בקבילה בכדי שהקופה "כי הנציבה השיבה לקופת החולים 

וכי  "כל עוד הוא נדרש, תעשה את המעשה הראוי ותאפשר המשך טיפול בחולה
ידועה , עמדתה לגבי טיפול אשר נדרש לחולה בטענה כי האישור ניתן בטעות

. לקופה
 

, הודיעה קופת החולים כי היא מאשרת את בקשת הקובלת, בתגובה לעמדתה זו
. לפנות לבית המרקחת עם מרשם הרופאוהאם מוזמנת 

 
קבעה את , ולאור כל האמור לעיל, הנציבה הודיעה לקובלת כי בקשתה אושרה

 .  כקבילה מוצדקת, הקבילה
 

****************************************************** 
 

הפסקת טיפול והעלאת מחיר תרופה עקב גילוי טעות 
 

פנה לנציבות  ןהביטחוהמשרת בשירותי  ,תושב ישוב בצפון הארץ, הקובל
ואלו פרטי , בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2003בחודש מרץ , הקבילות
: הקבילה
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בגינו , זיהום בגזע המוח, שנים 13לפני כ-, אובחן, 48בן , אצל הקובל. 1
לאחר אשפוז ממושך הומלץ . חודשים 7 אושפז בבית החולים במשך כ-

 DIFLUCAN 50ולים טיפול קבוע בתרופה  לו על ידי רופאי בית הח
 ).התרופה להלן -(

 
נוטל הקובל את התרופה והוא הוכר , מאז המלצת הרופאים ועד היום. 2

, סופקה לו התרופה, לפיכך. על ידי קופת חולים כללית כחולה כרוני
בכפוף לתקרה הקבועה לחולים , )2002עד ליולי (במשך תקופה ארוכה 

 ).  כאשר את היתרה מימנה קופת החולים, ודשח לח"ש 210(כרוניים 
 
כאשר פנה לרכוש את התרופה בבית  2002בחודש יולי , לטענתו. 3

 480נאמר לו לתדהמתו כי מעתה ואילך עליו לשלם עבורה , המרקחת
 .ח לחודש"ש

 
בבקשה כי תמשיך לספק לו את , ת החוליםפניותיו של הקובל לקופ. 4

 .עלו בתוהו, חולים כרונייםהתרופה בכפוף לתקרה הקבועה ל
 
הלין הקובל על סירוב קופת החולים לאשר לו את , לאור האמור לעיל. 5

בגובה התקרה , כאמור, בתנאים שניתנו לו במשך שנים, רכישת התרופה
 . הקבועה לחולים כרוניים

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

: לקמןכד,  אשר השיבה
 

נכללת בסל הבריאות רק  Trican Diflucanשהתרופה , מברור שערכנו עולה"
שהתרופה נרשמה לפונה , נמסר לנו. להתוויות שנקבעו על ידי רשויות המדינה

להתוויה שאיננה נכללת בסל ולכן אינו זכאי לרוכשה במחיר הסל וכן אינה 
. נכללת עבורו בגג רבעוני

 
כללית לספק את התרופה במחיר מוזל לציבור החליטה הנהלת ה, למרות זאת

לתרופה  ₪ 464הכללית גובה גג של . אשר אינם רשאים לרוכשה בסל, לקוחותיה
." זו

 
לפני , בגג לחולים כרוניים, עקב טעות, יתכן ובעבר סופקה התרופה לפונה

" הרוויחו"שהיתה מערכת ממוחשבת לחישוב התקרה וכנראה לקוחות הכללית 
מקרה הטעות תוקנה והכללית לא תגבה כסף בדיעבד עבור הנחת  בכל. מטעות זו

."   ..היתר שקיבל הקובל
 

בתגובה השיבה הנציבה כי היא אינה מקבלת את עמדת קופת החולים בנדון וכי 
 210במשך תקופה ארוכה תמורת  Trican Diflucanקיבל את התרופה "הקובל 

שירותי ", מחשוב המערכתמחיר זה נבע מטעות ועקב אי , גם אם כטענתכם, ₪
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סופקה לו  במחיר בו, חייבת להמשיך ולספק לו את התרופה" בריאות כללית
".    בעבר

 
תוך שהיא תומכת , דבקה קופת החולים בעמדתה, כאמור, למרות עמדת הנציבה

שירותי ' נ אבן ברי גבר 006707/02עב (את עמדתה בפסיקת בית הדין לעבודה 
בעובדה שאירעה טעות כדי להקנות לתובע זכות  אין: "לפיה) בריאות כללית

זכותה , משגילתה הנתבעת את טעותה. לקבלת התרופה בניגוד להוראות הדין
". ולדרוש תשלום בעד התרופה לתקן את טעותה) ואף חובתה(
 

כי היא אינה משנה את עמדתה בנדון וכי פסק הדין עליו השיבה הנציבה 
קופת החולים לספק תרופה שבעבר הסתמכה קופת החולים מתייחס להחלטת 

לגבי תרופות הכלולות , בתנאים שנקבעו בהסדרי הגביה, סופקה למבוטח בחינם
, לפיהן, דנןאלו שבמקרה פסק הדין אינו עוסק בעובדות דוגמת , אולם. בסל

ולעבור לגביה , החליטה קופת החולים לשנות את ההסדרים בהם ניתנה התרופה
אלא על בסיס מחיר מלא או מחיר שנקבע על פי , שלא על בסיס הסדרי הגביה

. שיקוליה היא
 

ל והשיבה כי כבר נפסק בשורה "קופת החולים דחתה את עמדת הנציבה הנ
בכל הנסיבות , כי החלטה מנהלית אינה יוצרת אוטומטית, ארוכה של פסקי דין

, ולפיכך, מניעות שבעטיה אין לקיים בדיקה ועיון חוזרים, וללא יוצאים מן הכלל
והחלטתה לספק לו את , הנה סוברנית לקיים בדיקה חוזרת בעניינו של הקובל

היא החלטה הנמצאת במתחם , התרופה במחיר שנקבע על ידה לכולם
. האפשרויות הסביר

 
שבה והבהירה הנציבה את עמדתה ביחס לנושא , במענה לעמדת קופת החולים

). ראה הקדמה לתת פרק זה(הפסקת טיפול תרופתי 
 

ר להחלטת קופת החולים אשל תקפים גם ב"כי העקרונות הנ הדגישהה הנציב
חלה על חולים הנמצאים במהלך טיפול במידה והיא , בדבר העלאת מחיר תרופה

עלול להשפיע על יכולתו של , בכל מצב בו שינוי תנאי אספקת התרופה, בתרופה
. המבוטח להמשיך וליטול אותה

 
הנציבה לקופת החולים כי במידה שלא  הודיעה, המפורטת כאמור, לאור העמדה

כי הקבילה , בהתאם לסמכותה על פי חוק, היא תקבע, תיענה לבקשת הקובל
בכפוף , מוצדקת וכי על קופת החולים להמשיך ולספק לקובל את התרופה

. כפי שאושרה במסגרת הסדרי הגביה, לתקרה הקבועה לחולים כרוניים
 

על אישור , 2004ליולי  21ב- וליםקופת החהודיעה בתגובה להחלטת הנציבה 
בכפוף ( 2002בתנאים אותם קיבל בעבר לפני חודש יולי , התרופהאספקת 

אף הוחלט להשיב לו את הפרשי התשלום וכי , )לתקרה הקבועה לחולים כרוניים
.         ששילם מאז חודש זה
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קבעה  ,ולאור כל האמור לעיל, החלטת קופת החולים הועברה לידיעת הקובל
.        כקבילה מוצדקת ,נציבה את הקבילהה
 

****************************************************** 
 

 MEMORITהפסקת טיפול בתרופה 
 

בחודש מאי , פנתה בשם בעלה לנציבות הקבילות, תושבת גבעתיים, הקובלת
 :ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי, 2004

 
לצורך הטיפול . חולה במחלת פרקינסון במצב קשה, 86בן  ,בעלה של הקובלת

, א"המליץ מנהל המחלקה להפרעות תנועה בבית החולים איכילוב בת, במחלתו
 .-MEMORITעל שימוש  ב

 
, בחולי אלצהיימר םהמשפרת את התהליכים הקוגניטיביי, MEMORITהתרופה 

ריונים הקבועים הקובל אינו עומד בקריט. הוכנסה לסל לקריטריונים מוגבלים
. בסל לקבלת התרופה

 
ל לתקופה "קופת חולים מכבי אישרה את השימוש בתרופה הנ, לטענת הקובלת

ואין ביכולתה , בעלה נזקק להמשך הטיפול בתרופה זו, אולם, של חצי שנה בלבד
 .בכל חודש 700₪בסך של , באופן פרטי, לשאת בעלות הגבוהה של רכישתה

 
           של קופת החולים לאשר את המשך השימוש הקובלת הלינה על סירובה 

, כפי שהומלץ על ידי הרופא המטפל, מעבר לתקופה של חצי שנה MEMORITב-
 .כאמור לעיל

 
, פנתה הנציבה לקבלת תגובת קופת חולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

החליטה לאשר למבוטח את המשך הטיפול , אשר השיבה כי לפנים משורת הדין
 .חודשים 6לתקופה נוספת של , MEMORIT ב-
 

מסרה קופת החולים כי בתום התקופה ניתן להגיש בקשה לחידוש , כמו כן
רמות , TSHתוצאות בדיקת , לרבות, בצירוף חומר רפואי רלוואנטי, האישור

B12 ,את הבקשה יש להפנות לרופא . חומצה פולית ורשימת התרופות הניתנות
 .אטריה שבסניף האם שלוהמטפל המומחה בפסיכוגרי

 
הנציבה מבקשת להדגיש כי אין בכך משום מתן תרופה לפנים משורת הדין 

עמדת הנציבה . מאחר ומדובר פה בהפסקת טיפול ללא הצדקה רפואית לכך
. לעניין הפסקת טיפול פורטה לעיל
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קבעה , ולאור האמור לעיל, תוצאות בירור הקבילה הועברו לידיעת הקובלת
   .כקבילה מוצדקת ,קבילההנציבה את ה

 
  MEMORIT,הנציבה מבקשת להפנות את תשומת הלב לכך כי לגבי התרופה 

קיימים קשיים באשר  –שהיא תרופה מהדור הראשון שהוכללה בסל 
מחד מחייבים .  לקריטריונים שנקבעו  לזכאות לקבלת מימון התרופה

, קה גריאטריתהקריטריונים מומחיות של ראש יחידת זיכרון או של ראש מחל
שהינו מבחן סקר עם , MMSEאך מאידך דורשים הקריטריונים אך ורק מבחן 

בעוד שקיימים באמתחתם של הגריאטרים , רגישות וספציפיות לא גבוהה
כתוצאה מכך מתעוררים ויכוחים רבים . המומחים מבדקים ספציפיים בהרבה

 . לגבי תפקוד החולים והזכאות להמשך הטיפול בתרופה
 
ההתוויה המוגדרת היא של : קיים קושי לגבי ניסוח ההתוויה לתרופה, בנוסף

ללא ההבהרה שמדובר בתסמונת קלינית הכוללת גם חשד " מחלת אלצהיימר"
כיום אבחון ודאי של מחלת אלצהיימר אפשרי רק (לדמנציה מסוג אלצהיימר 

   ).באמצעות ביופסיה מוחית דבר שאף גריאטר לא ימליץ לעשות באופן רוטיני
 

****************************************************** 
 

אי מימון תרופות שאינן כלולות בסל .  6
 

ולים במצב קשה אשר נזקקו שהתקבלו מחקבילות עלה מספר ההדוח  תקופתב
. לתרופות מצילות או מאריכות חיים שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות

שהמבוטחים או בני , כאשר הן יקרות היא, תוצאת אי מימון טכנולוגיות אלו
דבר אשר , בשל חסרון כיסיהן משפחתם נאלצים לשלמם מכיסם או לוותר על

במיוחד מאחר ובמקרים רבים מדובר בתלונות של חולים , קשה להשלים עמו
. סיכוי האחרון להצלת חייהםהוא ה, להם תמוצעהקשים שהטיפול בתרופה 

ושנה בה הורחב הסל , לא הורחב הסל כלל שנה בהלאחר הדבר קשה עוד יותר 
 .במידה מזערית בלבד

 
כי שנה אחר שנה נדחות התרופות הנדרשות , לא ניתן שלא להצביע על כך

פסיכוזה של הגיל : דווקא לאותם מצבים קשים כגון, לקשישים מחוסר תקציב
תרופות (דמנציה מסוג של אלצהיימר , )RISPERDAL ,ZYPREXA(הקשיש 

). EBIXA, EXELON, REMINIL כמו מהדור החדש
 

יני נקבע כי 'לב לכך כי בפסק דין מדזהעוד מבקשת הנציבה להפנות את תשומת 
כל , וכי הרשות נתונה לקופה לתת שירותים מעבר לכלול בסל, הסל הוא הרצפה

ונותנת את השירות לכל המבוטחים ,  עוד קופת החולים נוהגת באופן שוויוני
.  אכן נעשה מעת לעת על ידי קופות החוליםדבר אשר , הנזקקים לו
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כי לקופה הזכות לשנות החלטה מסוג זה ולהודיע כי  ,הנציבה ציינה לא אחת
אך אין , ממועד מסוים לא תמשיך לספק את השירות האמור לחולים חדשים

ואשר , קופת החולים יכולה  להפסיק את השירות למבוטח שכבר החל לקבלו
בנושא זה עתר מר אברהם . ת להמשיך ולקבלוקיימת אצלו הצדקה רפואי

אקסקלוב נגד מכבי שירותי בריאות ונגד מדינת ישראל תחילה לבית הדין 
להלן .  ץ"האזורי לעבודה ובהמשך ערער לבית הדין הארצי לעבודה ולבסוף לבג

: יובאו תקציר עתירתו והפסיקה הסופית בענינו

 
 

 ומדינת ישראליאות שירותי ברמכבי ' נ אברהם אקסקלוב 61/03 עע
 
 

: עובדות
 

 ה -"תשנ, )תרופות בסל שירותי הבריאות(בצו ביטוח בריאות ממלכתי  .1
נקבע כי הטיפול התרופתי לחולים הסובלים מגידול ממאיר מהסוג , 1995

 .כתרופת קו ראשון PCVשהתגלה אצל המערער יינתן בתשלובת תרופות 
 

 1.2.2001כי החל מיום  נקבע 2000מנובמבר , כאמור, על פי תיקון לצו .2
כטיפול קו שני  TEMODAL-תתווסף לסל שירותי הבריאות תרופת ה

לחולים הסובלים מגידולים ממאירים של המוח ושבהם אובחנה חזרה 
 .של המחלה או התפתחות המחלה לאחר טיפול מקובל

 
אובחן בחודש אפריל , המבוטח בקופת חולים מכבי, 1966יליד , המערער .3

לפי החלטת . ידול ממאיר במוחו מסוג אוליגודנדרוגליומהכסובל מג 2000
 .הרופאים המטפלים לא עבר המערער ניתוח להסרת הגידול

 
המליצה הרופאה , משהתבררה החמרה בממדי הגידול, 2002בחודש יוני  .4

כתרופת  TEMODAL-על טיפול כימותרפי ב, טלי סיגל' פרופ, המטפלת
 .קו ראשון

 
לא נמצאה הצדקה  קופת החוליםמטעם  לפי חוות דעתם של המומחים .5

תחת הטיפול , כטיפול קו ראשון TEMODAL-לתת למערער את תרופת ה
את מבוקשו למימון הטיפול קופת החולים דחתה  ,לפיכך. PCVבתשלובת 

ועל החלטה זו השיג המערער בפני בית הדין האזורי בתל , TEMODAL-ב
 .אביב

 
דחה את  7362/02עב ; נבויםהשופט שמואל טנ ברשות בית הדין האזורי .6

, TEMODAL-במימון הטיפול ב קופת החוליםתביעת המערער לחייב את 
 :תוך שפסק
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 PCVזכאי לקבל מהנתבעת את תשלובת ] המערער לפנינו[התובע "... 

ככל שלאחר טיפול זה שהינו הטיפול . לצורך הטיפול הכימותרפי
התובע לקבל יהיה זכאי , תחזור חלילה המחלה או תתפתח, המקובל

..." את התרופה
 

בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור שהגיש המערער נגד פסיקתו  .7
 :של בית הדין האזורי לעיל ופסק

 

ולא  PCVהטיפול המקובל כקו ראשון למחלה ממנה סובל המערער הוא "
TEMODAL ; מתןTEMODAL  כטיפול קו ראשון חורג מהוראות צו

חייב את הקופה לשאת במימון התרופה אין ל, ביטוח בריאות ועל כן
." כטיפול של הקו הראשון

 
לאור דחיית ערעורו עתר המערער לבית המשפט העליון בשבתו כבית  .8

כי סירובה של , בין היתר, בעתירתו טען המערער. משפט גבוה לצדק
, לוקה באפליה אסורה TEMODAL-חולים לממן את הטיפול בהקופת 

ודנה מממנת טיפול בתרופה זו לחולים מימנה וע זושכן קופת חולים 
 .אחרים במצבו

 
לביסוס טענתו המציא בא כוח המערער רשימה המכילה את פרטיהם של  .9

מימון לטיפול , מקופת החוליםעשרה חולים שלטענתו קיבלו או מקבלים 
 ").הרשימה: "להלן(כתרופת קו ראשון  TEMODAL-ב

 
לא הניחו את , ורכאמ, הסבריה של קופת חולים לפרטים שנמסרו לה .01

ולפיכך נקבע על ידם כי הערכאה , דעתם של שופטי בית המשפט העליון
 .המתאימה לבירור שאלת ההפליה היא בית הדין הארצי לעבודה

 
 :טענות הצדדים

 
: טענת קופת חולים מכבי

 
המדיניות הנוהגת בכל הנוגע לתרופות שאינן , לטענת קופת חולים מכבי .1

בין היתר מכיוון , היא עשויה להשתנות" ;בסל הבריאות אינה סטטית
; מחקרים חדשים אודות התרופה: כגון, שהיא תלויה בגורמים משתנים

ידי קופת בתקציב המופנה על-; ניסיון קליני שנצבר אודות הטיפול בה
תיעדוף הטיפולים השונים ; חולים מכבי למתן טיפולים שאינם בסל

 ."שאינם בסל ועוד
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-הקופה כלפי מבוטחיה בכל הנוגע לאספקת האף המדיניות בה נוהגת  .2
TEMODAL מדי פעם מוצאת קופת חולים מכבי חובה ": אינה סטטית

בכל מקרה מדיניותה של קופת ... לעצמה לבחון ולעדכן את מדיניותה
 ."  שיווניות לחלוטיןחולים מכבי יושמה בצורה 

 
ניתן לחלק לשתי  TEMODALאת מדיניות התרופה ביחס לתרופה  .3

 .ואילך 2002וממאי  2002עד אפריל : ותתקופ
 

-משהוכנסה ה, 2001בראשית שנת  התקופה הראשונהתחילתה של " .4
TEMODAL כתרופת קו שני לסל הבריאות במסגרת התיקון לצו. 

כאשר הטיפול החדש עשוי " עקומת הלמידה"תקופה זו מייצגת את "
יסיון אולם טרם הצטבר נ" תרופה מאריכת חיים"לטמון בחובו תקווה ל

מטעם זה העניקה קופת . אמפירי מספיק בידי הרופאים במדינת ישראל
גם במקרים בהן היא "חולים מכבי את התרופה למבוטחיה בתקופה זו 

במהלך תקופה זו אושרו אף בקשותיהם של " .נתבקשה כטיפול קו ראשון
 .שבעה חולים הנזכרים ברשימה לעיל

 
נעשה שינוי  2002במאי  "פחות או יותר"שתחילתה , בתקופה השניה" .5

הלקין נוכחה ' לאחר שועדת החריגים בראשותו של פרופ, זאת. במדיניות
ומשנמצא כי , לדעת כי הציפיות שתלו הרופאים בתרופה לא התממשו

אינו יעיל יותר מהטיפול בתשלובת התרופות  TEMODAL-הטיפול ב
PCV.".. 

 
פת חולים הנוהגת מאז בקו, על הרקע האמור גובשה מדיניות חדשה .6

 :מכבי אותה ניתן לסכם בשלוש נקודות
 
; כטיפול קו שני רקיינתן  TEMODAL-ה) 1(" 
 

תיחשב כבקשה לטיפול בקו שני רק אם  TEMODALבקשה למימון ) 2(
 ורק אם, עומד בפני עצמו, שלםהחולה קיבל לפני כן טיפול ראשון 

מחלה שעל אף אותו קו טיפולי ראשון ה, לאחר פרק זמן מסוים התברר
הקו הטיפולי השלם הראשון יכול להיות או . חזרה או התפתחה

..." או שניהם גם יחד PCVהקרנות או 
 

הייתה לועדת החריגים סמכות "בד בבד עם יישומה של מדיניות זו  .7
 ".סטייה ממנה, במקרים חריגים, להתיר

 
במסגרת המדיניות החדשה נדחתה בקשתו של המערער שהוגשה לועדת  .8

-טופלו באשר שלושת החולים הנותרים ברשימה . 2002וסט חריגים באוג
TEMODAL  הם , לאחר שינוי המדיניות, בתקופה השניה 2003בשנת

בשני המקרים . רק לאחר שקיבלו את אישורה של ועדת החריגיםטופלו 
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אולם במקרה השלישי , הראשונים נמצאה הצדקה לאישור החריג
ראשון מבלי שהייתה  כטיפול קו TEMODALהתקבל האישור למימון 

 .בעקבות טעות חמורה בהפעלת שיקול דעת, לכך הצדקה
 

 :טענת המערער
 

הרי ששינוי , כטענת קופת חולים מכבי, אם אכן נעשה שינוי במדיניות .1
טומן בחובו אפליה בין חולים שזכו למימון , כשלעצמו, המדיניות

 .התרופה קודם לשינוי לבין אלה שבקשתם סורבה לאחריו
 
 

ה הפלתה אותו לרעה בכך שסירבה לבקשתו למרות שאישרה הקופ .2
 .כאמור לעיל, בקשתם של חולים אחרים מבין אלה שברשימה

 
: פסיקת בית הדין

 
:  טענת אפליה כתוצאה משינוי במדיניות .1
 

למעלה מן המתחייב , בתקופה הראשונה היטיבה הקופה עם מבוטחיה"
ופה כטיפול קו בכך שאישרה לכל הפונים את מימון התר, מן הדין

לקופה שיקול דעת אם להמשיך , עם זאת. ראשון וכטיפול קו שני
, או אם לשנות ממנה, החורגת מהוראות הצו, במדיניות המיטיבה

ת אמותיו של התיקון לצו "ולהגבילה לדל, "עד כאן ולא יותר"בבחינת 
אלא , לא עוד מימון התרופה כטיפול קו ראשון, לאמור. ולמתחייב ממנו

." כמתחייב מהתיקון לצו ובגבולותיו, ל קו שניכטיפו
 

   :טעות כמקור לזכות .2
 

הינה מקור , כשלעצמה, האם טעות במימון התרופה למבוטח אחד"
למימון התרופה , לזכותם של מבוטחים אחרים והמערער בכללם

כבר נפסקה . התשובה לשאלה זו היא בשלילה? בחריגה מהמדיניות
ק הנצחת הטעות והפיכתה לכלל הלכה לפיה אין מקרה אחד מצדי

." המחייב כלפי כולי עלמא
 

נדחתה טענת המערער בדבר אפליה שנהגה כלפיו , לאור כל האמור לעיל .3
ות בית הדין פסק כי החלטת קופת חולים מכבי לדח. קופת חולים מכבי

התקבלה , כקו ראשון TEMODAL-את בקשת המערער למימון הטיפול ב
 .ופה ואינה לוקה באפליה פסולהבמסגרת המדיניות הנוהגת בק

 

****************************************************** 
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להלן תובאנה קבילות נוספות לגבי תרופות שלא היו כלולות בסל או לגבי 
מהן עולה המצוקה הרבה של , התוויות של תרופות אשר לא היו כלולות בסל

): 4פרק ובתת- 2פרק תת-ראה גם בפרק זה ב(המבוטחים אשר נזקקו להן 
 

****************************************************** 
 

 IRRESAבקשה לאישור השימוש בתרופה 
 

בחודש יולי , לנציבות הקבילות, בשם אביהם, פנו, תושבי המרכז, הקובלים
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
לצורך הטיפול . בסרטן לפני למעלה משנתיים אביהם של הקובלים חלה. 1

הטיפולים לא , אולם, במחלתו עבר טיפולים כימיים וטיפולי הקרנות
ומסיבה זאת סירבו רופאיו בבית החולים בלינסון , הועילו לשיפור מצבו

 . לנתחו
 
שם , בצר לו פנה אביהם לבית החולים אסף הרופא, לטענת הקובלים. 2

מועד הניתוח נדחה פעמיים . ת אופציה לנתחונאמר לו  כי בהחלט קיימ
למרות שהובטח לו כי , בפעם השלישית, אולם, בשל סיבות שונות

נאלץ רופאו להודיעו לו על ביטול הניתוח  בשל החמרה , ניתוחו יבוצע
 .נוספת במצבו

 
הודיע להם , בפגישה נוספת שנערכה בין האונקולוג לילדיו של הקובל. 3

הנו הסיכוי היחיד של , IRRESAאמצעות התרופה הראשון  כי הטיפול ב
שגם דבר אחרון זה , אביהם להישאר בחיים ולשפר את איכות חייו

כמו . כאבי תופתמבהתחשב בכך כי האב סבל  ,יתרון משמעותיהיווה 
 .נאמר לקובלים כי התרופה המוצעת אינה כלולה בסל התרופות, כן

 
ים לאשר לאביהם את הקובלים הלינו על סירובה של קופת החול. 4

וטענו כי בשל , "שהנה עבורו תרופה מצילת חיים", השימוש בתרופה
אין לאביהם אפשרות לממנה , בכל חודש$ 3,000, עלותה הגבוהה

 .בעצמו
 

עלה , השיבה הנציבה לקובלים  כי מבירור שנערך על ידה, ל"במענה לקבילה הנ
ומסיבה זו לא , חוקבכי התרופה המבוקשת אכן אינה כלולה בסל התרופות ש

 .ניתן לחייב את קופת החולים לממנה
 

.  כקבילה שלא ניתן להיענות לה ,קבעה הנציבה את הקבילה ,רהאמו לאור
 

פועלת כיום , הנציבה כי על פי הנמסר מקופת החוליםבמכתב תשובתה ציינה 
בשירותי בריאות כללית ועדה לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחוץ לסל במקרים 
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לקבלת השתתפות  העל הרופא המטפל להפנות את הבקש נת חיים וכישל סכ
למזכירות האגף הרפואי בחטיבת הקהילה , בסל הכלול השאינ הבמימון תרופ

. בשירותי בריאות כללית
 

בצירוף סיכום עדכני בדבר מצבו הרפואי , על הבקשה לפרט את הטיפול הנדרש
ת הציבורית בדבר של המטופל והמלצה מנומקת של רופא מומחה מהמערכ

על פי . חיוניות השימוש בתרופה עבור המטופל וטופס ויתור על סודיות רפואית
. ההחלטה בבקשה תימסר לרופא המטפל, הנמסר

 
הועדה דנה בפניות רק כאשר מדובר בטיפול רפואי , לטענת קופת חולים כללית

רה קיים צורך דחוף במתן הטיפול ומדובר בתרופה שעב, הנדרש להצלת חיים
או /ב ו"מאושרת לשימוש בארץ או בארה/מבחני בטיחות ויעילות והיא רשומה 

. במערב אירופה
 

 הבוועדתוך כדי הדיונים  ,כי עוד לפני תום תקופת הדוח ,במאמר מוסגר יצוין
נמסר על ידי החברה עצמה כי אין לתרופה , להרחבת הסל אף בתרופה זו

מסיבה זו  .)PLACEBO(דמה יעילות בשיפור ההישרדות בהשוואה לתרופות 
בסל של התרופה לגבי אפשרות הכללתה בועדת הסל הופסקו הדיונים 

. התרופות
 

הנציבה מצביעה על כך כי זו דוגמא לכך שיש מקום לשיקול דעת ובדיקה 
.  מדוקדקת וממושכת בטרם קבלת החלטות להן משמעות כלכלית כבדה

 
****************************************************** 

 

 TEMODALבקשה למימון התרופה 

 
, 2004בחודש נובמבר , פנה לנציבות הקבילות, תושב דרום הארץ, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת
 
כמי שחולה , כחצי שנה לפני הגשת הקבילה, אובחן, 67בן , הקובל. 1

 .במלנומה
 
 .TEMODALק ליטול את הכדור הנו נזק, לצורך הטיפול במחלתו. 2

 
                    הקובל פנה לקופת החולים בבקשה לאשר לו את השימוש. 3

 .אולם פנייתו נדחתה ,TEMODALב-
 
חברת התרופות הציעה לו לרכוש את הכדור בסכום של , לטענתו. 4

, אין בידו להשיג סכום זה הואיל והכנסתו היחידה, אולם, 73,800₪
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אינה עולה על , לרעייתו על ידי המוסד לביטוח לאומיהמשתלמת לו ו
 .  לחודש₪ 2,761

 
 הוכללה בצו בריאות ממלכתי) TEMODAL )TEMOZOLOMIDEהתרופה 

: להתוויה הבאה, 1995 -ה "התשנ, )תרופות בסל שירותי הבריאות(
 

כגון (לטיפול בחולים הסובלים מגידולים ממאירים של המוח . ...א21"
ושבהם אובחנה ) טיפורמה או אסטרוציטומה אנפלסטיתגליובלסטומה מול

".  חזרה של המחלה או התפתחות המחלה לאחר טיפול מקובל
 

, לקובל הלהתוויה לשמה היא נדרשהתרופה לא הוכללה בצו בריאות ממלכתי 
.       טיפול במלנומהדהיינו ל

 
תה אין באפשרו, הסבירה הנציבה לקובל כי עם כל הצער שבדבר, לאור האמור

בו התרופה אינה כלולה , במקרה דנן, לחייב את קופת החולים במימון התרופה
. בסל שירותי הבריאות להתוויה לשמה היא מבוקשת

 
, הנציבה הוסיפה להסביר לקובל כי במידה שאין טיפול חלופי שיכול להועיל לו

בצירוף מכתב מהרופא המטפל , אין תשובתה מונעת ממנו לפנות לקופה בשנית
.  וזאת על מנת שקופת החולים תוכל לשוב ולדון בבקשה, יר את מצבוהמסב

 
למתחייב  מעברכי קופת החולים רשאית לשקול מימון תרופות , הנציבה ציינה

. והכל במסגרת מגבלות התקציב שברשותה, על פי חוק
 

כקבילה שלא ניתן להיענות  ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
. לה

  
****************************************************** 

 

 FORTEOבקשה לאישור השימוש בתרופה 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש יולי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת חיפה, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים מכבי

 
, פרוגרסיבי מהסוג הכרוני -, חולה בטרשת נפוצה, 51בת , הקובלת. 1

 . שנים לכסא גלגלים 7ורתוקה מזה , מתקדם מאדבמצב 
 
שהחמיר מאד , בשנים האחרונות היא סובלת מאוסטיאופורוזיס. 2

 .כתוצאה מחוסר תנועה
 



 181 

, REFLUXעקב בעיות של  FOSALANאינה יכולה ליטול , לטענתה. 3
הניתן במשך , הומלץ לה על טיפול הורמונלי באוסטיאופורוזיס, לפיכך

תרופה שאינה כלולה , FORTEOזריקות יומיות של  שנה וחצי באמצעות
 .בכל חודש$ 715ועלותה נאמדת בסך של , בסל

 
הקובלת פנתה לועדת החריגים בקופת החולים בבקשה כי תספק לה את . 4

 .  בפני נציבות הקבילות  פנייתה נדחתה ועל כך הלינה, אולם, FORTEOה-
 

למרות שהיא רשומה  FORTEOבמענה לקבילה דנן השיבה הנציבה כי התרופה 
, ה כלולה בסל שירותי הבריאותנאינ, בפנקס התכשירים של מדינת ישראל

. לחייב את קופת החולים להשתתף במימונה הומסיבה זו אין באפשרות
 

הנציבה הסבירה כי קיים תהליך של הוספת תרופות ושירותים רפואיים לסל 
הרחבת הסל , ומורכבותו לאור חשיבות הנושא. שירותי הבריאות שעל פי החוק

ועדה זו מתכנסת אחת לשנה ודנה בכובד .  מתבצעת באמצעות ועדה ציבורית
, בוחנת וקובעת את סדרי העדיפויות, ראש בבקשות הרבות המוגשות לה

בהתחשב במגבלות התקציב העומדות בפניה ובמכלול ההיבטים השונים 
. אות והממשלההמלצות הוועדה מוגשות לאישור שר הברי. הנוגעים לדבר

 
נמנית בין הטכנולוגיות לגביהן הוגשה  FORTEOעוד הוסבר לקובלת כי התרופה 

נוכח הבקשות הרבות , עם זאת. 2005בקשה לדיון לקראת הרחבת הסל לשנת 
עד , לא ניתן לדעת מראש אלו תרופות יוכללו ואלו לא, שיידונו בהרחבת הסל

. ממשלהלתום דיוני הועדה ואישור המלצותיה על ידי ה
 

לא ניתן להיענות כקבילה ש ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
 .לה

 
אך לא נכללה ברשימת התרופות שהוכנסו בהרחבת , הבוועדתרופה זו אכן נדונה 

. 2005הסל לשנת 
 

    

****************************************************** 
 

 OCSAARבקשה למימון התרופה 
 

בחודש יוני , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת יישוב בקרבת ירושלים, לתהקוב
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
החלה לסבול מאי ספיקה , סובלת מיתר לחץ דםה, 67בת , הקובלת .1

ולפני , שנה כריתת כליה שמאלית בגלל אבן 40לפני  ברקע - .תיתיכלי
 .הכליה הימנית על רקע של גידול כלייתישנים כריתה של שליש מ
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 , כטיפול ביתר הלחץ דם ממנו כאמורACE INHIBITOR הקובלת טופלה ב- .2

תוך טיפול זה החלה לסבול משיעול טורדני וזאת למרות ניסיון . סבלה
שהיא מאוד , תופעת לוואי אופיינית שני - ACE  INHIBITORלעבור ל-
 OCSAAR  ל-  המטפל את טיפולה מסיבה זו החליף הנפרולוג  .טורדנית

 .אשר הגיבה טוב אליו
 

 בבקשה שתממן עבורה את השימוש ב-,  הקובלת פנתה לקופת החולים .3
OCSAAR ,אולם כל בקשותיה נדחו בטענה  ,מלצות רופאיהוצרפה את  ה

 .כי התרופה איננה כלולה בסל הבריאות להתוויה הנדרשת לה
 
לים לאשר לה את השימוש הקובלת הלינה על סירובה של קופת החו .4

תוך ציון העובדה כי אין באפשרותה לשאת , בתרופה המבוקשת על ידה
 .  לחודש₪  107ברכישתה בסך של 

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

, אינה זכאית לקבל את התרופה במחיר הסל"וזו השיבה כי הקובלת , בסוגיה
אינה , עומדת בקריטריונים המזכים קבלת התרופה במחיר הסלמאחר שאינה 

עם יחד  ."נוריה וסכרתיסובלת מאי ספיקת לב ולא מלחץ דם עם מיקרואלבומ
כי הקובלת רוכשת את התרופה בבתי המרקחת של הקופה במחיר  ,זאת ציינה

. מוזל
 

הוכללה בסל שירותי הבריאות ) OCSAAR )LOSARTANהתרופה  כי ,יצויין
 :הבאים ף לקריטריונים הרפואייםבכפו

 
לחולה הסובל מרגישות או פיתח תופעות לוואי לטיפול בתכשירים השייכים "

ובנוסף סובל ,  )  ACE )ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYMEלמשפחת מעכבי 
 :כדלקמן, מהמחלות מאחת

 
 לעניין זה אי ספיקה לבבית -. יתר לחץ דם המלווה באי ספיקה לבבית. א

 .40 ליטה שווה או נמוך מ-מקטע פ
 

 ".יתר לחץ דם המלווה בפרוטאינוריה סוכרתית. ב
 

מאחר ואינה עומדת כי  ,תהסבירה הנציבה לקובל, לאור האמור לעיל
בקריטריונים שבהם הוכנסה התרופה לסל ומאחר ויש תרופות נוספות שהן 

ספק ל, בכפוף לשיקול דעת רפואי, ת החוליםופקרשאית , תרופות נוגדות לחץ
 .חלופיהתרופתי הטיפול את ה

 
כאשר הקריטריונים במסגרת הסל , לדאבונה, כי ההסבירוהנציבה הוסיפה 
. לא ניתן לחייב את קופת החולים במימון התרופה, אינם מתקיימים
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כקבילה שלא ניתן להיענות , קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

  .לה
****************************************************** 

****************************************************** 
 

 PLAVIXבקשה לאישור שימוש בתרופה 
 

, 2004בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, עיירה בדרום הארץ תושב, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
ממכתב . מעקפים במרכז הרפואי סורוקה עבר ניתוח, 79בן , הקובל. 1

שצורף על ידו לקבילה עולה כי  בשחרורו מבית החולים הומלץ לו על 
 .חודשים לאחר הניתוח 3לתקופה של  -PLAVIXטיפול ב

 
קופת החולים מימנה לו את התרופה המומלצת עבור טיפול , לטענתו. 2

ופה עבור אולם סירבה לממן לו את התר, בחודש הראשון לאחר הניתוח
 .שני החודשים הבאים

 
את התרופה עבור  עבורוהקובל הלין על סירובה של קופת החולים לממן . 3

זאת במיוחד לנוכח העובדה כי אין באפשרותו , שני החודשים הנותרים
 . לחודש₪  370 -לממן את עלותה בסך של  כ

 
הוכללה בסל  PLAVIXהשיבה הנציבה כי התרופה  ,ל"במענה לקבילה הנ

: תרופות לטיפול מניעתי של אירועים איסכמיים בקריטריונים הבאים בלבדה
 
התרופה האמורה תינתן לטיפול מניעתי של אירועים איסכמיים ) 1(
: ובהתקיים אחד מתנאים אלה 
 
המטופל לא יכול להשתמש באספירין בשל רגישות יתר או כל הוריית ) 2(
 .אחרת (Contraindication)נגד  
 
. לטיפול באספירין ילוואפיתח תופעות המטופל ) 3(
 

ציינה הנציבה כי הוריות הנגד של אספירין המופיעות בעלון , אשר להוריות הנגד
המופיליה , דימומים, כיב קיבה מדמם, רגישות ידועה לאספירין: לרופא הנן

 .ואסטמה
 

התרופה לא הוכללה בסל להתוויה של , הנציבה  הוסיפה והסבירה כי לדאבונה
ת וקופכל וכי למרות זאת היא ניתנת על ידי , לאחר ניתוח מעקפים טיפול
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ומבלי שקבלו תמורה על  לפנים משורת הדיןוזאת , למשך חודש ימים ,חוליםה
. כך

 
לות והתרופה נדרשה עבורו שלא להתוויות הכלשהנציבה הדגישה כי מאחר 

 למשך ממן את התרופהקופת החולים היא זו אשר החליטה לשומאחר , בסל
אין באפשרותה לחייב את קופת , וזאת לפנים משורת הדין ,חודש ימים בלבד

. החולים במימונה מעבר להחלטתה
 

ענות יכקבילה שלא ניתן לה ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
.  לה
   

להתוויה   2005הוכללה התרופה בהרחבת הסל לשנת , לאחר תום תקופת הדוח
טרם הוכללה אך , "חודשים 3למשך ) תומכן( STANTלת לאחר השת"של  טיפול 

 .אחר ניתוח מעקפיםלהתוויה של טיפול ל
    

****************************************************** 
 

 MIACALCICו- AREDIAבקשה לאישור השימוש בתרופות 
 

ה בקביל, 2004בחודש מאי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים לאומית

 
מחלה זו באה . סובלת מאוסטיאופורוזיס במצב קשה, 78בת , הקובלת. 1

ל "הנ(אי תפקוד כללי וחוסר יכולת ללכת , לידי ביטוי בשברים באגן
 ).נעזרת בהליכון

 
. לאחרונה אושפזה בבית החולים הדסה עין כרם בשל החמרה במחלתה. 2

ר שצורף על ידה לקבילה עולה כי הומלץ לה על המשך ממכתב השחרו
במסגרת טיפול יום אחת , בהזלפה תוך ורידית AREDIAטיפול ב-

הומלץ לה טיפול קבוע עם תרסיס , כמו כן. לשלושה חודשים
MIACALCIC 200 במשך שלושה חודשים  . 

 
הואיל ובשל בעיות  ,ל הומלצו לה"התרופות הנ, לטענת הקובלת. 3

אין לה אפשרות ליטול , מהן היא סובלת, טסטינליות חמורותגסטרואינ
ממסמכיה הרפואיים עולה כי אינה מסוגלת , כמו כן.  תרופות דרך הפה

 .בשל תופעות לוואי קשות FOSALANלקבל 
 
הואיל , ל"קופת החולים סירבה לממן עבור הקובלת את התרופות הנ. 4

 .מזו הנדרשת להוהן רשומות בסל שירותי הבריאות להתוויה שונה 
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הקובלת הלינה על סירוב קופת החולים לממן עבורה את השימוש . 5
תוך שהיא ציינה כי תרופות אלה יקלו על כאביה , בתרופות הנדונות

ויאפשרו לה לתפקד בצורה טובה יותר וכי אין באפשרותה לממנן 
 .בכוחות עצמה

 
יחסות קופת פנתה הנציבה לקבלת התי, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

אשר השיבה שאין בכוונתה לממן את שתי התרופות הנדונות , החולים
: מהטעמים הבאים

 
כלולה בסל שירותי , )פמידרונט( AREDIAהתרופה : "AREDIAביחס לתרופה 

היפרקלצמיה וגרורות (הבריאות לשתי התוויות בלבד שאינן אוסטיאופורוזיס 
)". בעצמות כתוצאה ממחלה אונקולוגית

 
הקובלת אינה עונה להתוויות משרד הבריאות : "MIACALCICלתרופה  ביחס

..." MIACALCICלרכישת תרופת ה 
 

לקובלת כי התרופות כלולות קבלה את עמדת קופת החולים והסבירה הנציבה 
ובהתאם לקריטריונים שנקבעו , בסל שעל פי החוק להתוויות ספציפיות

. להכללתן
 

בהם זקוק מבוטח לתרופה אשר אינה במקרים כי להסביר הנציבה הוסיפה 
כמו , או התרופה נדרשת להתוויות שאינן כלולות בסל/ו, כלולה בסל התרופות

אין באפשרותה לסייע , הגם אם היא מהווה את הטיפול העדיף ל, השלבמקרה 
.    ותן התרופימוחייב את קופת החולים במול

 
שלא ניתן להיענות  כקבילה ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

. לה
 

****************************************************** 
 

 TAXOTEREבקשה לאישור השימוש בתרופה 
 

בקבילה נגד , 2004בחודש אוקטובר , פנה לנציבות הקבילות, תושב חיפה, הקובל
 :ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים מכבי

 
יפול במחלתו עבר הקרנות ולצורך הט, הקובל חלה בסרטן הגרון. 1

 .וטיפולים כימותרפיים
  
פתח (נאלצו הרופאים לבצע טרכאוסטומיה , לאחר שחלה הרעה במצבו. 2

התגלו אצלו גרורות , בנוסף. כדי להקל על נשימתו)  בקנה הנשימה
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קבעו הרופאים כי עליו , ל"לאור הממצאים הנ. בצוואר ובבית השחי
 .TAXOTERE-לקבל טיפול ב

 
בטענה כי תרופה , סירבה קופת החולים לממנה, ל"ת ההמלצה הנלמרו. 3

 ".אינה כלולה בסל התרופות"זו 
 

במענה לקבילה . הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לאשר את התרופה
נכללו להתוויות  ,התרופות בסל שעל פי החוק, ככלל ,ל השיבה הנציבה כי"הנ

 .ללתןספציפיות ובהתאם לקריטריונים שנקבעו להכ
 

השונות , להתוויות ספציפיות בלבד כלולה בסל התרופות TAXOTEREהתרופה 
אין בידה להורות , עם כל הצער שבדבר, ולפיכך, מההתוויה הנדרשת עבורו

זאת גם אם אין מחלוקת בדבר , לקופת החולים לממנה או להשתתף בעלותה
 .ההצדקה הרפואית במתן התרופה

 
התרופה , לפיה, תקבל חוות דעת רפואית כי באם, הנציבה הסבירה בנוסף

תוכל לפנות לקופה בדרישה , הומלצה לקובל בהתאם להתוויה הכלולה בסל
וכי אין בתשובתה זו בכדי למנוע ממנו לפנות בנושא , לאשר את מתן התרופה
לועדת החריגים בקופה או לנקוט בכל סעד העומד , להנהלת קופת החולים

הערכאה המוסמכת לעניין חוק ביטוח (משפטיות לרבות פניה לערכאות , לרשותו
 ).  בריאות ממלכתי הנה בית הדין האזורי לעבודה

 
כקבילה שלא ניתן להיענות  ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 .לה
 

****************************************************** 
 

 AVANDIAבקשה לאישור השימוש בתרופה 
 

בקבילה , 2003בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, תושב פתח תקווה ,הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים כללית

 
, מספר חודשים לפני הגשת קבילה, עבר, 50כבן , חולה בסוכרת, הקובל. 1

 .השתלת כליה בבית החולים איכילוב
  
ת בבית ממסמכים שצורפו על ידו לקבילה עולה כי במרפאה המטבולי. 2

וזאת בשל העובדה כי , AVANDIAהומלץ לו הטיפול בתרופה , החולים
 .   2.1של  קראטיניןרמת עקב  GLUCOPHAGE-ב אינו יכול לקבל טיפול 
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פנה לקופת חולים כללית בבקשה כי , ל"בהתאם להמלצה הנ, לדבריו .3
.  אולם בקשתו נדחתה, תאשר לו את השימוש בתרופה הנדונה

     
פנה הקובל להנהלת מחוז דן בקופת , כאמור, דחיית הבקשהלאחר . 4

 . בבקשה כי תשקול בשנית את מתן האישור המבוקש, החולים
 
' החתום על ידי דר, גם הפעם נדחתה פנייתו ובמכתב שקיבל, אולם. 5

ולצערי , בדקנו את הנתונים ששלחת לנו: "נכתב, סגן מנהל רפואי, קפלן
על כן לא ניתן לאשר , ם שבסל הבריאותאינך עומד מבחינת הקריטריוני

 ".לך טיפול בתרופה אוונדיה
 
          הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לאשר לו את השימוש . 6

יעזור לו מאד , תוך שהוא הסביר כי השימוש בתרופה זו,  AVANDIAב-
 .וימנע ממנו את הצורך לקבל שלוש זריקות אינסולין בכל יום

 
בדקה הנציבה על סמך החומר הרפואי שצורף , ל"ר הקבילה הנלצורך בירו

אשר בהתקיימם חלה , עומד הקובל בקריטריונים הקבועים בחוקהאם , לקבילה
. חובה על קופת חולים כללית לממן עבורו את התרופה הנדונה

 
: לקבלת התרופה הם כדלקמןשנקבעו בסל התרופות הקריטריונים 

 
): ROSIGLITAZONE )AVANDIAוראות לשימוש בתרופה ה
 
התרופה תינתן לחולים לאחר כישלון טיפולי מירבי בתכשירים במתן  .1
: פומי לטיפול בסוכרת והסובלים מכל אלה 
 

1. HbAlc   9מ-שווה או גבוה .
2.  BMI30מ-או גבוה  שווה. 

 
התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה . 2
 .וליותבאנדוקרינולוגיה או במחלות מטב 
 
: הטיפול בתרופה האמורה ייפסק בהתקיים אחד מאלה .3
 

. החולה פיתח תופעות לוואי לטיפול .1
חודשי  שלושהלאחר  1%של פחות מ- HbAlcירידה ב- .2

 .טיפול
עליה ; עליה גדולה במשקל: החולה סובל מאחד מאלה .3

פגיעה בתפקודי ; בצקות קשות; LDLגבוהה ברמות 
 . הכבד

 



 188 

השיבה הנציבה , קת החומר הרפואי שצורף לתיקבהתבסס על בדי, כאמור
, לקובל כי אינו עומד בקריטריונים הקבועים בסל התרופות שבחוק  ומסיבה זו

אין ביכולתה לחייב את קופת החולים לממן עבורו את , עם כל הצער שבדבר
. התרופה המבוקשת

 
ות לא ניתן להיענכקבילה ש ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 . לה
 

על ) הקריטריונים האלו(הוקלו ההגבלות  2005כי בהרחבת הסל לשנת , יצוין
. מתן התרופה

 
****************************************************** 

 

 DOXILבקשה למימון 
 

 הפנה לפי בקש, ארגון ארצי העוסק במתן עזרה וסיוע לציבור החולים, הקובל
בקבילה נגד , 2004בחודש אפריל , נציבות הקבילותובאישור החולה שבטיפולו ל

: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית
 
מהאונקולוג המטפל בחולה במרכז הרפואי  ממכתב שצורף לקבילה. 1

עולה כי החולה סובלת מהישנות סרטן השחלה עם גרורות , שערי צדק
 .פריטוניאליות וריאתיות

 
ובהמשך באמצעות , TAXOLם יחד ע -CARBOPLATINבעבר טופלה ב. 2

CARBOPLATIN בלבד   . 
 
. התפרצה המחלה שוב, חודשים ללא טיפול כימי 3-לאחר הפוגה של כ. 3

בעקבות כך פנה האונקולוג המטפל לקופת חולים כללית בבקשה לאשר 
 .אולם בקשתו נדחתה, DOXILלקובלת את השימוש ב-

 
 6ומאז קיבלה  ,-TOPOTECANהחלה הקובלת טיפול ב, הואיל וכך. 4

ירידה , הבאה לידי ביטוי בחולשה קשה, סדרות עם סבילות גרועה
דבר שגרם לצורך , סטומטיטיס ודיכוי מח עצם, בכושר התפקודי

 .רבות ועירויי דם G-CSFבזריקות 
 
ולאור תופעות הלוואי  -TOPOTECANלאור העדר תגובה מספקת ל. 5

פת חולים כללית פנה האונקולוג בשנית לקו, הקשות כאמור לעיל
וזאת תוך ציון העובדה כי , DOXILהטיפול ב-בבקשה לממן לקובלת את 

 .אישרו את התרופה המבוקשת" כל הקופות האחרות"במקרים דומים 
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הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לממן לקובלת את התרופה . 6
 .למרות האמור במכתבו של האונקולוג המטפל, המבוקשת

 
אינה כלולה בסל  DOXILהשיבה הנציבה כי התרופה , דנן במענה לקבילה

אין באפשרותה לחייב את קופת , לדאבונה הרב, ועל כן, ם שבחוקשירותיה
. חולים כללית במימונה

 
.             כקבילה שלא ניתן להיענות לה ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור האמור לעיל

 

****************************************************** 
 

אשר טרם נרשמה  התוויה של תרופהאו תרופה  מימון.  7
התכשירים  בפנקס 

 
חייבת לעבור תהליך בדיקה במשרד , כל תרופה וכל התוויה למתן תרופה

, בהתקיים תנאים מסוימים .הבריאות ורישום בפנקס התכשירים הרפואיים
שימוש בהתוויה שימוש חורג בתרופה שאינה רשומה בפנקס התכשירים או 

לתקנות ) 3(א 29תקנה מתאפשרת באמצעות אישור על פי  שאינה רשומה
מתן האישור מאפשר את  .1986 -ו "התשמ, )תכשירים רפואיים(הרוקחים 

. אין בו כדי לחייב את קופת החולים במימונה, אולם, רכישת התרופה
 

, )3(א29כי אין במתן אישור לשימוש בתרופה על פי תקנה  ,הנציבה מדגישה
ובודאי שאין בו , משום רישום התרופה בפנקס התכשירים של מדינת ישראל

אפילו רישום התרופה בפנקס , וכי יתרה מכך; משום הכנסת התרופה לסל
. התכשירים אין בו משום הכנסת התרופה לסל

 
תרופה או התוויה  אשר אינה נרשמת על ידי , כי למעט תרופות בודדות ,יש לציין

עדה ואינה נדונה כלל בו, ות בפנקס התכשירים של מדינת ישראלחברת התרופ
. להרחבת הסל וממילא אינה מוכללת בסל

 
להלן דוגמאות לקבילות לגבי תרופות אשר לא נרשמו בפנקס התכשירים של 

או שהתוויות מסוימות שלהן אינן רשומות בפנקס תכשירים של  ,מדינת ישראל
 : התרופות שעל פי החוק וממילא לא הוכללו בסל, מדינת ישראל

 
 

****************************************************** 
 

 TAXOLבקשה לאישור השימוש בתרופה 
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, פנתה בשם אביה לנציבות הקבילות, תושבת יישוב בקרבת ירושלים, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004בחודש מאי 

 
קובלת סובל מסרטן הערמונית בשלב גרורתי ועמיד אביה של ה. 1

המליץ הרופא המטפל מהמחלקה , אור זאתל. להורמונותרפיה
על מתן תרופות ממשפחת , האונקולוגית בבית החולים הדסה

TAXANES. 
 
הוגש , כאמור, עולה כי בהתאם להמלצה ,מהמסמכים שצורפו לקבילה. 2

ה לאישור תכשיר בקש( 29לאגף הרוקחות במשרד הבריאות טופס 
להתוויה  -TAXOLובו בקשה לאשר את השימוש ב) רפואי שאינו רשום
 ,וכי אכן ניתן אישור לשימוש בתרופה להתוויה זו, של סרטן ערמונית

 .לתקופה של כחצי שנה, שאיננה רשומה בפנקס התכשירים
 
סירבה קופת החולים לממן את , למרות קבלת האישור, לדברי הקובלת. 3

בטענה כי התרופה אינה רשומה בסל השירותים , TAXOLהשימוש ב-
 .  שבחוק להתוויה המבוקשת

 
          הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לממן את השימוש . 4

זאת על אף המלצתו המפורשת של רופא בית החולים , TAXOLב-
 .המטפל באביה

 
תוויה שלא נכללה התרופה נרשמה להכי השיבה זו  ,בבירור עם קופת החולים

. בסל וכי היא לא אושרה לפונה בשום שלב
 

רשומה בסל שירותי הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות  TAXOLהתרופה 
: ממלכתי להתוויות הבאות

 
לטיפול בסרטן שד לאחר כשל בטיפול קודם בתרופה אחרת המיועדת  .1

. להתוויה זו
פה אחרת לטיפול בסרטן שחלה לאחר כשל בטיפול קודם בתרו. 2

 .המיועדת להתוויה זו
 .non small cellלטיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוג . 3
 -במקביל לטיפול ב, כטיפול ראשון, לחולים בסרטן שד גרורתי. 4

Doxorubicin. 
לא יהיה זכאי Paclitaxelאו  Docetaxelחולה שטופל באחת התרופות . 5
 .חודשים לפחותאלא לאחר רמיסיה בת שישה , לטיפול בתרופה האחרת 
לא יחול על טיפול באחת התרופות האמורות הניתן ) 5(האמור בסעיף . 6

 .       Trastuzumabלסרטן שד גרורתי בשילוב עם התרופה 
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ומאחר שבשום , התרופה אינה כלולה בסל להתוויה של סרטן הערמוניתשמאחר 
עה הודי, שלב לא אישרה קופת החולים את מימון השימוש בתרופה לחולה

התרופה נדרשת  במקרים בהם , ככלל ,הנציבה לקובלת כי עם כל הצער שבדבר
אין ביכולתה לחייב את קופת החולים , לחולה להתוויה אשר לא הוכללה בסל

. במימונה
 

הנציבה מבקשת להדגיש כי במקרה זה לא רק שהתרופה לא הוכללה בסל 
ויה ואותה להת אלא שחברת התרופות לא רשמה, ויה של סרטן הערמוניתולהת

. בתקופה שבה נתבררה הקבילה, הנדרשת בפנקס התכשירים
 

שלא ניתן להיענות כקבילה  ,קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
 .      לה

 
****************************************************** 

 

 STRATTERAבקשה למימון התרופה 
 

, 2004בחודש יולי , ם בתה לנציבות הקבילותפנתה בש, תושבת המרכז, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
מזה כמה שנים , מהפרעות קשב וריכוזסובלת , 12בת , בתה של הקובלת. 1

והיא מטופלת אצל מומחית להפרעות קשב וריכוז בבית חולים שניידר 
. ילדים

 
לא הביא  CONCERTAר כך ואח RITALINהתרופות  אמצעותטיפול ב. 2

הביא  ADDORALהתרופה טיפולי באמצעות  ןניסיו. לכדי שיפור במצבה
. אך הופסק בגלל תופעות לוואי קשות מנשוא, לשיפור במצבה

 
להחליף את , המליצה הפסיכיאטרית המטפלת בבת, לאור האמור. 3

 .אשר אינה כלולה בסל התרופות, STRATTERAהטיפול ל-
 
 התרופה על סירובה של קופת החולים לספק לבתה את  הקובלת הלינה. 4

בדיקות " ,פסיכולוגים, כי הוציאה אלפי שקלים לטיפוליםוהסבירה 
תצא "וכל זאת בכדי שבתה , ולשעורים פרטיים כל שישה חדשים" טובה

היא הוסיפה והסבירה כי היא ". לעולם כילדה מטופלת ומצליחה
כך ובשל היותה כי בשל ים ושקועה כתוצאה מכך בחובות של אלפי שקל

 עבור בתה   אין באפשרותה לרכוש את התרופה, ומובטלת  חולה בסרטן
 . לחודש₪  600בעלות של 
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התרופה המבוקשת אכן אינה , לדאבונה, השיבה הנציבה כי, במענה לקבילה דנן
ומסיבה זאת אין באפשרותה לחייב את קופת החולים להשתתף , כלולה בסל

. במימונה
 

כי התרופה אף טרם נרשמה בפנקס התכשירים הרפואיים , ה ציינההנציב
בה כדי אשר אין ) 3(א29והסבירה כי היא ניתנת באמצעות תקנה  בישראל
 . הכנסת התרופה לסללהביא ל

 
 תלהיענוניתן  אלכקבילה ש, קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

. לה
 

****************************************************** 
 

 ARTHREASEבקשה לאישור השימוש בתרופה 
 

בחודש אפריל , פנתה בשם אמה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2004

 
הנובעים ממחלת פרקים , אמה של הקובלת סובלת מכאבי פרקים עזים. 1

 .לדותהכרונית שלקתה בה מאז י
 
האם ניסתה להשתמש בתרופות משככות כאבים , מהקבילה עולה כי. 2

 .אולם תרופות אלו לא הביאו לשיפור במצבה, הכלולות בסל הבריאות
 
התרופה היחידה "הנה , ARTHREASEהתרופה  , לטענת הקובלת. 3

אולם אין , "המסייעת לאמה להתגבר על כאבי התופת מהן היא סובלת
בשל העובדה כי הכנסתה היחידה היא קצבת , הלאם אפשרות לממנ

 .   הזקנה המשתלמת לה מהמוסד לביטוח לאומי
 
ביקשה הקובלת כי קופת החולים תממן לאמה את , לאור האמור לעיל. 4

 .השימוש בתרופה הנדונה
 

אינו רשום בפנקס התכשירים של מדינת  ARTHREASEהתכשיר  כיבירור העלה 
. אותישראל ואינו כלול בסל הברי

 
התכשיר אינו , הודיעה הנציבה לקובלת כי עם כל הצער שבדבר, בנסיבות אלו

ומסיבה זו לא ניתן לחייב את קופת , נכלל במסגרת סל השירותים שבחוק
. החולים לממנו
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כי התרופה אף טרם נרשמה בפנקס התכשירים הרפואיים , הנציבה ציינה
בה כדי אשר אין ) 3(א29והסבירה כי היא ניתנת באמצעות תקנה  בישראל
 . הכנסת התרופה לסללהביא ל

 
ענות ישלא ניתן להכקבילה , קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל

 .לה

****************************************************** 
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שלישי חלק 

 
רישום וחברות 
בקופות חולים 

 
 

שלישי תקציר חלק 
 
 

 ישלפיהם , 1.1.2005נכנסו לתוקף החל מה-בחלק זה פורטו שינויי החוק אשר 
וניתן לעבור מקופה לקופה לאחר חברות של , ארבעה מועדי מעבר מקופה לקופה

  .חצי שנה בקופה מסויימת
 

. נדון הצורך בפירסום שינוי חשוב זה
 

 . 2004המלא לראשונה בשנת  ונתן את ביטוי 1.3.2001לחוק ב- 58ום סעיף ייש
על העדר אפשרות להירשם לקופת  במהלך שנה זו התושבים החוזרים קבלו

והביאו בסופו של דבר , לו העלו את הבעיות הנובעות מהחוקקבילות א. חולים
. .החקיקהשהיתה ושהביאה לשינוי  תלבעייתיוהובאו דוגמאות  . לשינוי חקיקה
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רישום וחברות בקופות חולים  .  1
 

אבי ' עליה הודיע פרופ, התקבלה החלטה במשרד הבריאות, 2004במהלך שנת 
על הגדלת מספר מועדי המעבר מקופה לקופה , ל משרד הבריאות"מנכ, ישראלי

 .מועדים בשנה 4מועדים בשנה ל- 2מ-
 

המעבר הראשון על פי החוק  וכי, 1.1.2005חוק החדש ייכנס לתוקפו ב-נקבע כי ה
. 1.3.2005יתבצע ב-, החדש

 
ומועדי המעבר על פי , מעבר מקופה לקופהמועדי הרישום והביטול ל 4להלן 

: תיקון החוק
                            

או /תקופת הרישום ו
 הביטול

 מועד מעבר

 1.4מעבר ב- 15.2עד ל 16.11מה-

 1.7מעבר ב- 15.5עד  16.2מה-

 1.10מעבר ב- 15.8עד ל 16.5מה-

 1.1מעבר ב- 15.11עד  16.8מה-

מי שביטל מעבר ונרשם שוב למעבר באותה תקופת *   
 .רק במועד המעבר הבא, ייקלט לרישום, רישום

חצי ניתן לעבור מקופה לקופה רק לאחר חברות של *   
P0Fשנה

1
P בקופת חולים  מסוימת. 

 
. ברשות הדוארשה או הביטול לרישום בקופת חולים נע/המעבר ו

 
ועד  1.10.2004מי שנרשם החל מה-, לפי תיקון זה, רק במועד המעבר הראשון

.  1.4.2005יעבור לקופת החולים ב- 15.2.2005ל-
 

P1Fבחוק ביטוח בריאות ממלכתי 5להלן יובא  תיקון סעיף 

2
P  :

 

                                                           
1

 2005ביולי  1לגבי הודעות על מעבר שנמסרו בתקופה שבין , הוראת מעבר לתקופה של שנתיים 
 .2007ביוני  30 ל-

ה "בכסלו התשס' בל בכנסת ביום באשר התק, של חוק ביטוח בריאות ממלכתי 27' תיקון מס 2
' מיום ד, 113 הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה -; )2004בנובמבר  15(

. 532' עמ, )2004ביוני  23(ד "בתמוז התשס
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תיקון 
 5סעיף 

 להלן -(  -1994ד "התשנ, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי .1
בינואר או  1-ביום ה"במקום , )ג(5בסעיף , )קריהחוק העי

ביולי  1, ליבאפר 1, בינואר 1ביום "יבוא " ביולי 1-ביום ה
יבוא " הליום מסירת ההודע"אחרי , "באוקטובר 1או 
ובמקום הסיפה החל )" יום הקבלה בסעיף קטן זה -"(

לא יאוחר מיום "יבוא " שלושה חודשים לפחות"במילים 
". ודש שקדם ליום הקבלהבחודש שלפני הח 15
 

תחילה 
תחולה 

והוראת 
 מעבר

, כנוסחו בחוק זה, לחוק העיקרי) ג(5תחילתו של סעיף  .2
והוא יחול על מי , )2005בינואר  1(ה "בטבת התשס' ביום כ

לענין מעבר מקופת חולים אחת לקופת , שמסר הודעה
באוקטובר  1(ה "ז בתשרי התשד"ביום ט, חולים אחרת

ואולם מי שהגיש הודעה כאמור בתקופה  ;ואילך) 2004
' עד יום ב) 2004באוקטובר  1(ה "ז בתשרי התשד"שמיום ט

תיכנס לתוקף קבלתו , )2004בנובמבר  15(ה "בכסלו התשד
 1(ה "התשד' א באדר ב"ביום כ, בקופת החולים הקולטת

 ).2005באפריל 
 
 

המבוטחים אשר מטרתו היתה להקל על , בילות מברכת על מהלך זהנציבת הק
.  המעוניינים לעבור מקופה לקופה ולקצר את זמן ההמתנה למעבר זה

 
ועד , אינה יכולה שלא לציין כי גם לאחר תום תקופת הדוחהנציבה , עם זאת

על ידי משרד , טרם נתפרסמו ברבים התקנות ומועדי המעבר, למועד כתיבתו
.  או קופות החולים/ו תאו מועצת הבריאו/הבריאות ו

 
אין באפשרות המבוטחים , ללא פירסום. שאין די במתן זכויות, לצייןלמותר 

. והדבר מרוקן מתוכן את התיקון, לממש את זכותם
 

לפרסם ולהביא לידיעת הציבור , הנציבה חוזרת וקוראת לגורמים הנוגעים בדבר
. את התקנות החדשות ואת משמעותם

 
שר לרישומו או מי שרואה את עצמו נפגע מקביעה בק, גם על פי תיקון זה

רשאי להשיג , לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת
. על כך לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
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הטיפול בהשגות על מעבר מקופת חולים אחת לאחרת . 2
 

ובשנת , השגות 992 2004בשנת  במהלך תקופת הדוח הוגשו לנציבת הקבילות
. החוליםעל הרישום לקופת שהן תלונות , השגות 2,024 2005

 
. ההשגה על רישום לקופת חולים מתבצעת בפניה בכתב אל נציבת הקבילות

במקרה (ההשגה צריכה להיות מוגשת על ידי המתלונן או באמצעות אפוטרופסו 
גם . או באמצעות עובדת סוציאלית, או על ידי מיופה כח) של קטין על ידי הוריו

מקרוב משפחה או מאדם , פניות גם מהרופא המטפלהתקבלו , ח זהבתקופת דו
. בתנאי שהסכמת  המתלונן צורפה למכתב התלונההכל שלישי ו

 
 2004לו על ידי הנציבה בשנת כפי שהתקב, להלן סיווג השגותיהם של מבוטחים

: הטיפול בהםו
 
I. U- רפואי אישור השגהU : ניתן למי שהשיג על רישומו מסיבות רפואיות

אבחנה רפואית ספציפית הדורשת שמירה על רצף טיפולי שהוחל  בשל 
. בו

 
II. U אזורי –אישור השגהU- : ניתן למי שעבר ממקום מגורים אחד לשני ,

ובמקום המגורים החדש אין במרחק סביר מרפאה של קופת חולים בה 
מקבלת הנציבה את בקשתו למעבר לקופה אחרת , לפי בקשתו. הוא חבר

. בו הוא מתגורר אשר נמצאת באזור החדש
 

מקבלת הנציבה את בקשותיהם של מבוטחים למעבר לקופה , בדומה
אין , אחרת כאשר נסגר סניף של קופת חולים באזור מגורים מסוים

וקיימת הצדקה במצבו הספציפי , סניף של אותה קופה במרחק סביר
. של המשיג למעבר לקופה אחרת

 
III. U מינהלי –אישור השגהU : כגון סטודנטים ניתן מסיבות מנהליות

ואשר אינם חברים בקופה , המתגוררים במגורי האוניברסיטה
או תקלות שונות ברישומי המוסד , המשרתת את אותה האוניברסיטה

. לביטוח לאומי 
 

הוגשו השגות ממבוטחים אשר במהלך תקופה זו נקלעו לנסיבות , כמו כן
מעבר לקופה מעוניינים עוד בלא היו אשר בגינם , ולשינויים במהלך חייהם

מבוטחים שהחלו בטיפול רפואי בו : וזאת כגוןובקשו לבטל את מעברם , החדשה
בו אין  חים שעברו מקום מגורים לישוב חדשמבוט, הרצף הטיפולי הינו חשוב

. 'וכו, באפשרותם לקבל את השירות הרפואי מקופת החולים העתידית
 

וצרת בתקופת הגיעו קבילות הקשורות בקשיים ובאי הבהירות הנ ,בנוסף
: מסוג זהנבחרות להלן דוגמאות . המעבר
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U****************************************************** 
 

בקשה לקבל את התיק הרפואי מהקופה הקודמת  מעבר מקופה לקופה –
 

בחודש , לנציבות הקבילות, בשם בנם, פנו, תושבי צפון הארץ, הקובלים
: ואלו פרטי הקבילה, חולים מאוחדת בקבילה נגד קופת, 2004אוקטובר 

 
לאחר . הקובלת ובנה עברו מקופת חולים מאוחדת לקופת חולים מכבי. 1

לרופא ילדים , הקובלים פנו ביחד עם בנם, המעבר לקופת חולים מכבי
לצורך ביצוע בדיקה שנדרשה עקב בעיה , בקופת החולים החדשה

 .רפואית שהתגלתה אצל בנם כבר במהלך ההריון
 
ביקש רופא הילדים לעיין בתיק הרפואי של , ל"לצורך ביצוע הבדיקה הנ. 2

 .שהיה מצוי בקופת חולים מאוחדת, בנם
 
, הקובלים פנו לקופת חולים מאוחדת בבקשה לקבל את התיק הרפואי. 3

 .₪ 65נאמר להם כי הדבר כרוך בתשלום בסך , לטענתם, אולם
 
ת לשלם את הסכום הקובלים הלינו על דרישת קופת חולים מאוחד. 4

במיוחד לנוכח העובדה כי קבלת , כתנאי לקבלת התיק הרפואי, ל"הנ
.   התיק נדרשה לצורך המשך הטיפול בבנם

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת חולים  לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

' תוך שהיא מציינת את העקרונות שנקבעו בחוזר מנהל רפואה מס, מאוחדת
: כפי שיפורט להלן, ברת מידע רפואי בין קופות החוליםבקשר להע, 85/96

       
 ."....מידע רפואי יימסר למבוטח לאחר הגשת בקשה בכתב למידע רפואי  1.1"
 

        העברת מידע רפואי מקופת חולים אחת לשניה לצורכי טיפול רפואי   1.3"
. תעשה ללא תשלום

 
   צילום /העתקים רפואית קרי –ח חייבת למסור מידע מתוך הרשומה ה"קופ  1.4

או חלקים ממנה ובלבד שהמידע שיימסר יהיה מלא ובהתאם , הרשומה
. למבוקש

 
 יום מיום קבלת 30ח חייבת למסור את המידע הרפואי המבוקש תוך "קופ 5.1

 ].ר.ק ההדגשות שלי –[ ."הבקשה למידע רפואי
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כאים לקבלת הקובלים אכן ז,  במענה לפניית הנציבה השיבה קופת החולים כי
ולפיכך יקבלו החזר כספי בסניף קופת החולים כנגד , התיק הרפואי ללא תשלום

.   הצגת קבלה
 

קבעה , ולאור האמור לעיל, החלטת קופת החולים הועברה לידיעת הקובלים
.   כקבילה מוצדקת הנציבה את הקבילה

 

U***************************************************** 
 

פקת התחייבות לבית חולים במקרה של מעבר בין קופות בקשה להנ
 

, 2004בחודש יולי , פנתה לנציבות הקבילות, בצפון הארץתושב קיבוץ , הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
הקובלת נרשמה בדואר למעבר מקופת חולים מכבי לקופת חולים  .1

וזאת מאחר ועברה להתגורר , 18/9/2003 רישום המעבר בוצע ב-. כללית
 .עם משפחתה בקיבוץ בו היתה מרפאה של קופת חולים כללית בלבד

 
, נולד לקובלת בן ולטענתה, מהמסמכים עולה כי בסמוך לרישום למעבר. 2

מבירורים שערכה הבינה כי בנה התינוק ישויך באופן מיידי לקופת 
לחכות את תקופת יילוד ואין עליו חובה "היות שהוא , חולים כללית

 .מועד המעבר הבא, "האכשרה עד ינואר
 
חלה בנה של הקובלת והוא אושפז בבית החולים  4/10/2003בתאריך . 3

לאחר שחרורו פנתה מחלקת הגביה של . שניידר במשך שלושה ימים
 4,410בית החולים לקובלת בבקשה כי תשלם את סכום האשפוז בסך 

מוכנה לשאת  מכבי וכללית - ם -הואיל ואף לא אחת מקופות החולי, ₪
 .בתשלום זה

 
הקובלת הלינה על סירובן של קופות החולים לשאת בתשלום האשפוז . 4

 .של בנה
 

מאחר ומבדיקה עלה כי על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי בנה של הקובלת חבר 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת , 18/9/2003בקופת חולים כללית החל מיום 

. תחולים כללי
  

השיבה קופת החולים כי רישום המעבר מקופת חולים מכבי , ל"במענה לפניה הנ
המעבר , ולפיכך, 18/9/2003לקופת חולים כללית בוצע על ידי הקובלת בתאריך 

נחשבו , לרבות בנה, ועד לתאריך זה הקובלת, 1/1/2004נכנס לתוקפו בתאריך 
לים מכבי היא זו אשר קופת חו, ומן הטעם הזה, כחברים בקופת חולים מכבי

. 4/10/2003 מחויבת לשאת בתשלום ימי האשפוז שהחל ב-
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וזו השיבה , פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת חולים מכבי, לאור האמור לעיל

הואיל ואכן היא זאת אשר צריכה לשאת , כי הנפיקה התחייבות לבית החולים
. במימון עלות ימי האשפוז

 
, ולאור כל האמור לעיל, ה נמסרה למשפחהההודעה על תוצאות בירור הקביל

 .  קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת
 

U***************************************************** 
 
 

חוזרים  תושבים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 58סעיף .  3
 

הינה , לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 58מטרת סעיף , כפי שנכתב בדוח הקודם
ולא , ל"ר את המצבים אשר בהם תושבים אשר שהו במשך שנים בחולהסדי

לצורך קבלת , בהיותם חוליםהיו מגיעים לארץ  ,שילמו דמי ביטוח בריאות
במיוחד כאשר הם חלו במחלות קשות , טיפולים יקרים על חשבון קופות החולים

. ועלות הטיפולים הגיעה למאות אלפי שקלים, או סופניות
 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (שק המדינה בחוק ההסדרים במ
לחוק ביטוח  58תוקן סעיף , 1999 ט -"התשנ) 1999והמדיניות הכלכלית לשנת 

ופורטו בו הסדרים להגבלת זכאותם של , 1994 ד -"התשנ, בריאות ממלכתי
. עם חזרתם לישראל, תושבים חוזרים לשירותי בריאות

 
צא הצורך לחדד חלק מהסדרים אלו נמ במהלך ההיערכות להפעלת ההסדרים -

. שלא היה להם מענה בחוק" גבוליים"על ידי מציאת פתרונות למצבים 
 

והתקופות אשר לא יובאו במניין הימים לעניין  "שנת היעדרות"בתיקון הוגדרה 
תקופת "שתי שנות היעדרות רצופות מהוות וכי " שנת היעדרות"הגדרת 

 ".היעדרות
 

לקבלת שירותים רפואיים  "תקופת המתנה"בעה נק, במסגרת הסעיף האמור
אשר באמצעותו  "תשלום מיוחד"ונקבע העיקרון של  " תקופת היעדרות"לכל 

. ניתן לפדות את  תקופת ההמתנה
 

יכול   –"המתנהתקופת "תושב שחזר לארץ וחלה לגביו , על פי הוראות סעיף זה
זכאי לקבל היה שלאחריו , היה לפדות את אותה תקופה על ידי תשלום מיוחד

את התשלום ניתן היה . שירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
, ארצהההגעה מיד עם , ניתן היה לקבל את השירות הרפואי ל ואז"לשלם בחו

שכן גובה התשלום המיוחד עמד על סכום , ואולם מדובר בהסדר מכביד ביותר
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חודשים מנעה  12קופה של פריסתו על פני תאף ו, לאדם ₪ 50,000של למעלה מ-
. במידה וזו היתה קצרה משנה, מרבים מלפדות את תקופת ההמתנה שלהם

 
אין לשכוח כי בכל תקופת התשלום המיוחד לא היה המשלם זכאי  ,כמו כן

רכישת ביטוח בריאות  תהבפניו היה עמדשלשירותי בריאות והאפשרות היחידה 
. פת התשלום המיוחדאו עד לתום תקו, פרטי עד לתום תקופת ההמתנה

 
אולם בשל מורכבות הנושא  1.3.1999תחילה ביקשו להחיל את ההסדר החל מה-
נדחתה כניסת החוק לתוקף והוא , והצורך בתקופת היערכות נוספת ליישומו

, כך שתקופות העדרות המחייבות מבוטח בתקופת המתנה, .1.3.2001-הוחל ב
). 3' ראה נספח מס( 1.3.2001-נימנות החל מה

 
, נקבע כי תקופה שלכל אורכה היה אדם תושב) 7)(א(58על פי הוראות סעיף 

לא תיחשב , ואשר בעדה שילם דמי ביטוח בריאות החלים עליו לפי חוק זה
חודשים  12מעלה מ-ל כל עוד לא היו פיגורים של, תקופה זו כשנת היעדרות

.  בתשלום
 

מיד לאחר .  2004בשנת נתן את ביטויו המלא  1.3.2001לחוק ב- 58יישום סעיף 
רשם יקבילות על העדר אפשרות לה, החלו להגיע לנציבות הקבילות, 1.3.2004ה-

להלן יובאו . מהחוק הבעייתיות שנבעהאת העלו קבילות אלו . לקופת חולים
: לכך דוגמאות

 
 

U****************************************************** 
 

ת בשל פיגור בתשלומי דמי ביטוח בריאות העדר זכאות לקבלת שירותי בריאו
ממלכתי 

 
יולי בחודש , בשם בנה, לנציבות הקבילותפנתה , ת ראשון לציוןתושב, תהקובל

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד המוסד לביטוח לאומי, 2004
 
, שנים 4בנה של הקובלת התגורר בארצות הברית במשך תקופה של . 1

 .וזאת לצורך לימודים ועבודה
 
נמסר לה מהמוסד לביטוח לאומי כי על בנה לשלם חוב , לטענת הקובלת. 2

זאת כתנאי לקבלת , בנוסף לתשלומים הרבעוניים, ₪ 4,966בסך 
 .שירותים רפואיים מייד עם חזרתו ארצה

 
שילמה הקובלת את חובו של בנה למוסד , כאמור, בהתאם להנחיות. 3

וטפים במשך שהותו לביטוח לאומי ואף שילמה בשמו את חיוביו הש
, למרות העמידה בתשלום החיובים השוטפים, לטענתה, אולם. ל"בחו
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כי בנה לא יהיה , חודשי תשלום 4כעבור , נמסר לה מהביטוח הלאומי
 .זכאי לקבלת שירותי בריאות

 
, הקובלת הלינה על כך שלמרות תשלום החוב והחיובים השוטפים. 4

א יהיה זכאי לקבלת שירותים הודיע לה המוסד לביטוח לאומי כי בנה ל
, זאת בניגוד לעמדה הראשונית שנמסרה לה, רפואיים עם חזרתו ארצה

תשלום החיובים יקנה לבן זכאות לקבלת שירותים רפואיים עם , לפיה
 .הגיעו ארצה

 
) 7)(א(58הסבירה הנציבה לקובלת את משמעותו של סעיף במענה לקבילה דנן 

: כדלקמן, הקובע
 

כה הוא היה תושב ושבה שילם למוסד את דמי ביטוח תקופה שלכל אור"
י ששילם דמי מלעניין זה יחשב אדם כ; עליו לפי חוק זההחלים הבריאות  

ביטוח בריאות בעד תקופה כאמור אם לא היה קיים לגביו חוב של דמי ביטוח 
 12שהפיגור בתשלומו עולה על , בריאות בעד אותה תקופה או בעד כל חלק ממנה

"  ;חודשים
 

לא , חודשים 12הואיל והפיגור בתשלומי דמי ביטוח הבריאות של בנה עלה על 
מכך משתמע כי . נחשב הבן כמי ששילם דמי ביטוח בריאות בעד התקופה כאמור

 .   חלה עליו תקופת ההמתנה לפי הקבוע בחוק
 

מצויה בסמכות , הנציבה הסבירה כי החלת תקופות ההמתנה הקבועות בחוק
יעצה הנטענת אשר להטעיה . ומי שאינו נתון תחת סמכותההמוסד לביטוח לא

. הנציבה לקובלת להפנות את תלונתה למוסד לביטוח לאומי
 

 .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה מוצדקת, לאור כל האמור לעיל
 

יש לציין כי קבילה זו הייתה הקבילה הראשונה אשר , הטעיהטענת האשר ל
 .מהראשונות שהגיעו למוסד לביטוח לאומיהגיעה לבירור בנציבות ואחת 

 
U****************************************************** 

 
העדר זכות לקבלת שירותים רפואיים למרות תשלום דמי ביטוח בריאות במשך 

ל "השהות בחו
 

בקבילה , 2004בחודש נובמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת משגב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, ח לאומינגד המוסד לביטו
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מתוכן התגוררה , ל"שנים בחו 5הקובלת שבה לישראל לאחר שהות של . 1
שנות שהות  6בן זוגה של הקובלת שב לארץ לאחר . שנה אחת בארץ

 .ל"בחו
 
שילמו דמי ביטוח , במשך כל תקופת שהותם מחוץ לישראל, לטענתה. 2

כדי , חיית המוסדוזאת בהתאם להנ, בריאות למוסד לביטוח לאומי
לשמור על רצף זכויותיהם לקבלת שירותי בריאות מייד עם שובם 

 .    לארץ
 
על ידי המוסד , מבדיקת הקבילה עולה כי בהגיעם לארץ נדרשו בני הזוג. 3

למלא שאלון לצורך הכרה בהם כתושבים בעת השהות , לביטוח לאומי
ותים תזכה אותם בקבלת שיר,  כאמור, כאשר הכרה בהם, ל"בחו

והחלטה כי לא היו תושבים בעת , רפואיים מייד עם הגיעם לארץ
זאת למרות ששילמו , תחייב אותם בתקופת המתנה, ל"השהות בחו

.  ל דמי ביטוח בריאות"במשך כל תקופת שהותם בחו
 
כתנאי לבחינת , זה" דרקוני"הקובלת הלינה על הצורך למלא שאלון . 4

שיובאו , שאלות' שהיא מציגה מסתוך , זכאותה לקבלת שירותי בריאות
 : להלן כלשונן

 
האם חוקי בכלל לקבוע חוק כמו חוק ביטוח בריאות חינם לכלל " •

מיותר . תושבי ישראל ואז להוציא חלק מהאוכלוסייה מכלל חוק זה
, זכאית להצביע, חיה היום בישראל, להדגיש כי אני אזרחית ישראלית

קלים למוסד לביטוח שרתתי בצבא ושילמתי במשך כל חיי אלפי ש
 ".לאומי

 
פנינו לחברות ביטוח פרטיות על מנת לנסות לבטח את עצמנו חליפית " •

לחוק ביטוח בריאת בתקופת ההמתנה על מנת לא להישאר ללא כיסוי 
אין שום חברה שמבטחת במקום חוק ביטוח בריאות וללא . ביטוחי כלל

אר ללא התוצאה היא שאזרחים במצבנו יכולים להיש. תקופת המתנה
י אחד מפקידי ביטוח "או כמו שנאמר לי ע. כיסוי ביטוח בריאות כלל

 ".נשאר לכם רק להתפלל שתהיו בריאים לאומי –
 

נוצר מצב בו אזרחי ישראל החיים ועובדים בארץ וממשכורתם מופרש " •
תשלום חודשי לביטוח לאומי לא זכאים לביטוח בריאות וגם אין להם 

ומדובר על אנשים שחיו כמעט כל ... תשום אלטרנטיבה ביטוחית אחר
 ".ל"חייהם בארץ וכל עוונם הוא ששהו מספר שנים בחו

 
איך יתכן מצב שבו שילמנו במשך שנים עבור שרות שהובטח לנו " •

 "?וכשאנו צריכים אותו מודיעים לנו כי איננו זכאים 
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האם חובה למלא את השאלון הדרקוני על כל פרטיו למרות שלדעתנו  •
 "?בזכויות הפרט שלנו הוא פוגע 

 
ל אם נוגדר "האם איננו זכאים לדעת מראש עוד בהיותנו בחו"...  •

כתושבים או לא על סמך מידע זמין לציבור וקריטריונים החלים 
אובייקטיבית על כולם וכך נוכל להתארגן מראש או למנוע מראש את 

 " ?המצב בו לא נהיה מכוסים ביטוחית 
  

לחוק  58השיבה הנציבה כי התיקון לסעיף , במענה לעובדות הקבילה דנן
ביטוח בריאות קובע שמי שהיה תושב ועזב את הארץ לתקופת היעדרות 

לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות , שנקבעה בחוק
חודשים כנגד כל שנת היעדרות שבתקופת  2ממלכתי למשך תקופה של 

. ההיעדרות
 

כי על , והדגישה, 58ובלת את הוראות סעיף הנציבה העבירה לעיונה של הק
מוגדרת תקופת היעדרות כשתי שנות היעדרות רצופות , פי הוראות סעיף זה

תקופה אשר לכל אורכה היה האדם תושב ואשר שילם בעדה , אולם. לפחות
. דמי ביטוח בריאות לא תובא בחשבון במסגרת קביעת שנת היעדרות

 
קביעת תקופות ההיעדרות , ושבותהנציבה הסבירה כי הליכי קביעת הת

מצויים כולם בסמכות המוסד לביטוח לאומי , וגביית ביטוח בריאות
המליצה לקובלת לפנות ישירות למוסד לביטוח , לפיכך. ומתבצעים על ידו

. במידה שיש בפיה טענות כנגד הליך קביעת התושבות, לאומי
 

ייבים בתקופת ציינה הנציבה כי אם ייקבע שבני הזוג ח, בשולי הדברים
יש באפשרותם גם לפנות לקופות החולים עצמן לצורך בירור , המתנה

. האפשרות לרכוש ביטוח רפואי במהלך תקופה זו
 

. קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שלא בסמכות, לאור האמור לעיל
 
 

U****************************************************** 
 

עת המעמד נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי קביעולה חדש או תושב חוזר-
 

בקבילה , 2004בחודש מאי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, נגד המוסד לביטוח לאומי

 
 3, ושבה לארץ, חודשים 9הקובלת עזבה את ישראל בהיותה בת . 1

 .29כשהיא בת , חודשים לפני הגשת הקבילה
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במחשבו צוין כי היא , אולם, פנתה לרופא בקופת חולים מכבי, יהלדבר. 2
 .איננה זכאית לקבלת שירותי בריאות

 
, ולדבריה, הקובלת פנתה למוסד לביטוח לאומי לצורך בירור הסוגיה. 3

נאמר לה כי בהיותה תושבת חוזרת חלה עליה תקופת המתנה לפי 
 .הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 
ירה לפקידי המוסד לביטוח לאומי כי היא איננה תושבת הקובלת הסב. 4

הפטורה על פי חוק מתקופת , חוזרת וכי היא נחשבת לעולה חדשה
 .המתנה

 
זאת למרות , הקובלת הלינה על כך כי חלה עליה תקופת המתנה. 5

העובדה שהיא עולה חדשה הפטורה מתקופת המתנה וזכאית לקבלת 
 .שירותי בריאות לאלתר

 
אשר , פנתה הנציבה למוסד לביטוח הלאומי, ור עובדות הקבילה דנןלצורך ביר

מסר כי על הקובלת לפנות ללשכה לתלונות הציבור או למחלקה המשפטית 
מידע זה .   וזאת לצורך בירור קביעת מעמדה בישראל, במוסד לביטוח לאומי

. הועבר לקובלת
 

 .כותה שלא בסמלקבעה הנציבה את הקבילה כקבי, לאור האמור לעיל
 

U****************************************************** 
 

אינו זכאי  דמי ביטוח בריאות - ל"חושנות שהותו ב 7אזרח ששילם במשך 
לקבלת שירותי בריאות עם הגיעו ארצה 

 
בקבילה נגד המוסד , 2005פברואר בחודש , לנציבות הקבילותפנה , הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, לביטוח לאומי
 

עם . שב לארץ לאחר שבע שנות שהות בגרמניה, אזרח ישראלי, הקובל .1
התברר לו כי יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות רק בחלוף , שובו ארצה

 .חודשי המתנה 8
 

זאת במיוחד לנוכח , כאמור, הקובל הלין על הצורך בתקופת ההמתנה .2
ל שולמו על ידו דמי ביטוח "העובדה כי במשך תקופת שהותו בחו

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר , לטענתו. יאות למוסד לביטוח לאומיבר
והוא לא  הואיל, ועל כן יוחזר לו כספוהיו לחינם ל "הנהתשלומים לו כי 

 .הוכר בעת התשלום כתושב ישראל
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ל ללא ביטוח "אולי ישנם כמה ישראלים שחיו בחו": ציין כיהקובל  .3
אבל , יאות בארץבריאות והם שבים ארצה בכדי לנצל את מערכת הבר

אני ... ?האם מיעוט פורע חוק מעיד על כך שרוב האזרחים הם עבריינים 
לא צודק ונוגד את ערכי היסוד של מדינת , מקומם 58מוצא את סעיף 

    ."ישראל ואת עקרונות היסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 

החקיקה  מלאכת, במענה לקבילה דנן השיבה הנציבה כי עם כל ההבנה לטענותיו
אינה נתונה בידה והביקורת השיפוטית על עבודת המחוקק מסורה בידי בית 

. המשפט
 

מי אשר בו נקבע כי , 58הנציבה העבירה לעיונו של הקובל את הוראות סעיף 
לא יהיה זכאי , שהיה תושב ועזב את הארץ לתקופת היעדרות שנקבעה בחוק

חודשים  2משך תקופה של לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ל
בנוסף הדגישה הנציבה בפניו כי . כנגד כל שנת היעדרות שבתקופת ההיעדרות

לרבות , ההכרה בתושבות וכן קביעת הזכאות לשירותי בריאות הנובעת מכך
מצויה בסמכות המוסד , לחוק 58הקבועות בסעיף , החלת תקופות ההמתנה

.  לביטוח לאומי
 

הנציבה הוסיפה והסבירה כי המוסד לביטוח לאומי אינו נתון תחת פיקוחה 
עליו , ובמידה שהקובל סבור שחלה שגיאה בקביעתו לגבי תקופת ההמתנה

.      לפנות לבירור הנושא ישירות למוסד לביטוח לאומי
 

קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה אשר איננה לאור כל האמור לעיל 
. בסמכותה

 
U****************************************************** 

 
בקשה לקבלת ביטוח בריאות עבור הורים מבוגרים 

 
בחודש יוני , פנתה בשם הוריה לנציבות הקבילות, תושבת פתח תקווה, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד המוסד לביטוח לאומי, 2004
 
עלו לישראל לפני קום  ,83והאם בת  89האב בן , הוריה של הקובלת. 1

. אז ירדו מהארץ, 1960המדינה וחיו בה עד לשנת 
 
והוריה המשיכו להתגורר מחוץ  1974הקובלת עלתה לישראל בשנת . 2

, כיום מעוניינים ההורים לשוב לישראל ולחיות לצד בתם. לישראל
הדבר אינו מתאפשר בשל היותם תושבים חוזרים שאינם זכאים , אולם

. בביטוח בריאות ממלכתי מיד עם הגיעם ארצהלהיות מבוטחים 
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מהמוסד לביטוח לאומי נמסר לה כי על מנת שהוריה , לטענת הקובלת. 3
יהיו זכאים לביטוח בריאות ממלכתי עליהם לשלם סכום כולל בסך של 

.    ולהמתין תקופת המתנה של שנה$ 48,000
 
כן ציינה כי ו, כאמור, הקובלת הלינה על הסכום הגבוה הנדרש מהוריה. 4

בגילם המתקדם אין , ל בידי הוריה"גם אם יימצא הסכום הנ
.  באפשרותם לחיות שנה ללא ביטוח בריאות

 
 44לפני , כי במועד בו ירדו הוריה מהארץ, הקובלת הוסיפה וציינה. 5

לא הייתה קיימת אפשרות להסדיר עם המוסד לביטוח לאומי את , שנים
.    ג לעשות היוםכפי שנהו, תשלומי ביטוח הבריאות

 
במסגרת הקבילה שאלה הקובלת האם קיימת במשרד הבריאות וועדה . 6

הדנה בעניינם של תושבים חוזרים הנזקקים לביטוח בריאות ממלכתי 
 . מייד עם הגיעם ארצה

 
במענה לעובדות הקבילה דנן השיבה הנציבה כי בהתאם להוראות חוק ביטוח 

רפואי מי שהוכרו כתושבי המדינה על זכאים לקבלת שירות , בריאות ממלכתי
. ונרשמו בפועל בקופת חולים, ידי המוסד לביטוח לאומי

 
המעדכן את , הגורם האחראי על קביעת התושבות הינו המוסד לביטוח לאומי

.  קופות החולים בדבר הזכאויות השונות
 

לחוק נקבעה תקופת המתנה לקבלת השירות הרפואי למי  58בהתאם לסעיף 
כאשר קביעת תקופות ההמתנה הינה , התנאים הקבועים בחוק שעונה על

. בסמכות המוסד לביטוח לאומי
 

כי אין היא מוסמכת לקבוע את שאלת מעמדם של ההורים , הנציבה ציינה
או למוסד לביטוח /וכי בעניין זה על הקובלת לפנות למשרד הקליטה ו, בארץ
.    58סעיף  הנציבה העבירה לעיונה של הקובלת את הוראות. לאומי

 
. קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שלא בסמכות, לאור האמור לעיל

 
U****************************************************** 

 

בקשה לקבלת שירותי בריאות מיידיים עבור הורים מבוגרים 
 

בחודש נובמבר , פנה בשם הוריו לנציבות הקבילות, תושב ראשון לציון, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד המוסד לביטוח לאומי ,2004
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אז , 1978והתגוררו בה עד לשנת  1948הוריו של הקובל עלו לארץ בשנת . 1
.   ב ביחד עם בנם"היגרו לארה

 
אולם הוריו נותרו , שנים שב הקובל לארץ ביחד עם משפחתו 9כעבור . 2

לחיות לשוב ו, שהנם קשישים, כיום מבקשים ההורים. ב"בארה
אולם אין באפשרותם לעשות כן בשל העובדה כי , בישראל לצד בנם

 .עליהם להמתין חצי שנה עד שיהיו זכאים לביטוח בריאות ממלכתי
 
חודשים ללא  6הוריו אינם יכולים לחיות תקופה של , לטענת הקובל. 3

אין באפשרותם או באפשרותו לבטחם באופן , זאת ועוד, ביטוח בריאות
 .ויות הביטוח הגבוהותפרטי בשל על

 
הקובל פנה לנציבות הקבילות בבקשה לבטח את הוריו מיום הגיעם . 4

וציין כי עליית הוריו לארץ תסחוף אחריה את יתר בני המשפחה , לארץ
מגבילות יהודים המבקשים  58וכי הוראות סעיף , ב"המתגוררים בארה

 .  לעלות לארץ
 

לחוק ביטוח בריאות  58יקון לסעיף כי בת, בתגובה לקבילה דנן השיבה הנציבה
ממלכתי נקבע כי מי שהיה תושב ועזב את הארץ לתקופת היעדרות שנקבעה 

לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי למשך , בחוק
. חודשים כנגד כל שנת היעדרות שבתקופת ההיעדרות 2תקופה של 

 
ימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה קי) ד( 58כי על פי סעיף , הנציבה ציינה

הסכום (לנפש ₪ 60,000אשר עמד על כ-,  בתשלום מיוחד לביטוח הלאומי
סכום זה  X .5 המשולם עבור השכר המירבי במשק שהוא השכר הממוצע במשק  

). חדשים 12לנפש לתקופה של ₪ 4976, דהינו; 2.8הוכפל ב-₪ 1,777שעמד על כ-
וח לאומי לצורך בירור אפשרות הוריו לעשות והפנתה את הקובל למוסד לביט

.   58העבירה הנציבה לעיונו של הקובל את הוראות סעיף , כמו כן. כן
 

במיוחד כאשר , אינו סביר₪ 120,000הנציבה שהיתה סבורה כי סכום פדיון של 
, אשר בדרך כלל הם פנסיונרים,  המדובר הוא בהורים קשישים של תושבי הארץ

  .המתאימים  על הצורך בתיקון החוק ידעה את הגורמים 
 

.  הנציבה קבעה את הקבילה כקבילה שלא ניתן להיענות לה
 
לנפש לחודש ₪ 1,370 כי כיום הורד סכום זה ל- ,הנציבה מבקשת לציין 
, דהינו; חדשים 6לתקופה של  ) 5התשלום עבור השכר הממוצע במשק כפול (

.  לנפש₪ 8,220סכום המסתכם  ב-
     

 

U****************************************************** 
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U****************************************************** 
 

שלילת תושבות למרות תשלום דמי ביטוח בריאות והחזקת דירה בארץ במשך 
ל "השהות בחו

 
בחודש ינואר , פנתה בשם הוריה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד המוסד לביטוח לאומי, 2004
 
  –1996בין השנים . 1993הוריה של הקובלת רכשו דירה בישראל בשנת . 1

באותה התקופה הם הוכרו . חיו בני הזוג בישראל והאב עבד בארץ 1994
 . כתושבים חוזרים והתחילו לשלם מקדמות למוסד לביטוח לאומי

  
נהגו בני הזוג להגיע , לאחר עזיבתם. בני הזוג את הארץ עזבו 1996בשנת . 2

תוך שהם ממשיכים להחזיק בדירתם בארץ , לארץ פעמיים בשנה
ולשלם מקדמות למוסד לביטוח לאומי באופן סדיר וממועד החלתו של 

 .  אף שילמו דמי ביטוח בריאות ממלכתי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 
הנם זכאים , לפיה, ד לביטוח לאומיקיבלו הודעה מהמוס 2002בשנת . 3

 .וזאת ללא כל הסבר לפשר ההחזר, ₪ 15,000להחזר בסך  
 
נודע להם כי מעמדם כתושבי , לאחר ניסיון לברר מהי סיבת ההחזר. 4

ל מתייחס "וכי ההחזר הנ, 1996ישראל בוטל רטרואקטיבית לשנת 
 .ואילך 1996למקדמות ששולמו על ידם משנת 

 
, קיבלו בני הזוג הודעה מקופת חולים מכבי, ת הקבילהכשנה לפני הגש. 5

חברותם בקופה מבוטלת בהתאם להנחיות המוסד לביטוח , על פיה
 .לאומי

 
באמצעות עורך דינם למוסד , פנו בני בזוג, ל"בעקבות ההודעה הנ. 6

מאת מנהל מחלקת , 2004וקיבלו תשובה בחודש יולי , לביטוח לאומי
למלא בשנית שאלון לקביעת מעמדם  הנם זכאים, על פיה, הגביה

 .כתושבים
 
ומילאו את השאלון , 2004בני הזוג הגיעו לישראל בחודש אוגוסט . 7

כשהם מציגים בנוסף אישור , 2004לקביעת תושבתם בחודש ספטמבר 
 .לפיו הם מוכרים כתושבים חוזרים, של משרד הקליטה
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לה  שחלה נאמר ,  בשיחה שערכה הקובלת עם מנהל מחלקת הגביה. 8

שתחל , חודשיים כנגד כל שנת היעדרות, לגבי הוריה תקופת המתנה
מיום הגיעם לארץ ונמסר לה כי בתקופה זו לא יהיו ההורים זכאים 

והאפשרות היחידה העומדת בפניהם היא רכישת , לשירותי בריאות
 . ביטוח בריאות פרטי עד לתום תקופת ההמתנה

 
טוח לאומי שלל מהוריה את מעמדם הקובלת הלינה על כך שהמוסד לבי. 9

וזאת באופן , דבר שמונע מהם לקבל שירותי בריאות לאלתר, כתושבים
שרירותי ומבלי להתחשב בעובדה כי ההורים המשיכו לשלם מקדמות 

ואף החזיקו , לביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בכל תקופת העדרם
 .  דירה בישראל

 
בריאות מהוריה איננה אפשרית  הקובלת הסבירה כי מניעת שירותי. 10

ובשל כך אין , הואיל והוריה אנשים מבוגרים וחולים,  מבחינה מעשית
לפיכך המשמעות היא כי , בנמצא חברת ביטוח פרטית שמוכנה לבטחם

החלטת המוסד לביטוח , בנסיבות אלה. הם יוותרו ללא טיפול רפואי
הם לחיות לאומי אינה מאפשרת להורים לשוב לישראל והיא מונעת מ

 .    לצד בתם המתגוררת בארץ
 

את הכללים , כאמור, הקובעות 58הנציבה הסבירה לקובלת את הוראות סעיף 
. החלים על תקופות ההמתנה לשירות רפואי של תושבים חוזרים

 
תקופותיה והזכאות לביטוח , בנוסף הסבירה הנציבה כי קביעת התושבות

הנם בסמכות , עת תקופות ההמתנהכמו גם קבי, בריאות ממלכתי הנלוות אליה
הפנתה את הקובלת , ולפיכך, תקנותיו ונהליו, לפי חוקיו, המוסד לביטוח לאומי

.   למוסד לביטוח לאומי לצורך הסדרת הנושא הנדון
 

שבה הקובלת ופנתה לנציבת הקבילות , במהלך הברור עם המוסד לביטוח לאומי
ל הוריה חלה תקופת המתנה של מאחר ונטען על ידי המוסד לביטוח לאומי  כי ע

מאחר והוריה חזרו , הקובלת הלינה  כי על פי המידע שיש לה . שמונה חדשים
. תקופת ההמתנה הייתה אמורה להיות בת ששה חדשים, 18/2/04לישראל ב-

פנתה הנציבה לברור , מאחר ומשך ההמתנה נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי
אשר לאחר , כספים במוסד לביטוח לאומיראש אגף ה, למר דני אלקייםהנושא 

. הקובלת בדיקה קבע כי אכן הצדק הוא עם
 

כקבילות שאינן  שתי קבילותיה של הקובלת נקבעו ,לאור כל האמור לעיל
 .הבסמכות הנציב

 
הגיעה לידיעת הנציבה כי המוסד לביטוח לאומי , לאחר סיום הטיפול בקבילה

העבירו את מרכז חייהם לישראל החל  בני הזוג"...: קבע בעניין הנדון כדלקמן
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ועל כן יש להכיר בהם כתושבי מדינת ישראל מתאריך כניסתם  18/8/04מיום 
".  האמור

 

U****************************************************** 
U****************************************************** 

 
תנה הנדרשת בחוק עקב עבודה העדר יכולת מעשית להשלים את תקופת ההמ

 
בקבילה נגד , 2004יולי בחודש , לנציבות הקבילותו פנ, י רחובותתושב, יםהקובל

: ואלו פרטי הקבילה, המוסד לביטוח לאומי
 
מועד בו שבו , 2003ועד לשנת  1989ל משנת "הקובלים התגוררו בחו. 1

נרשמו הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כתושבים חוזרים ו, לישראל
 .לקופת חולים כללית

 
נמסר להם מהמוסד לביטוח לאומי כי עליהם להמתין ששה , לדבריהם. 2

 .חודשים עד לקבלת שירותים רפואיים מקופת חולים כללית
 
פנה הקובל לסניף קופת חולים כללית , בחלוף ששת חודשי ההמתנה. 3

י טרם אולם פנייתו לקבלת שירות רפואי נדחתה בטענה כ, באזור מגוריו
וזאת , עלה בידו לצבור את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו על פי חוק

במסגרת עבודתו , בשל העובדה כי הנו יוצא מהארץ לעיתים תכופות
 .כמהנדס טייס בחברת אל על

 
ממכתב שצורף לקבילה עולה כי הקובל אכן משמש כמהנדס טייס . 4

ש מספר בחברת אל על וכי בתוקף תפקידו הנו נדרש לבצע בכל חוד
 .ל"טיסות לחו

 
הקובל הלין על כך שאינו זכאי לקבל שירותי בריאות בחלוף ששת . 5

, תוך שהוא מצביע על כך כי בשל אופי תפקידו לא יוכל, חודשי ההמתנה
, דהיינו(להשלים את מניין ימי ההמתנה כמתחייב על פי חוק , בפועל

 ).ה יוםדש לפחות עשרים וחמישובכל ח, ששה חדשים בהם ישהה בארץ
 
כי הנו משלם בכל חודש דמי ביטוח בריאות , הקובל ציין, זאת ועוד. 6

כל , למרות שאינו זכאי לקבל שירותים רפואיים וכפי הנראה, ממלכתי
לא יוכל לקבל שירותים רפואיים גם בעתיד , עוד יועסק כאיש צוות אויר

 .   בשל חוסר יכולת מעשית להשלים את תקופת ההמתנה
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השיבה הנציבה כי נושא קביעת משך ההמתנה מצוי בתחומי , לה דנןבמענה לקבי
ולפיכך הוא הגורם אליו על הקובלים , סמכותו של המוסד לביטוח לאומי

. להפנות תלונתם
 

והפנתה את תשומת לבם , 58הנציבה העבירה לקובלים העתק מהוראות סעיף 
פת ההמתנה תקופת היעדרות שחלה במהלך תקו, לפיו, )4ב( 58לאמור בסעיף 

 .      גוררת המשכה של תקופת ההמתנה גם ביחס לתקופת ההיעדרות החדשה
 

  .הקבילה נקבעה כקבילה שאיננה בסמכות הנציבה
 

הועברה קבילה זו לידיעת המחוקק והייתה זו אחת הקבילות , למרות קביעה זו
רק כפי שיידון בסוף פ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 58אשר הביאו לשינוי סעיף 

 . זה
 

U****************************************************** 
 

58P2F סעיףלהתיקון 

3 
 

מדגימות את , מקצתן הובאו לעילש, הקבילות הרבות שהגיעו לנציבות בנושא זה
, לתושבים חוזרים 58יישום הוראות סעיף  יצראשר  וההכבדה הרבה, הקשיים

מיד שירותי בריאות ממלכתיים  אשר מנע  מתושבים חוזרים את הזכות לקבלו
  עם חזרתם ארצה

 
היה למנוע מצבים בהם  58הרציונל שעמד בבסיס התיקון לסעיף , כאמור לעיל

. על ידי מי שבחרו שלא להתגורר בארץ" נוצלה"מערכת הבריאות הממלכתית 
הדגימו הקבילות מקרים בהם הזכאות לקבלת שירותי בריאות נשללה , בפועל

לצורך , למשל, ישראלים שיצאו מהארץ לתקופה קצובה גם מאותם תושבים
ל המשיכו לשלם דמי ביטוח "ובכל משך שהותם בחו, ל"לימודים או עבודה בחו

עד למועד בו חדל המוסד לביטוח לאומי לאפשר , בריאות ממלכתי על פי החוק
   .למרות נכונותם לעשות כן, להם תשלום דמי ביטוח בריאות

 
את " לפדות"נון באמצעותו יכול היה התושב החוזר אמנם יצר מנג 58סעיף 

הכבדה הקשה הלאור . במסגרת מכבידה ביותראך מדובר היה , תקופת ההמתנה
אשר נתקבלה הצעה לתקן את הוראות החוק באופן , יצר עם החלתו שהסעיף

 . את הפגיעה בזכות לקבלת שירותי בריאות לתושבים חוזריםמשמעותית יפחית 
 

  :קבע שינויים משמעותיים כלדקמן, 1.7.2005ס לתוקפו ב-נכנש, תיקון זה
 
 

                                                           
3

 המתוקן בפרק הנספחים 58ראה סעיף  
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 .חודשים 18 חודשים ל- 24 תקופת ההמתנה המקסימאלית הופחתה מ-. 1
 
חלה תקופת  ,כנגד כל שנת היעדרות שבתקופת ההיעדרות, כאמור בחוק. 2

משמעו " חודש"בהגדרה המקורית . חודשים 2המתנה לתקופה של 
צופים בישראל במהלך שנה שהיא אינה שנת ימי שהייה ר 25תקופה של 

 . היעדרות
 

המחוקק התייחס למקרים בהם תושבים לא יכלו להשלים בפועל את 
, ראה כדוגמה את הקבילה לעיל(תקופת ההמתנה בשל עיסוקם 

העוסקת באיש צוות אויר שעבודתו אינה מאפשרת לו להשלים את 
על " חודש"נח ותיקן את ההגדרה למו) תקופת ההמתנה הקבועה בחוק

או תקופה קצרה יותר של ימי שהייה : "כדלקמן, ידי הוספת הסיפא
אם אותו אדם הוכיח למוסד , שקבע המוסד לגבי אדם מסוים, כאמור

כי בשל עיסוקו קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את קיצור 
המונח חודש יהיה גמיש בכל אותם מקרים בהם , לסיכום". התקופה

. ימי שהייה רצופים בישראל 25ר השלמת העיסוק אינו מאפש
 
חודשים  12מ- הופחתהתקופת התשלום המיוחד למוסד לביטוח לאומי . 3

ממועד , ואולם במשך תקופה של עד שנה, חודשים רצופים 6ל- רצופים
לא תהיה זכאות לשירותים מתחום הפריון וכן לשירותי , גמר התשלום

 . ל"בריאות הניתנים בחו
 
בעת החלת ( ,לנפש₪ 60,000תקופת ההמתנה הופחת מכ-סכום פדיון . 4

לסכום של   ,חדשים 12אשר על התושב החוזר לשלמו במשך  , )התיקון
  .חדשים 6אשר על התושב החוזר לשלמו במשך  לנפש₪ 8,220כ-

 
. אין ספק כי שינוי החוק הקל משמעותית על שיבת התושבים החוזרים לארץ

והעובדה כי אנשים אשר עיסוקם , פריסתוהקטנת גובה התשלום המיוחד ומשך 
שינתה את פני , למרות שמרכז חייהם הינו בארץ, דורש את היעדרותם מהארץ

.  הדברים והנציבה מברכת על כך
 

רצף זכויות בביטוח הסיעודי בעת מעבר מקופה לקופה    .4
 

לאי  2002-2003נציבות הקבילות לשנים החמישי של  ח"דובין הסיבות שנדונו ב
, היו התוכניות לביטוח סיעודי, חולים אחת לאחרתמקופת מוש זכות המעבר מי

אך אינן מוסדרות בחוק ביטוח בריאות , המשווקות על ידי קופות החולים
ולפיכך הינן בגדר ביטוחים פרטיים הכפופים לפיקוח המפקח על , ממלכתי

  . הביטוח במשרד האוצר
 

פות החולים כוללות בתוכן סעיפי פוליסות הביטוח הסיעודי המוצעות לחברי קו
מבוטחים המבקשים לעבור . בהתאם למצבו הבריאותי של המבוטח, החרגה

ת חברותם בתוכנית הביטוח הסיעודי של לא יכלו להמשיך א ,מקופה לקופה



 216 

מחויבים להפסיק את חברותם היו  הקופה ממנה הם מבקשים לעבור והם
. בתוכנית זאת

 
 לפיו ההצטרפות לתוכנית הביטוח, קייםהנציבה התריעה על כך שהמצב ה

מרתיע , כפופה לבחינה מחודשת של המצב הרפואי ,של הקופה הקולטת הסיעודי
או חולים במחלות כרוניות לממש את זכותם לעבור /מבוטחים מבוגרים ו

.   מקופה לקופה ואף מונע מהם בפועל את המעבר
 

מענה לבעיית העדר פרסם המפקח על הביטוח חוזר הבא לתת  2004בסוף שנת 
במקרים של מעבר , יתרבין ה, רצף ביטוחי למבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי

P3Fמקופה לקופה

4
P .

 
מובטח רצף , רק לחלק קטן מהמבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי, כאמור בחוזר

ביטוחי במקרה של עזיבת הקבוצה או הפסקת ההתקשרות בין בעל הפוליסה 
. לבין המבטח

 
ל חובתו של המבטח לספק רצף ביטוחי למבוטחים "חוזר הננקבעה ב, לפיכך

וזאת באמצעות הבטחת אפשרות מעבר , בפוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי
ללא חיתום מחדש או בחינה , לתקופת ביטוח לכל החיים, לפוליסת פרט

.   מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה
 

חלה רק לגבי מבוטח , כאמור לעיל, כי חובת המבטח לספק רצף ביטוחי, יצויין
שהיה מבוטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית ברצף במשך שלוש שנים לפחות 

.  לפני מועד הפסקת הביטוח
 

כדי להקל על מי שנמנעים לעבור יש ב, ל"בחוזר הנכי בהנחיות , יש להדגיש
מקופה לקופה בשל החשש שלא יוכלו להצטרף לתוכנית הביטוח הסיעודית 

הואיל והמעבר לפוליסת  ,הפתרון לוקה עדיין בחסר, עם זאת. דשהבקופה הח
.   פרט כרוך בעלייה חדה בתשלומי בפרמיה

 
 3במשך  חברותפתרון זה מגביל את זכות המעבר של המבוטח ל, יתרה מכך

ממלכתי מאפשר בריאות בעוד שחוק ביטוח , שנים בקופת החולים בה בוטח
. חדשים 6אחר כבר לכיום , מעבר לקופת חולים אחרת

 
יש בה טעם לפגם , הנציבה שבה ומצביעה על כך כי העובדה כי ביטוח זה הוחרג

" לעת זקנה תשלכני"כי יש בו משום 
 
 
  
 

                                                           
4

 .2004ביולי  1שתחילתו מיום  2004/11חוזר ביטוח    



 217 

 
 
משרדית להחזרים כספיים  -הוועדה הבין. 5
 

 18לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי כל תושב שמלאו לו ) א(4סעיף , כאמור
) ב(4בהתאם לסעיף . לפי בחירתו, פת חוליםשנים חייב להירשם כחבר בקו

הוענקה לשר הבריאות הסמכות לשייך תושבים שאינם רשומים כחברים , לחוק
. הואצלה לנציבת הקבילות, סמכות זו של שר הבריאות. לקופה, בקופת חולים

 
ביצעה נציבת הקבילות שיוכים רטרואקטיביים של  1999עד לחודש אפריל 

. ם באף קופה לקופות החוליםמבוטחים  שלא היו חברי
 

במהלך תקופה זו נתגלעה מחלוקת בין משרד הבריאות לקופות החולים בדבר 
פרט , כתוצאה מהמחלוקת סרבו קופות החולים. מועד תחילת תוקף השיוכים

להכיר בחוקיות השיוכים הרטרואקטיביים אותם ביצעה , לקופת חולים לאומית
ניין זה דוח נציבות הקבילות לשנים ראה לע. [ולא מילאו אחריהם, הנציבה

קופת חולים מכבי הכירה רק בשיוכים הרטרואקטיביים של ]. 1998-1999, 1997
. עולים חדשים

 
ביצע שינוי כולל בנושא שיוך מבוטחים לקופות  1999חוק ההסדרים לשנת 

ואינו רשום , כל אדם המבקש להירשם לקופת חוליםכתוצאה ממנו . החולים
, יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת תושבותו, לשהיעדיין לקופה כ

ועם קביעת , הבקשה תידון במוסד לביטוח לאומי. ולרישומו בקופת חולים
ירשום המוסד לביטוח לאומי את המבקש כחבר בקופת החולים , התושבות

. המבוקשת
 

אשר בהתקיימם זכאי המבקש לגשת , ל נקבעו מספר סייגים"לסעיף הנ
. רות ברשות הדוארולהירשם ישי

 
מפנה הביטוח הלאומי את הפונים אליו להירשם לקופת , עם קביעת התושבות

. החולים באמצעות רשות הדואר
 

ובכך שם , שם קץ לסמכות הנציבה לבצע שיוכים רטרואקטיביים, התיקון לחוק
בין מועד , התיקון הדגיש את הפיצול הקיים. קץ לויכוח ארוך הימים בנושא זה

ועמו החובה לשלם את מסי (, ושבות מכוח חוק ביטוח לאומיקביעת הת
לבין מועד תחילת הזכאות לקבלת , אשר יכולה לחול רטרואקטיבית, )הבריאות

החל ממועד הרישום לקופה , שירותי בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי
. בפועל

 
ד מי שהגיש בקשה למוס,  1.4.1999מ- החל , המתוקן) ה(א3בהתאם לסעיף 

והמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כתושב באופן , לביטוח לאומי להכרה בתושבתו
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זכאי לקבל החזר רטרואקטיבי של הוצאותיו בגין שירותי בריאות , רטרואקטיבי
:  כדלקמן, אותם קיבל

 

ההחזר חל על שירותי בריאות אותם צרך המבקש עד למועד של שישה  •
ובלבד , הכרה בתושבותוחודשים  לפני שפנה למוסד לביטוח לאומי ל

.  לו בתקופה שקדמה ליום התחלת התושבות ןשלא נית
 

. 1.4.99ההחזר חל על שירותי בריאות שניתנו לאחר  •
 
ההחזר ניתן רק בגין שירותי בריאות הכלולים במסגרת סל שירותי  •

. בהתאם לחוק, הבריאות שעל קופת החולים לספק למבוטחיה
 
. הציבוריגובה ההחזר הינו בהתאם לתעריפון  •

 
במידה ושילם עבור שירותי , ההחזר יכול ויינתן לידי המבקש עצמו •

.  או ישירות לידי בית חולים נותן השירות, הבריאות
 

ואשר , ההחזר הכספי מאושר  על ידי ועדה בין משרדית שנקבעה בחוק לצורך כך
בוועדה חברים נציגים של משרד . תפקידה לאשר מתן החזרים כספיים כאמור

. המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר, אותהברי
 

ממציאה , אשר פותחת את תיקי הוועדה, את הוועדה מרכזת נציבות הקבילות
מרכזת את המידע הנדרש , לפונים את הטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשתם

מכינה את התיק לדיוני הוועדה מול כל הגורמים , לצורך הכנת התיק לוועדה
לטת הוועדה מקבלת את המידע הנדרש לצורך ביצוע ועם מתן הח, הרלוונטיים

. החלטת הוועדה
 

מועברות ההחלטות למוסד , עם סיום הטיפול בתיק  ומתן החלטת הוועדה
אשר הינו הגורם האחראי על ביצוע ההחלטות ומתן ההחזרים , לביטוח לאומי

. הכספיים לגורמים הרלוונטיים
 

והתקיים , תיקי ועדה חדשים 80נפתחו בנציבות הקבילות  2002במהלך שנת 
. תיקים  41ב-דיון 

 
והתקיים , תיקי ועדה חדשים 99נפתחו בנציבות הקבילות  2003במהלך שנת 

. תיקים 49דיון ב-
 

ך ובמהל, תיקי ועדה חדשים 117נפתחו בנציבות הקבילות  2004במהלך שנת 
. תיקי ועדה חדשים 123נפתחו בנציבות הקבילות  2005שנת 
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בשל אי , ק מתיקי הוועדה מסתיימים בלי שנתקיים בהם דיון כלליצוין כי חל
. המצאת המסמכים על ידי הפונים לוועדה

 
, בהתקיים תנאים מסוימים, )ה(א3בהתאם לסעיף , בנוסף להחזר הכספי האמור

בגין התשלומים , גם להחזר מהמוסד לביטוח לאומי, זכאי מגיש הבקשה
תקופה בה לא היה זכאי לקבלת ב, החודשיים אותם שילם לקופת החולים

החזר זה ניתן ישירות על ידי המוסד  לביטוח .  שירותי בריאות מכוח החוק
 .לאומי
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חלק רביעי 

 
 מינהלי טיפול 

 
 תקציר חלק רביעי

 
:  פרקים 3חולק ל-חלק זה 

 
  בחירת נותן שירותיםמגבלות על  פרק ראשון -

לרבות , החוק לגבי הזכות לבחירת נותן שירותים הובאו הוראותבפרק זה 
, כמו כן .הסדרי הבחירה ואת פרסומםהתקנות החדשות שמטרתן להסדיר את 

בילות הממחישות את הקשיים שאפיינו את תקופת הדוח הובאו דוגמאות של ק
.  בהעדר תקנות מחייבות

 
  

 החזרים עבור שירות רפואי פרטי פרק שני -
הובאה פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה בנדון וקבילה שטופלה בנציבות 

. הקבילות
 

  
קופת המבוטח   קבלת שירות רפואי בהעדר מרפאה של פרק שלישי -

   .להסדרים הקיימים והובאו דוגמאות לקבילות בנושא זהניתן הסבר 
 
 



 

 

                      

222 
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מגבלות על בחירת נותן שירותים .  1
 

 2004-2005נתונים על סך הקבילות שהתקבלו בנושא בשנים .   א
 

בנושא בחירת נותן , כללית נגד קופת חולים 2004שנת סך כל הקבילות במהלך 
  .לגבי אשפוז 120 -ות ומכונים ולגבי מרפא 297 מתוכן, קבילות 417שירותם היה 

 
בנושא בחירת נותן , מכבי נגד קופת חולים 2004שנת סך כל הקבילות במהלך 

  .לגבי אשפוז 5 -לגבי מרפאות ומכונים ו 8 מתוכן, קבילות 13 שירותם היה 
 

בנושא בחירת נותן , לאומית נגד קופת חולים 2004שנת סך כל הקבילות במהלך 
  .לגבי אשפוז 10 -לגבי מרפאות ומכונים ו 19 מתוכן, לותקבי 29 שירותם היה 

 
בנושא בחירת נותן , מאוחדת נגד קופת חולים 2004שנת סך כל הקבילות במהלך 

  .לגבי אשפוז 2 -לגבי מרפאות ומכונים ו 9 מתוכן, קבילות 11 שירותם היה 
 

נותן בנושא בחירת , כללית ד קופת חוליםנג 2005שנת סך כל הקבילות במהלך 
  .לגבי אשפוז 109 -לגבי מרפאות ומכונים ו 205 מתוכן, קבילות 314שירותם היה 

 
בנושא בחירת נותן , מכבי נגד קופת חולים 2005שנת סך כל הקבילות במהלך 

  .לגבי אשפוז 7 -לגבי מרפאות ומכונים ו 36 מתוכן, קבילות 43 שירותם היה 
 

בנושא בחירת נותן , לאומית וליםד קופת חנג 2005שנת סך כל הקבילות במהלך 
  .לגבי אשפוז 4 -לגבי מרפאות ומכונים ו 14 מתוכן, קבילות 18 שירותם היה 

 
בנושא בחירת נותן , מאוחדת נגד קופת חולים 2005שנת סך כל הקבילות במהלך 

 .לגבי אשפוז 5 -לגבי מרפאות ומכונים ו 12 מתוכן, קבילות 17 שירותם היה 
  
בנושא הסדרי הבחירה  הוראות החוק.  ב
 

מסדיר את סוגיית בחירת נותני , לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 23סעיף 
: כפי שיצוטט להלן, השירותים על ידי מבוטחי קופות החולים

 
חבר בקופת חולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו    ) א("

כפוף ב, הרשום בה מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה
. 12להוראות סעיף 

 
קופת חולים תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה )  ב( 

קופת החולים תביא את ההסדרים ; עם יותר מנותן שירותים אחד
. לידיעת שר הבריאות ותפרסמם בקרב חבריה
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   ,  לרבות בעל מקצוע רפואי או פארה רפואי – #נותן שירותים#, סעיף זהב) ג( 
."  ד שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהלובלב

 
מלשון הסעיף עולה כי קופת החולים רשאית לקבוע הסדרי בחירה בין נותני 

.  שירותיה ומחובתה להביאם לידיעת שר הבריאות ולפרסמם בקרב חבריה
 

המדובר בהטלת מגבלה על בפועל הרי ש  ,"בחירה"הסעיף נוקט בלשון למרות ש
מבין נותני השירותים הקיימים במסגרת ר נותן שירות לבחו המבוטחיםיכולת 
  . הקופה

 
 ותמכבי ומאוחדת הודע, כללית חוליםהת ופרסמו קופ 1998לקראת סוף שנת 

ל "הנ 23בדרישת סעיף  ,מבחינה טכנית, וובכך עמד, בדבר הסדרי הבחירה
. בקרב המבוטחים פרסום ההסדריםהמתייחסת לחובת 

 
לרבות התייחסות מפורטת  , בחירה שפורסמוסקירה נרחבת בדבר הסדרי ה

-101' של נציבות הקבילות בעמ 2' הובאה בדוח מס, לבעיות המרכזיות בסוגיה
122 .

 
.    2002רק בשנת קופת חולים לאומית פרסמה את הסדרי הבחירה מטעמה 

 
מר , פנה שר הבריאות דאז, פרסום הסדרי הבחירה על ידי קופות החוליםלאחר 
לי קופות החולים ופירט קווים מנחים להסדרי "מכתב אל מנכב, מצא יהושע

הייתה להבטיח כי בהסדרי  ,1998שפורסם בשנת , מטרת המכתב. בחירהה
בין היתר נאמר . הבחירה ימולאו הוראות החוק ויישמר סטנדרט של טיפול סביר

: במכתב השר
 

 כללים להסדרי בחירה בין נותני שירותיםU; הנדון"            
 

ביטוח בריאות ממלכתי מתייחס הן לנושא זכותו של מבוטח לבחור  חוק .א
והן לחובתה של קופה שלא להפלות בין נותני ) 23סעיף (נותן שרותים 

הן בהתקשרות עם , ולנהוג בתום לב ומשיקולים עניניים –שרותים 
). 31סעיף (נותני שירותים והן בהפניית חבריה לנותני שירותים 

 
, חוליםבתי-(ט למבוטח בין נותני  שירותים מתן חופש בחירה מוחל .ב

מגביל את יכולתה של הקופה , )מעבדות ועוד,מכונים , מרפאות חוץ
כמו גם להגיע להסדרים על מחירים , לווסת ולפקח על צריכת השרותים

שמתן חופש בחירה כזה , הניסיון מלמד. עם ספקי השירותים השונים
לת מקורות וצורך מייקר את הוצאות המערכת ובתקופה של מגב

לא ניתן לאפשר חופש בחירה מלא  , -להתייעל ולחסוך בהוצאות
. למבוטחים בספקי שירותים
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חשוב שהמגבלות על הסדרי הבחירה לא ינוצלו לפגיעה , יחד עם זאת
בזמינות ובאיכות השירות הרפואי למטופל ולביצוע אפליה בין ספקי 

.. השירות
 

וציבור המבוטחים , ל הקופות מחדכדי להבטיח איזון של האינטרסים ש
. החלטתי לפרסם כללים מנחים בנושא הסדרי הבחירה, מאידך

 
ידי אני מעביר לעיונכם את הקווים המנחים להסדרי הבחירה שייקבעו על-, להלן

: החוליםקופות-
 

יש להבטיח שישמרו עקרונות היסוד , בהסדרי הבחירה שקובעת הקופה .1
. ממלכתי בחוק ביטוח בריאות) ד(3שבסעיף 

 
יש , במצבים רפואיים המחייבים טיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה .2

לאפשר לחולים לקבל את כל השירותים הרפואיים להם הם נזקקים 
בהקשר למחלתם העיקרית במסגרת מרכז רפואי שבו פועל השירות 

. המתמחה
 

שירות רפואי מתמחה הינו שירות רפואי הניתן במרכז רפואי שבו 
או , הידע והניסיון המקצועי בטיפול באחת המחלות מצויים רמת

: המצבים הרפואיים שיפורטו להלן
 

חולים , איידס, טלסמיה, המופיליה, גושה, אי ספיקת כליות כרונית
תינוקות או , חולים לאחר השתלת איבר, הזקוקים לטיפול אונקולוגי

ילדים עם נכות התפתחותית קשה המצריכה איבחון וטיפול במסגרת 
חולים במחלות קשות ונדירות המצריכים , כז מוכר להתפתחות הילדמר

). PKU(איבחון וטיפול במסגרת מרכז רפואי ייעודי כגון 
 

אם יראה המשרד צורך להוסיף מצבים רפואיים המחייבים טיפול 
. תבוא על כך הודעה מיוחדת במסגרת שירות רפואי מתמחה -

 
כי לא תיפגע איכות יש להבטיח , בהסדרי הבחירה שקובעת הקופה .3

וכי לשיקול הרפואי של טיפול נאות במבוטח יינתן מעמד , השירות במטופל
. בכורה

 
את שמירת רצף הטיפול , במידת האפשר, על קופת החולים להבטיח

בעיקר לגבי חולים אשר מחלתם מחייבת מעקב שוטף ותכוף אחר , הרפואי
. מצבם הרפואי

 
פניות דחופות לחדרי מיון בבתי- הגבלות על הסדרי בחירה לא יחולו על .4

. חולים כלליים
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חולים עם נותן שירותים ובהפניית חבריה לנותן בהתקשרות של קופת- .5

בתום לב , שירותים תפעל קופת חולים ללא הפלייה בין נותני השירותים
סעיף (ומשיקולים עניניים של טובת החבר וטובת כלל חברי קופת החולים 

). לחוק 31
 

להפלות לרעה נותני שירותים שאינם של הקופה או שאינם הקופה תימנע מ
. בשליטת הקופה או בשליטת תאגיד הקשור לקופה

 
תנהג הקופה כמתחייב מן  –בהפניית חבריה לנותני שירותים , בכל מקרה

. לעיל 1-4הכללים 
 

 #/אבקשכם להטמיע כללים אלה בהסדרי הבחירה שהינכם מכינים
 
 
 רומתן להתקנת תקנות להסדרת אפיון הקבילות בנושא ות.  ג

התחום 
 

מרבית הקבילות בעניין הסדרי הבחירה עסקו בהסדרים , זה דוחגם בתקופת 
בהידרשם  ת החוליםהקובעים אלו בתי חולים עומדים לרשות חברי קופ

ובהסדרים החלים ביחס לפניה למרפאות החוץ של בתי , לשירותי אשפוז
. החולים

 
על ידי חולים הכבדה קשה על הבקבילות על  תקופת דוח זו התאפיינה בעיקר

וזאת בעיקר עקב ויכוחים , לאזורים המרוחקים ממקום מגוריהםהפנייתם 
קבילות אלה הגיעו בעיקר ממבוטחי קופת . CAPINGכספיים על הסכמי ה-

חולים למכון מרוחק של קופת הפניית הגיעו קבילות על , כמו כן. חולים כללית
.  עו בעיקר ממבוטחי קופת חולים לאומיתקבילות אלה הגי. החולים

 
את הקבילות בעניין יישום הסדרי הבחירה   גם בתקופת דוח זה ניתן לחלק 

 :הבאות לקטגוריות
 

הגבלת החולים והפנייתם לבתי חולים שלטענת קופת החולים  הם נותני  .1
וזאת מבלי להתחשב בהיות , השירותים היחידים של אותו אזור מגורים

 .לים בבית חולים אחר בעבר ולעיתים מזה זמן רבהחולים מטופ
 

: להלן דוגמאות לקבילות בנושא זה
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               ניתוח להחלפת ברך שניה באותו בית החוליםת עזרה לאישור הבקש
בו הוחלפה הברך הראשונה 

 
, 2004בחודש יולי , בשם אביה לנציבות הקבילות פנתה, תושבת בת ים, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 
, השנים האחרונות במעקב 9-נמצא ב, 78בן , אביה של הקובלת. 1

עקב כאבים בברכיים , במחלקה האורטופדית בבית החולים תל השומר
האב ניתוח  עבר, כשנה לפני הגשת הקבילה דנן. ושינויים ניווניים

 . השומרלהחלפת ברך בבית חולים תל-
 
מעובדות הקבילה עולה כי קופת החולים סירבה תחילה להנפיק טופס . 2

.  למימון ניתוח זה בבית החולים תל השומר 17
 
נסוגה קופת , בעקבות בירור שנערך על ידי נציבת הקבילות בסוגיה. 3

את הניתוח  החולים מעמדתה הראשונית ונעתרה לבקשת האב לבצע
 .  בבית החולים בו הוא מצוי במעקב שנים רבות

 
לאחרונה הוזמן האב לביקורת ולהמשך מעקב במחלקה האורטופדית . 4

 .ההשניילקראת ניתוח להחלפת הברך ברגל , בתל השומר
 
 17קופת החולים להנפיק טופס  הסירבגם הפעם , לטענת הקובלת. 5

וזאת בטענה , לים תל השומרלצורך ביצוע המעקב והביקורת בבית החו
 .כי אינו נמנה על ספקי המחוז

 
הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לממן עבור אביה את . 6

זאת במיוחד לנוכח , ביצוע הניתוח בבית החולים בו נותח לראשונה
 17העובדה כי לפני כשנה ביקש מנהל סניף קופת החולים להנפיק טופס 

 .הברכיים  בבית החולים תל השומר שתיפת עבור ביצוע הניתוח להחל
 

גורמת , כי סירובה של קופת החולים לאשר לאב את מבוקשו, הקובלת הדגישה
 .כשהיא נכה המרותקת לכיסא גלגלים, לטרטורו של האב ולטרטורה

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

ל השומר אינו נמנה על בתי החולים שבהסדר עם בית החולים ת: "השיבה כי
ניתן לקבל את הטיפול הנדרש באיכות רפואית טובה בבתי . א יפו"מחוז ת

". החולים שבהסדר
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פנתה הנציבה לקופת החולים בבקשה לנמק מהי ההבחנה שהיא , במענה לאמור
שביצועו אושר בבית החולים תל , עושה בין הניתוח להחלפת הברך הראשונה

. שביצועו בתל השומר אינו מאושר, לבין הניתוח להחלפת הברך השניה, מרהשו
 

השיבה קופת החולים כי הסוגיה נבדקה פעם נוספת על , בתגובה לפניית הנציבה
לבצע את , באופן חריג ,וזה אישר לאב, ידי המנהל הרפואי של מחוז תל אביב יפו

. הניתוח השני בבית החולים תל השומר
 

קבעה את , ולאור כל האמור לעיל, לקובל כי בקשתו אושרההנציבה הודיעה 
.        הקבילה כקבילה מוצדקת

 
היה צורך , הנציבה מצרה על כך כי למרות שמדובר פה ברצף טיפולי מובהק

הנציבה מדגישה כי הסירוב השני . בשתי פניות אליה בכדי להסדיר את העניין
 .יה כי הדבר לא יקרההביא את הדברים עד אבסורד מוחלט ומן הראוי ה
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ם "טיפול בבית חולים רמבהלהמשך  ת עזרהבקש
 

בחודש דצמבר , פנה בשם ילדיו לנציבות הקבילות, תושב אזור חדרה, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית, 2003

 
הינם חרשים ואילמים , 20ו- 26,  32בגילאים , הקובלשלושת ילדיו של . 1

במחלקה ההמטולוגית בבית  80המטופלים מאז ראשית שנות ה-
 .ם עקב חוסר דם מסוג אנמיה חרמשית"החולים רמב

 
הואיל , ם"נמסר לו כי ילדיו הופנו לבית החולים רמב, לטענת הקובל. 2

הכלים  ,ובאותה התקופה לא היו לבית החולים באזור מגוריהם
 .המתאימים לטיפול במחלתם

 
לכיסוי הוצאות  17סירבה קופת החולים להנפיק טופס , לאחרונה. 3

וזאת בטענה כי בית החולים , ם"הטיפול והמעקב בבית החולים רמב
הופנו ילדי , לאור האמור. אינו נמצא בהסדרי הבחירה של המחוז
רה של הנמצא בהסדרי הבחי, הקובל לבית החולים הלל יפה בחדרה

 .  המחוז
 
, לאחר שנים כה רבות, ילדיו מסרבים בכל תוקף לעזוב, לטענת הקובל. 4

זאת במיוחד לנוכח , ם"את המחלקה ההמטולוגית בבית החולים רמב
העובדה כי במשך השנים קשרו קשר טוב עם הצוות המטפל וקיבלו 

 .טיפול משביע רצון
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קופת החולים להמשיך הלין הקובל על סירובה של , לאור האמור לעיל. 5
 . ם"לכיסוי הוצאות הטיפול בבית החולים רמב 17ולהנפיק טופס 

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

ם "ח רמב"כי  ביה ,שומרון באמצעות המנהל הרפואי במחוז שרון –, השיבה
ח הלל יפה הינה "ה בביהוכי מנהלת היחיד, אינו בהסדרי הבחירה של המחוז

ם וכי המחלקה ההמטולוגית "ח רמב"מומחית להמטולוגיה והינה יוצאת ביה
. ח הלל יפה"ם הינה מחלקת על לבי"ברמב

 
ח "נאשר זאת בביה, במידה ויידרש אשפוז או טיפול הקשורים למחלה זו"... 
". ם"רמב

 
מן  וזאת, הנציבה השיבה לקופת החולים כי עמדתה אינה מקובלת עליה

: הטעמים הבאים
 

ל לטיפול ממרפאת חוץ של בית חולים אחד "קופתכם מבקשת להעביר את הנ"
תוך יצירת פיצול בין המעקב לבין הטיפולים , למרפאת חוץ של בית חולים אחר

. והאשפוזים הקשורים למחלה
 

או בהעברת המעקב מבית , אינני מוצאת את ההגיון שביצירת פיצול שכזה
חרשים אילמים הסובלים ממחלה בגינה הם מטופלים , ל"נה. ם"החולים רמב

ההבחנה . ואשר בגינה התאשפזו רבות, ם"מזה מספר שנים רב בבית חולים רמב
ומצב בו הטיפול לא ירוכז במקום , טרטור, בין המעקב לטיפול יוצרת כפילות

". דבר שיכול לפגוע באיכות הטיפול, אחד
 

כי החליט להיענות לבקשת , כאמור, ילאור עמדת הנציבה הודיע המנהל הרפוא
. ם"הקובל ולאשר את המשך המעקב בבית החולים רמב

 
קבעה ולאור כל האמור לעיל , הנציבה העבירה לקובל את החלטת קופת החולים

.   את הקבילה כקבילה מוצדקת
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וזאת למרות , מכון מרוחק של קופת החוליםקבילות על טרטור חולים ל .2

  .שאותו שירות קיים סמוך לאזור מגוריהם של המבוטחים
 

 :להלן דוגמאות לקבילות בנושא זה
 

U****************************************************** 
 

ספקת טיפולי דיאליזה במרחק סביר מביתו של המטופל א
 

בקבילה נגד , 2004בחודש פברואר , הקבילות פנה לנציבות, תושב נתניה, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים לאומית

 
יתר לחץ דם , סובל מסוכרת, נכות 100%שהוכר כבעל  52בן , הקובל .1

שנים עבר ניתוח מעקפים ובשל הופעת  6 לפני כ-. ומחלת לב איסכמית
 .  תורתסמונת תעוקתית בלתי יציבה נדרש לעבור כשנה מאוחר יותר צנ

 
סופנית ומטופל , סובל הקובל מאי ספיקת כליות כרונית, בנוסף. 2

שלוש פעמים בשבוע במשך ) כליה מלאכותית(באמצעות המודיאליזה 
 . ארבע שעות בכל פעם

 
נדרש הקובל על ידי קופת החולים לפנות , ל"לצורך קבלת הטיפול הנ. 3

. ותים שלהזהו ספק השיר, התמאחר ולטענ, בבני ברק" אפק"למכון 
נסיעה  -נאלץ הקובל לנסוע לקבלת הטיפולים מנתניה לבני ברק , לפיכך

 4זאת בנוסף לטיפולים שנמשכו כ-, של למעלה משעתיים לכל כיוון
 .פעמים בשבוע 3וזאת  , שעות

 
הקובל פנה לקופת החולים בבקשה כי תספק לו את הטיפולים בבית . 4

על מנת להימנע מהנסיעה  וזאת, חולים ציבורי הקרוב למקום מגוריו
אשר גורמת לו סבל רב , הכרוכה בקבלת הטיפולים בבני ברק, הארוכה

 .סובלהוא במיוחד לנוכח הבעיות הרפואיות המורכבות מהן 
 
בקשתו של הקובל נדחתה על ידי ועדת הערעורים המחוזית בקופת . 5

בבני ברק הנו הספק של קופת החולים " אפק"בטענה כי מכון , החולים
בהתאם נקבע כי על פי החלטת קופת . והוא ברמה מקצועית גבוהה

 .החולים לא ניתן לאשר לחולה קבלת טיפול במקום אחר
 
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים לספק לו את טיפולי . 6

 .בבית חולים ציבורי בקרבת ביתו, ההמודיאליזה להם נזקק
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והביעה  ה לקופת החוליםפנתה הנציב, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
פעמים  3הזקוק לטיפולי דיאליזה , הפניית מבוטח תושב השרון ,לפיה, עמדתה
 אינה בגדר מתן שירותי בריאות במרחק, לקבלת הטיפולים בבני ברק, בשבוע

. סביר כנדרש בעקרונות היסוד של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 

על קופת כי ו, יו של הקובלקיימים מספר מכונים בקרבה למקום מגור, זאת ועוד
החולים להגיע להסדר עם אחד המכונים או לפחות לדאוג לארגן עבורו הסעה 

. הלוך ושוב למכון אליו הוא מופנה
 

השיבה קופת החולים כי ככלל היא דוחה את עמדת , ל"במענה לפנייה הנ
מספקת קופת החולים הסעות , וכי בניגוד לדברי הנציבה, הנציבה בנדון

הקובל מסרב להצטרף להסעות אלו ודורש שיסיעו , אולם, ת למכוןמאורגנו
. מאחר ובמשך היום הוא עובד, אותו בשעות הערב

 
הנציבה שבה והצביעה על כך כי הנסיעה , במענה לעמדת קופת החולים

נאלץ לעבור הקובל אותה , בכבישיםהממושכת מנתניה לבני ברק בשעות העומס 
ל רב ובאופן אובייקטיבי אינה מתן שירותי גורמת לו לסב,  פעמים בשבוע 3

זאת בפרט כאשר , כנדרש על פי עקרונות היסוד של החוק, רפואה במרחק סביר
. באזור מגוריו קיים בית חולים ציבורי היכול להעניק שירות זה

 
הואיל וקופת החולים דבקה בעמדתה שלא להעניק את הטיפול לקובל בקרבת 

וכי על קופת החולים להגיע , י קבילתו מוצדקתהודיעה הנציבה לקובל כ, ביתו
להסדר עם אחד מהמכונים בקרבת ביתו ולהפנותו לקבלת טיפולי דיאליזה 

, להסדיר ולממן עבורו הסעה הלוך ושוב לכל טיפול, או לחלופין, באזור מגוריו
. בשעות שנוחות לו

 
נו בכדי למנוע ממ, הבהירה הנציבה לקובל כי אין בעמדתה כאמור, כמו כן

הערכאה המוסמכת (לרבות פנייה לערכאות משפטיות , מלנקוט בכל סעד משפטי
).     לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי הנה בית הדין האזורי לעבודה

 
. כקבילה מוצדקתקבעה הנציבה את הקבילה , לאור כל האמור לעיל

 
נמסר כי קופת החולם הודיעה לקובל , במעקב אחר תוצאות הטיפול בקבילה

הנמצא , כי היא תאפשר לו לקבל  את הטיפול בבית חולים לניאדו, מיידית
הנציבה מצרה על כך כי העברתו אולם , במרחק הליכה של דקות ספורות מביתו

לפני , חודשים 5תעכבה במשך ה, לטיפולי ההמודיאליזה בבית החולים לניאדו
  .שבוצעה
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U****************************************************** 
 

טיפול רפואי בבית החולים איכילוב במקום בבית  בקשת עזרה לקבלת ה
תל השומר  החולים

 
בקבילה ,  2005בחודש אפריל , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת רעננה, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים מכבי
 

קבלת טיפול לצורך , לטענתה.M.S.  הקובלת אובחנה לפני שנה כחולה ב- .1
 .   במחלתה היא הופנתה על ידי קופת החולים לבית החולים תל השומר

 
הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה לאשר לה לקבל את הטיפול  .2

וזאת בשל העובדה כי אין ברשותה , הרפואי בבית החולים איכילוב
בתחבורה , מכונית פרטית וההגעה מביתה לבית החולים תל השומר

דבר אשר במצבה  ה החלפת שלושה אוטובוסים -מצריכ, ציבורית
 .  הרפואי הנוכחי אין בכוחה לעשות

 
כך , כי בנסיבות אלה היא חייבת להשתמש במונית, הקובלת הוסיפה .3

ומסתכמת בשנה , 180₪שעלות ההגעה לבית החולים ובחזרה מגיעה ל-
לבית החולים איכילוב היא יכולה , לעומת זאת. 1000₪בלמעלה מ-
 . בלבד₪ 20בורה ציבורית בעלות של להגיע בתח

 
כל בקשותיה לקבל את הטיפול בבית החולים איכילוב , לטענת הקובלת .4

 .בזלזול וללא מתן נימוק לסירוב הקופה לבקשתה, נענו בשלילה
 

פנתה הקובלת לנציבות הקבילות בבקשה , לאור כל האמור לעיל .5
    .      להעבירה לבית החולים איכילוב לצורך קבלת טיפול

 
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

: כדלקמן, וזו השיבה ישירות לקובלת באמצעות המנהל הרפואי במחוז השרון
 

ח שיבא נבעה משביעות הרצון הרבה "החלטתנו להפנות את מבוטחינו לבי"...
. והה במרפאה זושגילו המטופלים שלנו מהיחס האישי ומהרמה המקצועית הגב

 
החלטתנו להיענות לבקשתך ולאפשר לך להיות מטופלת בכל הקשור למחלתך 

)M.S (-שתזכי גם שם בטיפול מקצועי ואנושי  עאני משוכנ. החולים איכילובבבית
".        שיענה על דרישותייך

 
   .מוצדקת כקבילה קבעה הנציבה את הקבילה, לאור כל האמור לעיל
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וזו הביעה שביעות רצון מהחלטת הקופה לאשר לה , קובלתהנציבה שוחחה עם ה
.    את המעבר המבוקש

 
הנציבה מברכת על כך כי השיקולים לסירוב קופת ש ,הדברים יאמרבשולי 

 נימוקים אלו מצרה על כך כי לא הוסברו לקובלת היא , החולים היו רפואיים
   .והיה צורך בהתערבותה

     

U****************************************************** 
 
אי הפניית חולים אל בתי חולים אשר נטען כי הם מספקים טיפול  .3

 .אשר אינו ניתן בבתי חולים אחרים, ייחודי
 

: להלן דוגמאות לקבילות בנושא זה
 

U****************************************************** 
 

ה רפואי מתמח מרכז בקשה לקבלת טיפול במסגרת 
 

, 2005בחודש מאי , בשם אשתו, פנה לנציבות הקבילות, תושב הקריות, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
 MRIלרבות , בירכה של אשת הקובל אותר גוש אשר לאחר בדיקות שונות .1

 . סרקומה נחשד כגידול ממאיר –, ם"שבוצעה בבית החולים רמב
 

, ם נמסר לבני הזוג"בבית החולים רמב מהאמור בקבילה עולה כי .2
הוא היחידה לאורטופדיה  "ל בארץ"שהמקום היחיד שמטפל בבעיה הנ"

 . אונקולוגית בבית החולים איכילוב
 
אף הוא הדגיש בפניהם , מומחה לכירורגיה אורטופדית בקופת החולים .3

כי בבית החולים איכילוב מצוי המרכז המתמחה בתחום האורטופדיה 
, "את ההבחנה והטיפול הטובים ביותר"שם תקבל האישה , תהאונקולוגי

 .ולפיכך נתן בידם הפניה לקבלת ייעוץ ביחידה זו
 
לבית החולים  17קופת החולים דחתה את הבקשה להנפיק טופס , אולם .4

 ".ח איכילוב"אינם עובדים עם בי"איכילוב בטענה כי 
 
החולים איכילוב לבית , טלפונית, פנו בני הזוג, למרות סירובה של הקופה .5

אשר קבע אתם פגישה , ושוחחו עם סגן מנהל המחלקה האונקולוגית
 .מיידית ללא דרישה להתחייבות מטעם קופת החולים
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ל את אשת "הפנה הנ, לאחר בחינת הצילומים ולאור החשד לסרקומה .6

ממכתב . בבית החולים איכילוב CTהקובל לביצוע ביופסית מחט תחת 
עולה כי לאור , כאמור, ום על ידי סגן המנהלחת, שצורף על ידי הקובל

 . נסיבות המקרה נקבע מועד דחוף לביצוע הבדיקה
 
מנהל היחידה , יצחק מלר' הקובל צירף לקבילה גם את מכתבו של פרופ .7

התומך אף , הארצית לאורטופדיה אונקולוגית בבית החולים איכילוב
הן בשל , הוא ביתרון הקיים בביצוע הבדיקה בבית החולים איכילוב

 : הניסיון הרב שיש לבית החולים בתחום והן בשל ההיבט הכספי
 

אם הביופסיה מתבצעת במקום אחר כדי לחסוך כסף נוצר מצב הפוך "             
כל הטירטורים + כי ממילא החומר הפתולוגי יצטרך להגיע לכאן 

וכל זה יעלה  הבירוקרטיה ובסוף נצטרך לעשות ביופסיה שניה –
." ..כמובן

  
עמדת קופת החולים נותרה בעינה והיא סירבה להנפיק , למרות האמור .8

כפי , וזאת בשל עמדתה, לביצוע הבדיקה בבית החולים איכילוב 17טופס 
כי היא מפנה לבית החולים בלינסון וכי , שהובעה במקרים דומים אחרים
נטען על ידה כי בית החולים , כמו כן. שירות זה מהווה חלופה הולמת

 .ילוב לא הוכרז כמרכז ארצי לטיפול אורטופדי אונקולוגיאיכ
 
לבית החולים  17הקובל הלין על סירובה של קופת החולים להנפיק טופס  .9

 .  כאמור לעיל, למרות חוות הדעת, איכילוב
 

, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
ל "המשנה למנכ, ברלוביץ' כתביו של דרתוך שהיא מצרפת לפנייתה העתקים ממ

מהם עולה היתרון של המחלקה באיכילוב , וראש מנהל רפואה במשרד הבריאות
.  הנובע מהניסיון שהצטבר במסגרתה בטיפול בתחום

 
נדרשה קופת החולים להשיב לקבילה תוך זמן , עקב נסיבות המקרה הדחופות

קבעה הנציבה כי , םמשלא נתקבלה תשובת קופת החולי. קצוב קצר ביותר
מאחר וזו לא השיבה  מבלי לקבל את עמדת קופת החולים, הקבילה מוצדקת

וכי על קופת החולים להנפיק את ההתחייבות הנדרשת לבית החולים ,  לנציבה
: וזאת מן הנימוקים הבאים, איכילוב

 
הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי המתייחסות לזכות הבחירה של המבוטח "

מאפשרות לקופות חולים לקבוע הסדרים עם נותני , רותים רפואייםבנותני שי
השירותים השונים ולהפנות את מבוטחיהן לקבלת שירות במסגרת הסדרים 

. אלו
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יחד עם זאת על קופת החולים חלה החובה למתן טיפול באופן העומד במבחן 
יח על מנת להבט... לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ד( 3על פי סעיף . הסבירות

במכתב  1998שמירה על סטנדרט של טיפול סביר פנה שר הבריאות עוד בשנת 
 לי קופות החולים ופרט קווים מנחים להסדרי בחירה בין נותני"למנכ

.) ר.ק –לעיל . ראה תת חלק א... (שירותים
 

במקרים : "הודגש) 2/99מספר ( 1999ל משרד הבריאות משנת "גם בחוזר מנכ
ר מדוע איננו יכול לקבל שירות רפואי בהתאם בהם יש לחולה נימוק סבי

להסדרי הבחירה שקבעה קופה והוא מעוניין לפנות לספק שירות אחר יש 
." לאפשר לו זאת

 
בבית חולים איכילוב בוצע החלק המכריע של , לפי הנתונים שנתקבלו בנציבות

כי , אונקולוגיים שבוצעו בישראל ונתונים מראים הניתוחים האורטופדיים –
  ...".Uהלך ועלה עם השניםUוז הניתוחים שבוצע בבית החולים אח

 
מסר , ל משרד הבריאות וראש מינהל רפואה"המשנה למנכ, ברלוביץ' דר"...

אונקולוגיים המבוצעים בישראל לנציבות כי מספר הניתוחים האורטופדיים-
, מכאן. מורכבות התחום מצריכה מיומנות הנרכשת מניסיון. בשנה נמוך יחסית

המיומנות והניסיון שנצברו באיכילוב מהווים יתרון רב הקיים לבית חולים כי 
זה ועל כן בקשת חולים להיות מטופלים במחלקה לאונקולוגיה אורטופדית 

." לחוק) ד(3סבירה ועולה בקנה אחד עם חובת הקופה לפי סעיף , באיכילוב
 

בעניין בכדי וציינה כי אין בטיפולה  הנציבה קבעה כי הקבילה מוצדקת, כאמור
לרבות פנייה לערכאות  ,למנוע מהקובל כל סעד העומד לרשותו על פי דין

 ).הערכאה המוסמכת לדיון בתחום זה הנה בית הדין האזורי לעבודה(
                      

U****************************************************** 
 
בו עברו טיפול בעבר  סירוב להפנות חולים למעקב מתמשך בבית החולים .4

וזאת גם במקרים של חולים מורכבים ובמקרים בהם התעורר קושי 
או קושי בהערכה של יעילות , בשמירה על איזון  תרופתי של החולה

 .הטיפול
 

: להלן דוגמאות לקבילות בנושא זה
 

U****************************************************** 
 

אנדוקריני בבית החולים איכילוב הירורגי ונוירוכהמעקב ה להמשךה בקש
 

, 2004בחודש אוגוסט , פנה לנציבות הקבילות, תושב פתח תקווה, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
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בגינו הוא נמצא מאז , נתגלה אצל הקובל גידול היפופיזרי  1998בשנת . 1

רוכירורגית הנוי ועד היום במעקב שוטף במרפאות החוץ -
 . בבית החולים איכילוב והאנדוקרינולוגית -

 
לכיסוי הוצאות  17לאחרונה סירבה קופת החולים להנפיק לקובל טופס . 2

וזאת בטענה , ל"יום אשפוז במרפאה האנדוקרינולוגית בבית החולים הנ
 .  כי המעקב במרפאת בית החולים יכול להיעשות במסגרת הקהילה

 
רובה של קופת החולים להמשיך ולהנפיק עבורו טופס הקובל הלין על סי. 3

 . כאמור לעיל, לכיסוי יום האשפוז במחלקה האנדוקרינולוגית 17
 

, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
למרפאה  17טופס , באופן חד פעמי, וזו השיבה כי בעבר הנפיקה לקובל

 "לצורך הבאת סיכום המעקב הרפואי"וזאת , חוליםהאנדוקרינולוגית בבית ה
על מנת שאפשר יהיה להמשיך את הטיפול במרפאה , ממרפאה זו

. האנדוקרינולוגית בקהילה
 

הטיפול במרפאה , לפיה, דבקה קופת החולים בעמדתה הראשונית, לאור האמור
ואילו המעקב במרפאה הנוירוכירורגית בבית , האנדוקרינולוגית לא יאושר

. יאושר על ידה, שבו בוצע הניתוח, לים איכילובהחו
 

במענה לעמדת קופת החולים ובהסתמך על בדיקת החומר הרפואי שצורף 
: כדלקמן, השיבה הנציבה לקופת החולים, לקבילה

 
לא נראה לי רצונכם להפריד בין המעקב הנוירוכירורגי והמעקב "... 

ום כי תמשיכו את שני ויש מק, ל"האנדוקרינולוגי של הגידול במוחו של הנ
". כפי שהיה עד כה, המעקבים בבית החולים איכילוב

 
שבה וחזרה קופת החולים על עמדתה הראשונית , כאמור, למרות עמדת הנציבה

.        על הקובל להיות תחת מעקב אנדוקרינולוגי במסגרת הקהילה, לפיה
 

, ככלל ,לו כי והסבירה, הנציבה העבירה לקובל את עמדת קופת החולים בעניינו
רשאית קופת החולים להעדיף ביצוע טיפולים רפואיים במסגרת מרפאותיה 

אך עם זאת יש לבחון כל מקרה , בקהילה על פני מרפאות החוץ של בית החולים
. לגופו

 
הנציבה הפנתה את הקובל למרפאה האנדוקרינולוגית בבית החולים לצורך 

לקבוע האם במקרה הנדון וזאת על מנת , קבלת המידע הרפואי הנדרש לה
. קיימת הצדקה להעדיף את הטיפול במסגרת מרפאה בקהילה
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נמצא כי במקרה הנדון קיימת עדיפות , כאמור, לאחר בחינת החומר הרפואי
, ולאור כל האמור לעיל, לביצוע המעקב האנדוקרינולוגי בבית החולים איכילוב

 .  קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקת
 

U****************************************************** 
 
 ,חיוב חולים אשר מקבלים את שירות הבריאות העיקרי בבית חולים .5

, דוגמת בדיקות וצילומים, לפנות לקבל שירותים המשניים לטיפול
, אשר ניידותם מוגבלתקשה מאוד על החולים ממצב זה . במסגרת הקופה

 .הקשישיםהכרוניים  החוליםובמיוחד החולים הכרוניים  דוגמת 
 
הכבדה בירוקרטית ויצירת מסלולי אישור הגורמים לטרחה רבה  .6

 .למבוטחים
 

במצב רפואי ספציפי להלן הפניית חולים אל בתי חולים מבלי להתחשב  .7
. תובא דוגמא בנושא זה

  
U****************************************************** 

 
  בחירת נותן שירותים -

 MALIGNANT GASTRINOMAוח להסרת נית
 

, 2004בחודש ספטמבר , פנה לנציבות הקבילות, תושב פתח תקווה, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
לחדר המיון במרכז הרפואי  2004באפריל  15 פנה ב-, 55בן , הקובל. 1

 ACUTE,שם אובחן כסובל מ-, קמפוס גולדה השרון עקב הקאות רבין-

GASTROENTERETIS  ו-הוא טופל בנוזליםZANTAK ושוחרר לביתו. 
 
, בשנית, פנה הקובל, ללא שלשולים, בשל חזרת ההקאות שהיו מרובות. 2

 באפריל ועד ל- 17ואושפז החל מיום , ל"לחדר המיון בבית החולים הנ
 .2004במאי  13

 
ל הקאות חש הקובל ברע בש, עת שהה בתל אביב, 2004ביולי  4ב-. 3

ועל כן פנה לחדר המיון בבית החולים איכילוב , חוזרות וכאבי בטן
מחדר המיון הופנה הקובל למחלקה . שהיה קרוב למקום הימצאו

 .2004ביולי  30בה אושפז עד ליום , הכירורגית בבית החולים
 
 במהלך האשפוז בבית החולים איכילוב נמצא כי הקובל סבל מ-. 4

ESOPHAGITIS  על רקעSEVERE REFLUX , דלקת פטרייתית ומחסימה
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עם גרורה   MALIGNANT GASTRINOMAאובחנה , בנוסף. של הוושט
 . ELIAC THRUNKבאזור  ה-

 
בהרחבות , ל"במהלך האשפוז הנ, לצורך הטיפול  במחלתו טופל הקובל. 5

. של מערכות הוושט והלבלב) תומכנים( FUSשל הוושט והתקנת 
, נוסף להרחבות הוושט והתקנת התומכניםכי ב, מסיכום האשפוז עולה

 480בבדיקות נמצאו רמות גסטרין של . הוחל טיפול סיסטמי בדפלוקאן
שלא הדגים  EUSבוצע . בשתן ברמה תקינה HIAA5ו-) LOSECתחת (' יח

, בראש -אך הדגים שלושה נגעים בלבלב , CELIAC ממצא ליד ה-
ולוגית התאימו גידולים אשר בבדיקה היסט בצוואר ובגוף הלבלב –

 .אנדוקרינילגידול נוירו -
 
מנהל מחלקה , קלאוזנר' חתום על ידי פרופ, בילהממכתב שצורף לק. 6

עולה כי הצוות הרפואי החליט , בבית החולים איכילוב' כירורגית ב
עקב הערכה שניתוח , לדחות את ההתערבות הניתוחית להסרת הגידול

הפטרת הקשה , בשל הדלקת החריפה בוושט, באותו האשפוז מסוכן
עד שלושה שבועות  הוחלט כי המתנה של שניים. והטיפולים שעבר

, לפיכך. תועיל ותגרום לכך שהניתוח יתבצע בתנאים האופטימאליים
 14 הקובל שוחרר לביתו ונקבע לו תור לניתוח בבית החולים איכילוב ב-

 .2004באוגוסט 
 
, והטיפול שקיבל בבית החולים איכילוב, כאמור לעיל, נוכח האבחנה. 7

, אולם. בבית חולים זה ביקש הקובל לבצע את הניתוח להסרת הגידול
קופת החולים סירבה להנפיק טופס התחייבות לביצוע הניתוח בבית 

בטענה , ל והפנתה אותו לביצוע הניתוח במרכז הרפואי רבין"החולים הנ
כי בית החולים איכילוב אינו נמצא בתחום הבחירה שלו במסגרת 

 .הסדרי הבחירה שפורסמו על ידה
 
קופת החולים להנפיק עבורו טופס הקובל הלין על סירובה של . 8

תוך שהוא מציין כי , התחייבות לביצוע הניתוח בבית חולים איכילוב
טיפל , בית החולים המבוקש על ידו הוא שאיבחן לראשונה את מחלתו

יש לאפשר לו לשמור על רצף , ולפיכך, בו והחל את הכנתו לניתוח
מחלקה בבית כי ל, ציין הקובל, בנוסף. ל"הטיפול בבתי החולים הנ

החולים איכילוב יש את הניסיון הגדול ביותר בארץ בתחום ניתוחי 
 . הלבלב

 
, פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

דרזניק ' אצל פרופ 31/8/2004וזו השיבה כי קבעה לקובל תור לניתוח ביום 
 ".ת מזו של רופאי איכילובאשר מומחיותו אינה נופל", מהמרכז הרפואי רבין

כי בית החולים איכילוב אינו נמצא באזור , קופת החולים הוסיפה וציינה
אין בכוונתה לממן עבורו את הניתוח בבית , ומן הטעם הזה, הבחירה של הקובל

.   חולים זה
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השיבה הנציבה כי על קופת החולים לממן את , במענה לעמדת קופת החולים

וזאת על מנת לשמור על הרצף , חולים איכילובהניתוח המבוקש בבית ה
. הטיפולי

 
השיבה קופת החולים כי אין היא חוזרת בה מעמדתה , למרות עמדת הנציבה

. הראשונית
 

היא תודיע , הנציבה הודיעה לקופת החולים כי אם לא תשנה את עמדתה בנדון
ת לקובל שקבילתו מוצדקת וכי על קופת החולים להפנותו להמשך טיפול בבי

.  החולים איכילוב
 

הנציבה לקובל כי  ההודיע, לאור סירובה של קופת החולים לשנות את עמדתה
: וזאת מן הטעמים הבאים, קבילתו נמצאה מוצדקת

 
קופת חולים כללית אכן פרסמה הסדרי בחירה מבין נותני השירותים  . 8"...

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  23בהתאם לסעיף , עמם היא קשורה
בהתאם להסדרי הבחירה ובהיותך "). החוק: "להלן( 1994 ד –"התשנ

 .בית החולים איכילוב אינו מצוי לבחירתך, תושב פתח תקווה
 
כי אין בפרסום הסדרי הבחירה בכדי לפטור את , יודגש, יחד עם זאת. 9

חובת מתן טיפול על פי  UלרבותU, הקופה מחובותיה האחרות על פי חוק
כי במקרים , ומכאן. עומד במבחן הסבירותשיקול דעת רפואי ובאופן ה

בהם קיימת הצדקה רפואית למתן השירות דווקא במקום מסוים על 
 .הקופה לממן את הטיפול במקום זה

 
ניתן לקבל את העמדה לפיה התערבות חירום אינה בהכרח מקנה , ככלל. 10

למבוטח את האפשרות להמשיך ולקבל טיפול באותו מוסד בו בוצעה 
מקרים מעין אלה יש לבוחנם מזווית הרצף הטיפולי . ירוםהתערבות הח

 .בכל מקרה ומקרה לגופו
 
כי נכון לאפשר לך את המשך הטיפול , נראה, בנסיבות המקרה שלך. 11

כי רק עם הגעתך לבית , וזאת נוכח העובדה, בבית חולים איכילוב
החולים איכילוב אובחנה לראשונה בעייתך הרפואית והוחל בהכנתך 

 ....".חלניתו
 

כי המשך הטיפול בבית החולים איכילוב הנו , נסיבות אלו נראה ליב. 13"...
מבלי שיש בכך קביעת עמדה במקרים , זאת. המענה הסביר והמתאים

אחרים של טיפול חירום או מבלי לקבוע כי בכל מקרה של טיפול 
נוצר רצף טיפולי המחייב את המשך הטיפול באותו המוסד בו , חירום
 .יפול חירום זהניתן ט
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אין זה סביר כי לאחר בירור כה אינטנסיבי ולאחר המתנה , לא זו אף זו. 14
כה ארוכה תחוייב להחליף את בית החולים ולהתחיל במערכת בירורים 

 ... "כאשר כל יום שעובר מסכן את חייך, נוספת
  

הנציבה הסבירה לקובל כי אין בטיפולה בקבילה בכדי למנוע ממנו כל סעד 
כאשר הערכאה המוסמכת , לרבות פניה לערכאות, ומד לרשותו על פי דיןהע

. לטפל בעניינו היא בית הדין האזורי לעבודה
 

ממידע שהתקבל בנציבות הקבילות עולה כי הקובל פנה למיצוי זכויותיו בבית 
, פוגל. השופטת ע' תביעתו נדחתה על ידי כב, אולם. הדין האזורי לעבודה

קופת החולים שלא לממן את הניתוח בבית החולים  שקבעה כי החלטתה של
. איכילוב הנה החלטה סבירה

 
נענו הצדדים להמלצת בית , בערעור שהגיש הקובל לבית הדין הארצי לעבודה

: כי, בין היתר, בו נקבע, הדין וחתמו על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין
 

לכיסוי כל  17ער טופס תעניק למער.) ר.ק שירותי בריאות כללית –( 1המשיבה "
ובהתאם " איכילוב"בבית החולים ... הוצאות הניתוח ואשפוז הכרוך בניתוח

קלאוזנר מבית החולים העירוני הממשלתי ' להנחיותיו והתוויותיו של פרופ
.  "איכילוב"

   

U****************************************************** 
 
 

הסדרי בחירה בין (מלכתי פרסום תקנות ביטוח בריאות מ.   ד
  2005 ה -"התשס, )נותני שירותים 

 
הגיע לערכאות ולכותרות , גרם לכעס רב בקרב המבוטחיםמצב הדברים 

, מר דני נווה, בעקבות מצוקת המבוטחים התקין שר הבריאות דאז. העיתונים
: להלןכפי שיובא , הנושא תתקנות להסדר

 
- (ירה בין נותני שרותיםהסדרי בח*תקנות ביטוח בריאות ממלכתי  

 2005  .ה#סהתש  
 

0TP0F1 1994 ד-"התשנ,לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 60בתוקף סמכותי לפי סעיף 
P0T  

:  אני מתקין תקנות אלה,)החוק להלן-(
 
 

                                                           
 156' עמ,ד"ח התשנ"ס  1
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הגדרות 
 

: בתקנות אלה .1
 
 

; מי שהוא הסמיכו לכךאו , המנהל הכללי של משרד הבריאות "-המנהל"       
 

2 ו-  23כאמור בסעיפים ,הסדר לבחירת נותן שירותים –" הסדר בחירה"        
;      לחוק) ה(6 
 

0TP1F2 1996 ו-"התשנ,כהגדרתו בחוק זכויות החולה "-טיפול רפואי"       
P0T   .

 
 ו-) ג( 23לחוק וכמשמעותו בסעיפים  2כהגדרתו בסעיף  –" נותן שירותים"       

 . מרקחתוכן בית , לרבות מכון המבצע טיפול  רפואי,לחוק) ה(26
        

 הסדר בחירהמתכונת 
 

את השירותים      , בהסדר הבחירה שתפרסם, כל קופת חולים תפרט )א( .2
אם זיקה כזו נקבעה  הם-בזיקה למקום מגוריהעומדים לרשות מבוטחיה 

לגביהם ש רותיםיבש ,הםשלא בזיקה למקום מגוריו בהסדר הבחירה כתנאי
הבחירה כאמור יכול שייעשה פירוט הסדר  ;כתנאי נקבעה זיקה כזו לא

.  בפרסום אחד או מספר פרסומים
 

:  רותים כלהלןיסוגי ש תחלוקלפי  יערךהסדר הבחירה י) ב(       
  

  ,             רשימת בעלי המקצוע של קופת החולים או מטעמה ) 1(  
היה בעל המקצוע ; במסגרת מרפאותיה או שלא במסגרת מרפאותיה

מומחה לפי  תחום עיסוקו ואם ניתן לו תואר, לצד שמו,יצוין, רופא
0TP2F3 1973 ג-"התשל,)אישור תואר מומחה ובחינות(תקנות הרופאים 

P0T- , 
 ;  בציון תואר המומחה שניתן לו

           
או  של קופת החולים והמעבדות  ,מרפאות החוץ, רשימת המכונים )2(        

 בציון סוגי השירותים שמספק כל אחד מהם למבוטחי,מטעמה
; הקופה

                      
בציון סוגי                ,של קופת החולים או מטעמה ,בתי החוליםרשימת  )3(        

; השירותים שמספק כל אחד מהם למבוטחי הקופה
 

                                                           
 327' עמ,ו"ח התשנ"ס  2
.   1924' עמ,ג"ת התשל"ק  3
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של קופת החולים או     ,השירותים הרפואיים פירוט  )4(     
בהם מרפאות הקופה שבשעות או בימים  המופעלים,מטעמה

; ומועד  לרבות בימי שבת, גורותס
 

;  של קופת החולים או מטעמה, רשימת בתי המרקחת ) 5(          
    

 חולים תקבע קופת) ב(רותים המפורטים בתקנת משנה יבכל אחד מן הש) ג( 
:  אלה גם את

 
לרבות הצורך בקבלת , רותיסדרי הפניה של המבוטח לקבלת הש  )1(          

ודרכי , רופא או מבעל תפקיד אחר בקופת החוליםאישור מ או הפניה
; ) סדרי הפניה להלן-( ההפניה או  האישור  קבלת 

 
.  רותיםיימים ושעות פעילות של הש   )2(          

 
 לבין הסדר , יהבחירה תיעשה אבחנה בין הסדר כללר בקביעת הסד) ד(

בעל הנובע ממצבו הרפואי של המבוטח או מהתמחות מיוחדת של  מיוחד
   . ןילפי העני, או המוסד הרפואי ,המקצוע

 
 הסדר בחירההוראות מהותיות ב

 
       ובכלל זה יישמרו בו ,לחוק) ד(3הסדר הבחירה יבטא את עקרונות סעיף  .3

   :הוראות אלה
 

להחליף  ,ככל שניתן ,כך שמבוטח לא יידרש, שמירה על רצף טיפולי )1(
חלה או מצב רפואי במהלכם  של אותם מ, מוסד רפואי אחד במשנהו

;       והטיפול בהם
 

טיפול במסגרת מתן  המצדיקיםאו מצב רפואי  המחלבמקרה של  )2(  
 מצויים רמה מיוחדת  של ידע ונסיון מקצועי אי שבורפו מוסד 

תינתן למבוטח האפשרות לקבל כל  –) מתמחה רפואי רות יש להלן-(
רפואי  רות רפואי לו הוא נזקק בקשר לאותם מחלה או מצביש

; רות רפואי מתמחהיבמסגרת ש
 

        ם טיפול במסגרת דיקירשימת המחלות או המצבים הרפואיים המצ
וכן רשימת השירותים הרפואיים , רות רפואי מתמחהיש

       .   בחוזרי המנהל, מזמן לזמן, תפורסם  ותעודכן,המתמחים
 

              ,סיבייםבמקרה של מחלה או מצב רפואי המחייבים טיפולים אינטנ) 3(
 ,כך שהטיפולים ירוכזו במרכז רפואי אחד ,ייקבע הסדר הבחירה

.  שניתן ככל
 



 

 

                      

243 

.  ידעת רפוא  לפי שיקול, יה מהסדרי הבחירהיתיקבע אפשרות לסט   )4(  
   

בבית  )חדר מיון(מחלקה לרפואה דחופה פניה דחופה של מבוטח ל   )5(
.  יים מסוימיםלא תוגבל לבתי חולים כלל,כללי חולים 

 
פירסום הסדר בחירה 

 
אותו  תביאו, בהתאם לתקנות אלהקבע הסדר בחירה תקופת חולים  )א(. 4

 ). 2005במרס  1(ה "התשס' באדר א' ת לא יאוחר מיום כהבריאולידיעת שר 
 

עותק   ו, במרפאות קופת חולים ,עמוד לעיון המבוטחיםי הסדר הבחירה  )ב(  
; ללא   תשלום, לפי דרישתו, כל מבוטחיסופק ל, לוומכל עדכון ש, אחד ממנו 

.     כן יפורסם הסדר הבחירה באתר האינטרנט של קופת החולים
 

 והעמדתו לעיון המבוטחים כאמור בתקנת משנה בחירההפרסום הסדר  )ג(
, רהבאתו לידיעת הש ימים ממועד  60אלא לאחר שעברו  ,ולא ייעש ,)ב(

ימים מן המועד שבו העמידה  30ברו אלא לאחר שע, והקופה לא תפעל לפיו
.          אותו לעיון המבוטחים במרפאותיה

 
כל שינוי בהסדר הבחירה יפורסם בדרך שבה פורסם הסדר הבחירה ) ד(   

ואולם פרסום והעמדה לעיון המבוטחים   של , לפי תקנות אלה, לראשונה
של , םשענינו גריעה מהיקף המוסדות   הרפואיי, שינוי בהסדר הבחירה

או צמצום חופש הגישה , העומדים לרשות המבוטחים, הקופה או מטעמה
ואם בדרך , אם  על ידי החמרה בהסדרי הפניה, למוסדות רפואיים כאמור

ימים מן המועד שבו הובא לידיעת  30אלא לאחר שעברו , לא ייעשה, אחרת
עד ימים מן המו 30אלא לאחר שעברו , לפיו  והקופה לא תפעל, שר הבריאות

.  שבו העמידה אותו לעיון המבוטחים במרפאותיה
 

הוראת מעבר 
 

  ערבקופת חולים רשאית לפעול בהתאם להסדר הבחירה שנהג אצלה  .6
' עד יום כג וזאת ,ככל שהוא תואם את הוראות החוק ,תקנות אלה פרסומן של

ביוני  2(ה "באייר תשס' מיום כד; לכל המאוחר) 2005ביוני  1(ה "באייר התשס
אלא ככל שנערך ופורסם  ,לא תפעל קופת חולים על פי הסדר בחירה) 2005

.  והוא תואם את הוראות החוק ,בהתאם לתקנות אלה
 

בהתאם לתקנות אלה פרסמה  .2005בדצמבר  1תקנות אלה נכנסו לתוקף ביום 
כי תהליך הסדרת הסדרי , יש לציין.  קופת חולים כללית הסדרי בחירה חדשים

 ,טרם הסתיים החדשותהחולים בהתאם לתקנות הבחירה של קופות 
עדיין  ,לרבות אלו אשר פורסמו לציבור לאחר פרסום התקנות, וההסדרים

לעניין התאמתם לדרישות התקנות , הבריאות נמצאים בבחינה על ידי משרד
.   והחוק
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פרסום הסדרי הבחירה של קופות החולים חשיבות .   ה

 
אין באחוז ניכר מהמקרים גם כיום , בילותמתוך הקבילות המגיעות לנציבות הק

סבורים רבים ו ,המבוטחים מודעים להסדרי הבחירה שפורסמו על ידי הקופות
עם . ללא כל מגבלה רפואי לבחור בכל נותן שירות, על פי חוק, כי הם זכאים

וסביר להניח כי , ראוי לציין כי מספר הקבילות בנושא זה ירד באופן ניכר, זאת
להעדר הזכאות  ,ההולכת וגדלה, כך היא מודעות הציבוראחת הסיבות ל

  .  לבחירת נותן שירותים ללא מגבלה
 

חוברות שירות ובהן רשימות מתפרסמות מעת לעת בכל קופות החולים 
המעבדות והמכונים עמם קשורה הקופה וכן שעות ומקום הקבלה , הרופאים

. ו קבילות בנציבותכמעט ולא נתקבל, כמו בדוחות הקודמים, בתחום זה. שלהם
 

הקובעות את , הנציבה מברכת על פרסום התקנות בנושא הסדרי הבחירה
.   מתכונת ההסדרים ואופן פרסומם

 
הסדרי בחירה  קייםלהנציבה שבה ומדגישה כי על קופות החולים , בנוסף

וזאת על מנת לאפשר למבוטחים להשוות את אפשרויות , ברורים ובהירים
ולבחור בהתאם לכך את , ירותים בכל קופה וקופההבחירה מבין נותני הש

, אין די בפרסום חד פעמי שנעשה לפני מספר שניםכן . הקופה המועדפת עליהם
באופן שיאפשר , ועל הקופות לשוב ולפרסם הסדרי בחירה מפורטים מעת לעת

.  בחירה מושכלת כאמור
 

 , לוי הנאותמעבר לגי ,הבחירה הסדרי פרסוםחשיבות כי צביעה על כך הנציבה מ
.  עצמםם הסדריהשיפור בהתחרות בין קופות החולים ואולי אף עידוד היא ב

 
כי הסדרי הבחירה מהווים מרכיב הנציבה מבקשת להבהיר , בשולי הדברים

, ראשון במעלה בקביעת איכות הטיפול הניתן במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי
 .תחום זה יש הצדקה להשקעת משאבים  בבדיקה מעמיקה של, ועל כן

 

****************************************************** 
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החזרים עבור שירות רפואי פרטי .  2
 

של  התוספת השנייהמנויים ב קופות החולים מחויבות במתן שירותי בריאות
.  חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובצו התרופות

 
ויבות במתן השירות מח, קופות החולים בניגוד לביטוח בריאות פרטי, ככלל

בפועל אך לא במתן החזרים כספיים או בשיפוי המבוטחים עבור שרותי בריאות 
.   שנרכשו על ידם בלא הסכמת קופת החולים

 
: להלן תובא פסיקה בנושא זה

 
 

0B  פסיקת בית הדין האזורי לעבודה
שירותי בריאות כללית ' נ יבה עיאס'נג 00513/00עב 

 קפלן מון -אביטל ריהשופטת ' בפני כב 
 
 

: עובדות המקרה
 

ועקב כך נלקחה על , 99בחודש מאי , חשה תעוקה בחזה, 75בת , התובעת .1
המוכר גם בשם בית החולים , ידי בנה לבית החולים בני ציון בחיפה

 .רוטשילד
 

ויום למחרת , בוצע לתובעת צנתור בבית החולים בני ציון 4/5/99בתאריך  .2
ניתוח "אבינדר לביצוע ' של פרופשוחררה התובעת לביתה עם המלצתו 

 .    כלשון טופס השחרור, "מעקפים בהקדם
 

בית החולים בו מבצעת שירותי בריאות כללית ניתוחי מעקפים והקרוב  .3
 ".כרמל"הינו בית החולים , למקום מגוריה של התובעת

 
פנו בניה של התובעת למרפאת קופת החולים , מספר ימים לאחר הצנתור .4

על תוכנה ונפקותה של . רופא המשפחה של התובעת בשפרעם ושוחחו עם
 .היו חלוקים ביניהם הצדדים, שיחה זו

 
המשמש הן כמנהל , אורצקי' פנו בניה של התובעת לפרופ, בהמשך .5

והן כמנתח במרכז הרפואי , מחלקת ניתוחי חזה בבית החולים כרמל
בחלוף יותר משלושה שבועות לאחר , 30/5/99ובתאריך , הפרטי חורב

' על ידי פרופ, עברה התובעת ניתוח פרטי במרכז חורב, צע בה הצנתורשבו
 .     אורצקי
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וכן נשאה התובעת בעלות ₪  93,622עלות הניתוח הגיעה לגובה של  .6

 ".נוף הגפן"ההחלמה ביחידה להחלמה מאירועי לב במעון 
 

פנתה התובעת אל שירותי בריאות כללית בדרישה , בהמשך לאמור לעיל .7
, 8/5/00במכתבה מיום , אלא שהקופה, ל"וצאותיה הנלהשתתפות בה

 :בזו הלשון, דחתה את בקשת התובעת
 

ל לא פנתה כלל למחלקה על מנת לקבל "מבדיקה שערכנו הנ"... 
באם הניתוח היה דחוף על החולה היה ...תור בדחיפות לניתוח

לפנות למנהל המרפאה או להנהלת המחוז וכן גם למחלקה בבית 
." פשרות לביצוע הניתוח בדחיפות ולא כך נעשההחולים לבדוק א

 
התובעת פנתה לבית הדין בתביעה לחייב את קופת החולים בהחזר  .8

וזאת מכוח , הוצאותיה בגין ניתוח המעקפים שעברה באופן פרטי
. לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 3הוראות סעיף 

 
: וטענות הצדדיםהפלוגתאות 

 
אלה האם ביצוע הניתוח באופן על השסובה גדר המחלוקת בין הצדדים נ .1

פרטי במרכז חורב נעשה על פי בחירתה של התובעת או שמא היא נאלצה 
 . לבצע את הניתוח במסגרת פרטית לשם הצלת חייה

 
היא הייתה מעוניינת לעבור את הניתוח בבית החולים , לטענת התובעת .2

אך מדבריו של רופא המשפחה הובהר לה כי יהא עליה להמתין , כרמל
לאור מצבה הקשה ולאור המלצתו של . ר חודשים לביצוע הניתוחמספ
היא נאלצה לבצע את הניתוח , אבינדר לביצוע הניתוח בדחיפות' פרופ

 .באופן פרטי לשם הצלת חייה
 
הואיל , כאמור, עוד נטען על ידה כי נאלצה לפנות לרפואה הפרטית .3

 . ופן סבירוהטיפול הנדרש לא סופק לה על ידי שירותי בריאות כללית בא
 

ביצוע הניתוח באופן פרטי נעשה על פי , לטענת שירותי בריאות כללית .4
וזאת למרות שהיה באפשרותה לקבל שירות רפואי , בחירתה של התובעת

 .זה בבית החולים כרמל
 

: פסיקת בית הדין
 

לחוק  3מצוי בסעיף , המקור הנורמטיבי עליו מושתתת התביעה שבפנינו" .1
: לשונו אשר זו, ביטוח בריאות
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אלא אם כן הוא , כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה .א

. זכאי להם מכוח חיקוק אחר
המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות  .ב

 .  13המנויים בסעיף 
קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי  .ג

 .הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה
, הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל שירותי הבריאות .ד

בתוך זמן סביר ובמרחק , באיכות סבירה, לפי שיקול דעת רפואי
והכל במסגרת מקורות המימון , סביר ממקום מגורי המבוטח

 .13העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 
הגנה על , שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם .ה

 ."רה על סודיות רפואיתהפרטיות ושמי
 

     לא כל שירות אשר נדרש על ידי המבוטח נכלל במסגרת ביטוח " .2
אלא אך אותם שירותים אשר המסגרת , הבריאות על פי חוק הבריאות

 ."כלכלית רואה לחובה ולאפשרי לתיתםהחברתית-
 

הנסיבות : "כדלקמן, לאור בחינת התשתית הראייתית קבע בית הדין .3
מתיישבות יותר עם האפשרות כי מלכתחילה היתה  ...,כמתואר לעיל

כי היא , וראייה לכך... התובעת מעוניינת לעבור את הניתוח באופן פרטי
וכי מסמכי הצנתור ובכלל זה , כלל לא הוצגה לניתוח בבית החולים כרמל

 ."   נלקחו על ידיה מיד עם שחרורה מבית החולים, דיסק הצנתור עצמו
 
אורצקי דבר שחייבה ' מנותחת על ידי פרופהתובעת ביקשה להיות " .4

כפי שאף עולה מעדותו של , לבצע את הניתוח במסגרת בית חולים פרטי
לפיה המשפחה באה מלכתחילה עם כוונה להינתח באופן , ר שיטי"ד

 ."פרטי
 

כי הנתבעת , ר שיטי"ר שפירא וד"אין לנו אלא להעדיף את עדותם של ד" .5
כנדרש על פי , שוא תביעה זו לתובעתהיתה ערוכה להעניק את השירות נ

על פני עדות עדי , מצבה הרפואי באיכות סבירה ובתוך פרק זמן סביר
כי לא ניתן היה לקבל את השירות בפרק זמן סביר בהתחשב , התובעת

 ." במצבה הרפואי של התובעת
 

, ח כרמל"באם אומנם המשפחה הייתה מעוניינת כי הניתוח יתבצע בבי" .6
כל הפחות תפנה למנהל המרפאה או לרופא אחר מצופה ממנה כי ל

)... ר.ק רופא המשפחה –(ר שיטי "במרפאה לאחר תוכן השיחה עם ד
אשר ניתן לטעון , ניתוח מעקפים אינו פרוצדורה שגרתית לגבי מבוטח

לגביה כי הכתובת הטבעית והיחידה לפנות אליה בעניין זה היא רופא 
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יפנה , כי בנושא כה אקוטיניתן היה לצפות מכל אדם סביר . המשפחה
 ."לגורמים נוספים מעבר לרופא המשפחה

 
אין ספק שהמצב הרפואי בו התובעת היתה שרויה הדאיג את המשפחה " .7

אין זה בלתי סביר לצפות מהמשפחה , עם זאת. וגרם להם למצוקה
לנסות ולפנות לגורם נוסף על מנת לקבל תשובה וודאית בדבר אפשרויות 

בפרט ובשים לב לכך שגם הניתוח במרכז חורב  ,ח כרמל"הניתוח בבי
 ."בוצע רק בסוף חודש מאי ולא ימים ספורים לאחר הצנתור

 
י "ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי עקב העדפתו של חולה להיות מנותח ע" .8

אשר לו מחוייבת " טיפול הסביר"איננה נכללת בגדר ה, רופא מסויים
גדר אותם שירותים אשר ואין היא ב, לחוק) ד( 3פ סעיף "הנתבעת ע

כעולה , כלכלית רואה לחובה ולאפשרי לתיתם המסגרת החברתית-
 ."ממטרתו ותכליתו של חוק הבריאות

 
בית הדין לא מקבל את טענת התובעת לפיה יש לשפותה כדי גובה  .9

לנתבעת בשל העובדה שהניתוח בוצע במסגרת " נחסכו"ההוצאות ש
שהעדיפה התובעת לפנות מ: "בעניין זה קבע בית הדין כי. פרטית

לחזור אל הנתבעת , אין לאפשר לה לאחר מכן, לשירותי רפואה פרטיים
ולבקש את הוצאותיה בין אם במלואן ובין אם כשווי העלות שהיתה 

והדברים אף עולים בקנה אחד עם מטרת ותכלית , הנתבעת נושאת
אשר הטיל על הנתבעת לספק את שירותי הבריאות הקבועים , החוק
גם אם חלקיות , של עלויות" שלם"לא נועד להפוך את הנתבעת ל ,בחוק

 ."בבתי חולים פרטיים
 

למעט השבת עלויות , דחה בית הדין את התביעה, לאור כל האמור לעיל .01
אשר בתקופה הרלוונטית לתביעה הוכר " נוף הגפן"ההחלמה במוסד 

 .    כאחד המקומות שאליהם ניתן לפנות
 

 :נושאלהלן תובא דוגמה לקבילה ב
 

****************************************************** 
 

בקשה למימון בדיקת מי שפיר שהתבצעה באופן פרטי 
 

, 2004בחודש ספטמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת חולון, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
ופנתה למרפאה לבריאות ה, להריונה 22הקובלת שהיתה בשבוע ה-. 1

 . לצורך מעקב הריון, האישה
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עברה הקובלת בדיקת חלבון עוברי , במסגרת המעקב אחר ההריון. 2

לאחר ייעוץ גנטי ולאור . סאונד לסקירת מערכותובדיקת אולטרא-
בדיקת מי שפיר בבית יצוע פנתה לבוה, כאמור, תוצאות הבדיקות

 .החולים בלינסון או וולפסון
 
, ל לצורך תיאום מועד לביצוע הבדיקה"פנתה לבתי החולים הנ, לדבריה. 3

. "אין אפשרות להיכנס לתור"בשל העומס הרב התברר לה כי , אולם
פנתה הקובלת לקופת החולים , לאור הצורך הדחוף לבצע את הבדיקה

, בבית החולים אסף הרופא, בבקשה לבצע אותה על ידי הרופא המטפל
 .אך פנייתה נענתה בשלילה

 
, החליטה הקובלת, ובשל הצורך הדחוף בביצוע הבדיקה, ל"בנסיבות הנ. 4

 .לבצע אותה באופן פרטי בבית החולים אסף הרופא, בלית ברירה
 
הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים לממן עבורה את עלות  . 5

 .₪ 2,555בסך של , ביצוע הבדיקה
 

לקבלת עמדתה של קופת נציבה הפנתה , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
לא ניתנה לה אפשרות לקבוע תור אצל , ןלפיה, תוך ציון טענת הקובלת, החולים

. נותני השירותים אליהם הופנתה
 

: כדלקמן, ל השיבה קופת החולים"במענה לפניה הנ
 

פרסמה קופת חולים כללית את הסדרי הבחירה  1998בחודש ספטמבר "
שבית חולים , מבירורינו עולה... דרש בחוקבמוסדות רפואיים ונותני שירותים כנ

".  יפו א –"אסף הרופא אינו נמצא בהסדרי הבחירה של מחוז ת
 

או להשיב לקובלת , מסיבה זאת סירבה קופת החולים להנפיק טופס התחייבות
כי , קופת החולים ציינה. החזר כספי עבור הבדיקה שביצעה בבית החולים

היו פועלים לסייע לה , להקדמת התורבמידה שהקובלת הייתה פונה בבקשה 
. במסגרת הסדרי הבחירה

 
הסבירה הנציבה לקובלת כי בהתאם לחוק ביטוח בריאות , לאור האמור לעיל

קופת החולים לספק את כל השירותים הרפואיים הכלולים  מחויבת, ממלכתי
.  בסל שירותי הבריאות שעל פי חוק

 
ואת זאת מבצעות , ות בפועלהנה למתן שירותי הבריא החולים חובת קופות

בהתאם להסדרי הבחירה , הקופות בין בעצמן ובין באמצעות נותני שירותיהן
ת במתן תשלומים כספיים כחלופה וחייב ןחולים אינהת וקופ. הןהנהוגים ב

ורכישת שירותים רפואיים באופן פרטי אינה מחייבת , למתן שירותי בריאות
. שהבמתן החזר כספי תמורתם לאחר מע ותןא
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סדרי כי לפי ההסבירה לקובלת את המגבלות על הסדרי הבחירה והנציבה 

בית החולים אסף הרופא אינו כלול , הבחירה אשר קופת חולים כללית פרסמה
. במחוז אליו שייכת הקובלת

 
תגובת קופת החולים אשר על פיה במקרה לקובלת את הנציבה  העבירה ,בנוסף

וכי  וטחים לפנות לקופה בבקשה לסיועעל המב, של קושי בקביעת תור דחוף
פועלת למציאת פתרון הייתה קופת החולים , הקובלת הייתה נוהגת כךאילו 
על , מאחר שהקובלת פנתה לביצוע הבדיקה בבית החולים אסף הרופא. הולם
. ר כספי נדחתהזבקשתה לקבלת הח, דעתה

 
ולה לקבוע אינה יכ, ל הסבירה הנציבה לקובלת כי עם כל ההבנה"בנסיבות הנ

ולצערה אין באפשרותה לחייב את , שפעולת קופת החולים מהווה הפרת חוק
. קופת החולים במתן החזר כספי

 
 .קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה מוצדקת, לאור כל האמור לעיל

 

****************************************************** 
 
 

המבוטח פאה של קופת שירות רפואי בהעדר מרקבלת .     3
 

שירותי בריאות לכל מי שהוכר מבטיח קבלת , מחדחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
אפשר לכל מבוטח לבחור מו, על ידי הביטוח הלאומי כתושב מדינת ישראל

.   להיות חברי את קופת החולים בה הוא מבקש חופשבאופן 
 

ן להקים בו יותר אי, נפש 5,000ישוב שיש בו פחות מ- כיבחוק  נקבע  ,מאידך
קופת החולים לבחירת וכי בהקמת ישוב חדש חובה לערוך מכרז  ממרפאה אחת

אך למרות זאת בשל , רטרואקטיבית הלא הוחלקביעה זו . שתפתח בו מרפאה
.  ההכרח להתייעל נסגרו מרפאות רבות בישובים קטנים

 
 מבוטחים של קופת חולים אחת מצאונוצרו מצבים שבהם , מצב דברים זהב

באותם המקרים בהם בקשו . עצמם בישוב בו יש רק קופת חולים אחרת
קבלה , והשיגו על כך לנציבה, ההשניימבוטחים  אלו לעבור לקופת החולים 

, ולםא. ישובםיהנציבה את השגתם והם הועברו מידית לקופת החולים המצוי ב
ייצר מצב , שביישובהמבוטחים שלא בקשו להעבירם לקופת החולים עבור 

.  ניינים זה קושי בקבלת שירותי בריאות המגיעים להם על פי חוקע
 

בבית המשפט המחוזי , השופט זפט' על ידי כב, 15.6.2005בעניין זה ניתן ביום 
פסק , 'ואח, ח לאומית"קופ. נ ח מאוחדת"קופ, 1589/05. א.בת, יפובתל אביב-

נבחרה לעשות גם מבלי ש, לפיו קופת חולים המפעילה מרפאה ביישוב קטן, דין
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על פסק . חייבת במתן השירות הרפואי לחברי הקופות האחרים, כן על ידי מכרז
. דין זה הוגש ערעור

 
: להלן יובא תיאור של שני מקרים מסוג זה

 
****************************************************** 

 
יישוב בו קיימת מרפאה של קופת חולים אחת בלבד - 

טחי הקופות האחרות לקבל שירותי חירום באותה קופה בקשה מטעם מבו 
 
 

, 2004בחודש נובמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת הערבה, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
, המבוטחת בקופת חולים מאוחדת מיום היוולדה, 36בת , הקובלת .1

בערבה במרחק של  מתגוררת עם בעלה ושלושת ילדיה הקטנים במושב
 .מ מהעיר אילת"ק 100כ-

 
ל ניתנים שירותים רפואיים רק באמצעות "מקבילתה עולה כי ביישוב הנ .2

השנים האחרונות היה  8 ב-, הואיל וכך. מרפאה של קופת חולים כללית
מבוטחי , על פיו, לקופת חולים מאוחדת הסכם עם קופת חולים כללית

רותי חירום ורפואת ילדים יקבלו שי, המתגוררים במושב, מאוחדת
 .  שהיא כאמור המרפאה היחידה ביישוב, במרפאת קופת חולים כללית

 
נודע לה כי קופת חולים , זמן קצר לפני הגשת הקבילה, לטענת הקובלת .3

כללית אינה מוכנה להמשיך ולספק שירותים רפואיים למבוטחי קופת 
 . כפי שהיה נהוג על פי ההסכם לעיל, חולים מאוחדת

 
ובלת הסבירה כי החלטת קופת חולים כללית שלא לספק שירותי הק .4

יוצרת מצב , חירום ורפואת ילדים לחברי קופת חולים מאוחדת ביישוב
יש לנסוע , כדי לקבל שירותי חירום או רפואת ילדים, בלתי אפשרי לפיו

 .  עד לאילת במרחק למעלה משעת נסיעה
 

שאר מבוטחת בקופת הקובלת ציינה כי הנה מעונינת להי, זאת ועוד .5
גם אם תיאלץ בשל המצב החדש לעבור לקופת , אולם. חולים מאוחדת

וזאת ,  2004לא תוכל לבצע את המעבר לפני חודש יולי , חולים אחרת
 .בשל העובדה שמועד המעבר בין קופות החולים חלף

 
ואף , השיבה הנציבה כי פתחה בבירור הקבילה, במענה לעובדות הקבילה דנן

תועבר המשפחה באופן , על פיו, ובלת פתרון מיידי עד לסיום הבירורהציעה לק
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וזאת מבלי לחכות לתאריך המעבר , על פי בחירתה, מיידי לקופת חולים אחרת
. הקבוע בחוק

 
המשנה , יצחק ברלוביץ' במקביל פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתו של דר

: אשר קבעה כדלקמן, ל משרד הבריאות"למנכ
 

על מרפאה זו לספק שרות , ת מרפאה רק של קופת חולים אחתבישוב בו קיימ"
. לכל מבוטחי הקופות האחרות הגרים בישוב

 
עבור שרות זה על קופות החולים האחרות לשלם לקופת החולים לה שייכת 

בחוזר המנהל ( י שרי הבריאות והאוצר"פ תעריפים שנקבעו ע"המרפאה בישוב ע
".    במידה וקיים, הסכם בין הקופותל או בהתאם.)  ר.ק  –7/96' הכללי מס

 
ובהתאם לכך הודיעה קופת , הועברה לקופת חולים כללית, ל"חוות הדעת הנ

חולים כללית לנציבת הקבילות כי לבני המשפחה יינתן טיפול במסגרת מרפאת 
. קופת החולים ביישוב

 
הועברה לידיעת הקובלת  ולאור כל האמור לעיל , כאמור, החלטת קופת חולים

 .בעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצדקתק
 

****************************************************** 
 

קבלת שירותים במסגרת קופות חולים שאין הקובל מבוטח בהן 
 

, 2004בחודש ינואר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת בקעת הירדן, הקובלת
: ילהואלו פרטי הקב, בקבילה נגד קופת חולים לאומית

 
מבוטחים בקופת , בני שנה ושנתיים וחצי, הקובלת ושני ילדיה הקטינים. 1

 .חולים מכבי
 
קופות החולים האחרות באזור מגוריהם מסרבות לתת , לטענתה. 2

, אי לכך. גם כאשר מדובר בצורך דחוף, שירותים רפואיים לה ולילדיה
ופת הם נאלצים להגיע לסניפי ק, ולמרות הדחיפות בקבלת הטיפול

 .    במעלה אדומים או בירושלים, חולים מכבי
 
היא , בבואה לחסן את בנה בטיפת חלב בקופת חולים לאומית, בנוסף. 3

בסך של , נדרשה לשלם בדרך כללנדרשה לשלם אגרה כפולה מזו ש
306₪  . 
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כי הכפלת סכום , ל"נאמר לה על ידי אחות קופת החולים הנ, לטענתה. 4
חולים לאומית הפסיקה לתת שירותים  האגרה נובע מכך שקופת

 .רפואיים למבוטחי קופת חולים מכבי
 
, אשר הדגישה כי אין ברצונה לעבור לקופת חולים אחרת, הקובלת. 5

הלינה הן על סירוב קופות החולים באזור מגוריה לספק שירותים 
רפואיים והן על כך שנדרשה לשלם סכום כפול עבור האגרה בגין שירותי 

 .של קופת חולים לאומיתטיפת חלב 
 

פנתה הנציבה לקבלת חוות דעתה של , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
כדוגמת קבילה , במקריםאשר קבעה כי , המחלקה המשפטית במשרד הבריאות

חלה חובה על קופות החולים להעניק את השירותים גם לחברי קופות חולים , זו
           .אחרות

 
בגין , אינה רשאית לגבות מחברי קופות חולים אחרותקופת חולים , זאת ועוד

.  אגרה הגבוהה משמעותית מהתעריפים הקבועים בחוק, שירותי טיפת חלב
   

וזו השיבה , ל לקופת חולים לאומית"הנציבה העבירה את ממצאי חוות הדעת הנ
מספקת שירותי , על פי הסכם עם קופת חולים מכבי, כי קופת חולים לאומית

זורים בהם אין לקופת חולים מכבי מרפאה וכן מספקת שירותי בריאות בא
.  ל"הנבאזורים  טיפת חלב למבוטחי מכבי

 
עה כי היא גובה ממבוטחי מכבי אגרה לפי תעריף משרד יקופת החולים הוד

לתקופה של חצי ₪ 170אשר נכון למועד הקבילה עמד על סך של  , הבריאות
חודשים  6בגיל , ראשון אחרי הלידהבביקור ה: פעמים 3סכום זה נגבה ( .שנה

אם יש תינוק , דהיינו, התשלום הוא משפחתיו 6עד לגיל ניתן הטיפול . ובגיל שנה
התינוק השני  עבור לא ייגבה תשלום כפול ו ,בן שנה ותינוק שנולד באותה עת

)   רק שני תשלומיםמעשה ייגבו ל
 

עלה שבנה , ושליםכי מבירור שערכה עם מנהלת מחוז ירקופת החולים הסבירה 
והקובלת שילמה סך של  , של הקובלת קיבל את השירות הרפואי לו היה זקוק

. עבור האגרה השלישית שאמורה הייתה לשלם בגין קבלת שירות זה₪ 170
 

ולאחר ששוחחה עם הקובלת והובהר לה שהעניין הוסדר , לאור האמור לעיל
 . דקתקבעה הנציבה את הקבילה כקבילה מוצ, לשביעות רצונה

 

****************************************************** 
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חמישי חלק 
 

הסדרי גביה 
 
 

  חמישי תקציר חלק 
 
 

.  המקנה לקופות החולים את הזכות לקבוע הסדרי גביההוסבר המקור החוקי 
 

הנגבים על ידי קופות  נכונים לתקופת הדוח -  -ההשתתפות העצמיתדמי הוצגו 
, רופא ראשוני ושניוניביקור אצל ועבור רכישת תרופות החולים השונות 

.   הושם דגש על ההבדלים בין תוכניות הגביה השונות.  מכוניםמרפאות חוץ ו
 

  
פורטו ההנחות והפטורים מההשתתפות העצמית הן ביחס לרכישת תרופות והן 

  .מרפאות חוץ ומכונים, ושניוני, בגין ביקור אצל רופא ראשוני
 

כולים אשר אינם ימצוקת המבוטחים המתארות את הובאו דוגמאות לקבילות 
  .שירותים רפואייםרכישת תרופות ובעבור קבלת טל התשלומים עבור לעמוד בנ
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 הסדרי הגביה
 

: כללי
 

שנת חוק בשהוסף בתיקון ל(לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ) ג()1()1א(8סעיף לפי 
 קופות החולים בישראל להציע לגבות ממבוטחיהן תשלומיםרשאיות , )1998

עבור תרופות ושירותי בריאות הכלולים , חוקמהתשלומים הקבועים ב השונים
       . הבסיסיהשירותים בסל 

 
הנחות ופטורים לחברים בקבוצות  קופות החולים לקבועת ונדרש ,נגד זאתכ

   .בהמשך הפרקכפי שיודגם ) ג)(2)(1א(8המנויות בסעיף 
  

מחייבות אישור , הצעות לגביית תשלומים השונים מהתשלומים הקבועים בחוק
תכניות "בשם  מכונותדם של שר הבריאות וועדת הכספים של הכנסת והן מוק

".    גביה
 

כל שינוי שמציעה קופת החולים צריך לחוק כי ) 2)(1א(8קובע סעיף , בנוסף
אסור לו להביא לדחיית מבוטחים על רקע מצבם : למלא אחר העקרונות הבאים

וללא תלות בהכנסות  בלתי מפלה, הכלכלי או הבריאותי והוא חייב להיות אחיד
 . המבוטחים

 
בפני שר  1998הביאו קופות החולים לקראת סוף  ,כאמור, בהתאם לתיקון

הצעות לשינויים בגביית תשלומים , הבריאות וועדת הכספים של הכנסת
 .מהמבוטחים עבור תרופות ושירותי בריאות הכלולים בסל

 
תוכניות הגבייה 

 
 קופות החוליםהשתתפות בין ההבדלים בגביית דמי . 1
 

 הבדלים קיימיםולכן , אינן זהותתוכניות הגבייה שאושרו לקופות החולים 
יתכן , כך. על ידי קופות החולים השונות") דמי ההשתתפות("בתשלומים הנגבים 

יהיו נמוכים או , שדמי ההשתתפות הנגבים בקופה אחת עבור תרופה מסוימת
.  ה התרופה בקופה אחרתגבוהים יותר מדמי ההשתתפות הנגבים עבור אות

 
בחלק מהקבילות התלוננו המבוטחים על ההבדלים בדמי ההשתתפות הנגבים 

הנציבה הבהירה לקובלים כי . עבור אותן תרופות בקופות החולים השונות
ביניהן ולכן קיימים , לקופות החולים השונות נקבעו תכניות גבייה שונות

  . הבדלים בגביית דמי ההשתתפות
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העדר אחידות מ נובעתבין תוכניות הגביה הקיימים הבדלים יקרית להסיבה הע
:  כמפורט להלן, ת הגביהושיטב
 

, שיעור הגביה: משמע, אושרה שיטת גביה מורכבת לקופת חולים כללית
 "שיטת המנות"נקבע על פי , 1998באוגוסט  11עד עבור תרופות שנכנסו לסל 

אותה הגדרה שנהגה בשירותי  הגדרת המנה היא. לכל תרופה יש מנה מוגדרת(
והמחיר למנה הוא המחיר , 98בריאות כללית ערב אישור תוכנית הגביה בשנת 

 ).  שאושר בתוכנית הגביה בכפוף לעדכונים
 

כדי , בחלק ניכר מהתרופות ,עולההעצמית גובה ההשתתפות , על פי שיטה זו
שתתפות בחלק מהתרופות הה, עם זאת. לצרכן המרבי עשרות אחוזים מהמחיר

העצמית על פי שיטת המנות נמוכה יותר מאשר ההשתתפות העצמית לפי 
. השיטה האחוזית

 
, 1998באוגוסט  11 לאחרשיעור הגביה עבור תרופות שנכנסו לסל , לעומת זאת

, )אחוז קבוע ממחיר התרופה לצרכן( "שיטה אחוזית"על פי , ככלל, מתבצע
 . מתבצעת על פי שיטת המנותלמעט תרופות ספורות ומוגדרות שהגביה בעדן 

 
.  נקבע על פי השיטה האחוזית בלבדשיעור הגביה  ביתר הקופות

 
קיימים גם בין הקופות אשר גובות , עבור תרופותהבדלים בשיעורי הגביה 

  .כפי שיפורט להלן, בשיטה האחוזית לבין עצמן
 

בין . הותאינן ז, תוכניות הגביה שהוגשו לאישור על ידי הקופות השונות, כאמור
, במועד תחולת התכנית, התוכניות קיימים הבדלים בגובה דמי ההשתתפות

תוכניות הגבייה הינן בעלות מבנה דומה , יחד עם זאת. ובקביעת הפטורים
 . תוספת גביית דמי השתתפות עבור שירותי הבריאות ומהותן -

  
: להלן תובא דוגמה לקבילה בנושא

   

 ****************************************************** 
 

וואת דמי ההשתתפות הנגבים בקופת חולים כללית עבור רכישת בקשה  להש
תרופה לאלו הנגבים בקופת חולים מכבי 

 
בקבילה נגד , 2005בחודש יוני , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ערד, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים כללית
 

קופת חולים באזור מגוריה בשאלה מדוע הקובלת פנתה למנהל סניף  .1
או  LOSECטבליות של התרופה  30עבור רכישת ₪  66עליה לשלם 
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בעוד שמבוטחי קופת חולים מכבי , OMEPRADEXתחליפה הגנרי 
 . בלבד₪  19,83משלמים עבור אותה תרופה באותה הכמות סך של 

 
ולפיכך פנתה , פנייתה לקופת החולים נותרה ללא מענה, לטענתה .2

לנציבות הקבילות בבקשה לדעת מהי הסיבה בגינה קיים פער מחירים 
 . ל"ברכישת התרופה הנ

 
: כדלקמן, במענה לעובדות הקבילה דנן השיבה הנציבה

 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקופת החולים הכללית לגבות ממבוטחיה "

ר בשיעו, דמי השתתפות עצמית בגין תרופות הכלולות בסל התרופות של החוק
הגבוה מבין השניים , ממחירה המרבי לצרכן 10%או , עבור מנת תרופה₪  11של 

). נכון לתאריך כתיבת מכתב זה(
 

מנת תרופה כפי , OMEPRADEXאו תחליפה הגנרי  ,LOSECבמקרה של התרופה 
כדורים הינה  30ולכן צריכה של , כדורים 5שהיא בקופת חולים כללית הינה 

 כלליתדמי ההשתתפות של מבוטחי קופת חולים ש, מנות תרופה 6צריכה של 
. ₪ 66בגינה הם 

 
ההבדל במחיר התרופה בין קופת חולים כללית לזה של קופת החולים מכבי נובע 

מכך שלקופת חולים מכבי אושרה גבית דמי השתתפות עצמית באופן אחוזי 
על המבוטח לשלם , בהתאם לשיטה זו, כך. ממחירה המרבי לצרכן של התרופה

אשר מחירה המרבי , OMEPRADEXממחירה המרבי לצרכן של התרופה  15%
. MG20כדורים במינון של  30לכל ₪  132הינו 

 
אך הוא , ההבדל בין המחירים נובע מתוכניות הגביה השונות של קופות החולים

."      חוקי לחלוטין
    

   .שאינה מוצדקת כקבילהקבעה הנציבה את הקבילה , לאור כל האמור לעיל
 

****************************************************** 
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אשר השוואת תעריפי ההשתתפות העצמית עבור תרופות . 2
והעדכונים בהתאם   2004-2005בשנים גבו  קופות החולים

P0Fלחוק) ח(8לסעיף 

1
P ,ןכפי שנמסר על יד .

 
: שירותי בריאות כללית

 
על פי שיטת   -1998 באוגוסט 11לתרופות שנכנסו לסל עד  •

 . ₪ 11המנות מחיר למנת תרופה 
 

) תרופות 6מלבד ( 1998באוגוסט  11תרופות שנכנסו לסל לאחר  •
 . לפי הגבוה מביניהם, ₪ 11מהמחיר המרבי לצרכן או  10%

 
: מכבי שירותי בריאות

 
ישלם המבוטח   -₪ 80 תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו עד •

 .ר המרבי לצרכןלמנה אך לא יותר מהמחי₪  12
 

ישלם המבוטח  ₪ - 80תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו מעל  •
 . מהמחיר המרבי לצרכן 15%

 
: קופת חולים לאומית

 
ההשתתפות  ₪ - 80 תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו עד •

לפי הנמוך , או מחיר התרופה המרבי לצרכן₪  12תהיה 
 .מביניהם

 
ההשתתפות   -₪ 80 תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו מעל •

 . מהמחיר המרבי לצרכן 15%תהיה 
 
 
 

                                                           
התשלומים עבור שירותי בריאות ותרופות הכלולים בסל שירותי "לחוק ) ח(8. על פי ס 1

באפריל של כל שנה  -1יעודכנו ב, הבריאות או בסל השירותים והתשלומים של קופת חולים
המנהל יפרסם ברשומות הודעה על ; בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות בשנה הקודמת

." התשלומים כפי שעודכנו כאמור
 

להעלות את גובה , משמעות הסעיף היא שקופת החולים רשאית באחד באפריל של כל שנה
גם לפי תכניות הגביה וגם עבור השירותים בהשתתפות עצמית , התשלומים שהיא גובה
. בשנה הקודמת") המדד"להלן (בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות , שבתוספת השניה לחוק
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: קופת חולים מאוחדת

 
ישלם המבוטח  ₪ - 80תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו עד  •

 . לפי הנמוך מביניהם, למנה₪  12את המחיר המרבי לצרכן או 
 

ישלם המבוטח  ₪ - 80תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו מעל  •
.  מהמחיר המרבי לצרכן 15%

 
 

עמדת הנציבה 

 
:  לשקול את השינויים הבאים בתכניות הגבייהשבה ומציעה הנציבה 

 
החלת שיטת גבייה אחוזית אחידה בכל הקופות תאפשר למבוטחים . 1

וכך גם מלאכת הפיקוח על גביית , השוואה ברורה בין קופות החולים
ותימנע המבוכה הקיימת , דמי ההשתתפות תהיה פשוטה ומהירה יותר

מבוטחי קופת חולים כללית אשר לחישוב דמי ההשתתפות בגין בקרב 
כי גם אם יתבצע המעבר של קופת חולים , יודגש. תרופות שהם צורכים

עדיין תתאפשר תחרות בין הקופות , לגביה בשיטה האחוזית, כללית
. בשל השוני בין הקופות בשיעורי האחוזים הנגבים, השונות

 
כפי שנקבעת על ידי (א "זות ירפהחלת הגדרת מנות אחידות לפי ארי .2

וזאת בכדי שגודל מנות התרופה תהינה אחידות בכל קופות ) היצרן
לא למותר לציין ששינוי מעין זה חייב להיעשות תוך בחינת (החולים 

באופן שלא , יישומם של הסדרים אלו על מחירה של התרופה הבודדת
). תגרם העלאת מחירים בלתי מבוקרת

 
 

שתתפות העצמית לרבעון עבור רופא השוואת דמי הה. 3
 2004-2005מרפאות חוץ ומכונים בשנים , ראשוני ושניוני

לחוק ) 1(8והעדכונים בהתאם לסעיף 
 

, את שיעורי ההשתתפות העצמית בקופות החולים ההמציג הלהלן תובא טבל
: 2003-2005ים נלש, )שאינם תרופות(ותים רפואיים עבור שיר
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עבור שירותים רפואיים , ית בקופות החוליםשיעורי ההשתתפות העצמ
 2003-2005נים לש, )שאינם תרופות(

 
 

מכבי מאוחדת לאומית כללית  
ללא   *רופא ראשוני

תשלום 
ללא  

תשלום 
ללא  

תשלום 
6 ₪ 

 ₪ 18 ₪ 18 ₪ 18 ₪ 12 **רופא שניוני
 ***מרפאות חוץ

 ****ומכונים
24 ₪ 23 ₪ 23 ₪ 24 ₪  

 )₪ 18מכוני מכבי (
לרבעון  תקרה

 משפחה
140 ₪ 140 ₪ 100 ₪ 94 ₪ 

 
 :מקרא לטבלאות

בהגדרה זו נכללו רופאים . הוגדר כרופא אליו פונה המטופל בדרך כלל לראשונה  רופא ראשוני -*
, רפואת ילדים, רפואת משפחה: ורופאים מומחים בענפי הרפואה) שאינם מומחים(כלליים 

. רפואה פנימית וגינקולוגיה
 

הגדרה זו . רופא שאינו נכלל בהגדרת רופא ראשוני) רפואת מומחים בקהילה( י -רופא שניונ**
. כוללת גם דיאטניות ופודיאטריה

 
. מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים –מרפאות חוץ ***

 
. מכוני אבחון ומכונים אחרים, מכוני הדמיה –מכונים ****

,            רפואה גרעינית, אולטרא סאונד, ןמכוני רנטג: מכוני הדמיה                     
. MRI, אקוקרדיוגרפיה, )CT(טומוגרפיה ממחושבת                     
. ארגומטריה, אודיומטריה, EMG ,EEG :מכוני אבחון                    
 .מכון להפרעות בשינה, מכון לגסטרואנטרולוגיה: מכונים אחרים                    

 
 

: ת חולים מכבי קיימות השתתפויות נוספות  עבור טיפולים פסיכותרפייםקופב
 

 ₪ 47: עבור טיפול ראשון
 ₪ 94: טיפולים 2-15עבור 
  ₪ 141: טיפולים 16-30עבור 

 ₪ 47:  טיפול קבוצתי
 

קיימים , כמפורט לעיל, בנוסף על התשלומים הנגבים במסגרת הסדרי הגביה
ק במפורש מהו גובה דמי ההשתתפות שירותים מסוימים לגביהם קובע החו

שירותים אלה מפורטים במסגרת התוספת השנייה . העצמית שיש לשלם בעדם
טיפולים בהתפתחות :  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי והם כוללים בין היתר

בדיקת חלבון , אשפוז סיעודי מורכב, שירותי חדר מיון, שירותי אמבולנס, הילד
מימון , טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים, םרפואיי טיפולים פרא –, עוברי

.    ביקור בית של רופא וטיפולי פוריות, מכשירים וציוד רפואי, אביזרים
 

 ]: HG1[הערה
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להלן יובאו , כי הנושא של גביה רבעונית עורר מספר פעמים קבילות, יש לציין
:  שתי קבילות המדגימות את המחלוקת בנושא הגביה הרבעונית

 

****************************************************** 
 

בקשה לשינוי  שיטת גביית דמי ההשתתפות העצמית על בסיס רבעוני –
השיטה 

 
, 2004בחודש נובמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת תל אביב, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 

בדיקה רפואית הקובלת תיארה בקבילתה מקרה בו נזקקה לעבור  .1
, הקלנדרי שהוא התאריך האחרון לסיום הרבעון, 30/9/2004בתאריך 

 .המתחיל בחודש יולי ומסתיים בחודש ספטמבר
 

דמי ההשתתפות העצמית נגבים ממבוטחי , בהתאם להסדרי הגביה .2
מבוטח ששילם דמי , לדוגמה. רבעון קלנדריקופות החולים על בסיס 

ייאלץ לשוב , ופא בסוף הרבעוןהשתתפות עצמית עבור ביקור אצל ר
בגין ביקור , הבאהקלנדרי ולשלם את דמי ההשתתפות בראשית הרבעון 

 . גם אם חלף יום אחד בלבד, חוזר
 

פנייתה לקבלת , ל"בעקבות שיטת חישוב הגביה הנ, לטענת הקובלת .3
" הזכות"הותירה אותה ללא , שירות רפואי ביום האחרון של הרבעון

 3שתתפות עצמית בגין אותו השירות במשך שלא לשוב ולשלם דמי ה
 . חודשים

 
וטענה כי ההגינות , ל"הקובלת הלינה על חוסר ההגינות בשיטה הנ .4

מחייבת שמבוטח ששילם דמי השתתפות עצמית עבור שירות רפואי 
 90 ב –, לגבי אותו השירות, יהיה זכאי שלא לשוב ולשלמם, במועד נתון

 .הימים הבאים ממועד התשלום על ידו
 

התייחסות בהסדרי הגביה השיבה הנציבה כי , במענה לעובדות הקבילה דנן
:  זו תתובא דוגמא לבעייתיו. קשה מאוד ליישום" רבעון צף"ל
 

 משפחתיתנקבעה תקרה , כפי שאושרו על ידי ועדת הכספים, בהסדרי הגביה
מאחר שמדובר בתקרה משפחתית ובדרך כלל בני המשפחה אינם . לרבעון

לא ניתן לחשב את החיובים , רותים הרפואיים בתאריך זההנדרשים לשי
החישוב נקבע על , על כן. על פי תאריך הביקור של כל מבוטח ומבוטח, ספציפית

 יולי –. יוני  ג אפריל –. מרץ  ב ינואר –. א: כדלקמן, פי רבעונים קלנדאריים
. דצמבר אוקטובר –. ספטמבר  ד
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.                 ת הקבילה כקבילה שאינה מוצדקתקבעה הנציבה א, לאור כל האמור לעיל
 

****************************************************** 
 

האם יש הצדקה לגביית היטל  מעבר מרופא לרופא באותו הרבעון -
 

בקבילה נגד קופת , 2003סוף שנת ב, פנה לנציבות הקבילות, תושב חולון, הקובל
: בילהואלו פרטי הק, חולים מכבי

 
הקובל פנה לרופא קופת החולים לצורך בדיקת מצבה הרפואי של בתו . 1

 . אשר סבלה משיעול ממושך
 
ל לטפל בבתו באמצעות סירופ ובשלב "החלטתו של הרופא הנ, לטענתו. 2

 .  הייתה החלטה שגויה, מאוחר יותר באמצעות כדור נגד אלרגיה
 
אבחון נוסף אצל רופא החליט הקובל לקחת את בתו ל, ל"בנסיבות הנ. 3

הואיל והמעבר לרופא החדש נעשה בטרם הסתיים , אולם. אחר בקופה
 .₪ 159חויב הקובל בתשלום בסך של , הרבעון

 
במיוחד לנוכח העובדה כי , ל"הקובל הלין על חיובו לשלם את הסכום הנ. 4

המעבר באותו הרבעון נדרש בשל הטיפול השגוי שניתן על ידי הרופא 
 .אשונהאליו פנה בר

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים וזו , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

השיבה כי אין מקום להחזיר לקובל את הסכום ששילם בגין העברה מרופא 
הטיפול שהומלץ על , זאת בשל העובדה כי בניגוד לטענתו, לרופא באותו הרבעון

... בבדיקה הגופניתמקובל ותואם את הממצאים "הנו ידי הרופא הראשון 
". בהתאם לסטנדרטים מקצועיים ושיקול דעת רפואי הולם

 
קופות החולים אינן רשאיות לגבות , כי ככללהנציבה מבקשת להדגיש 

שלא כלול במסגרת , בגין שירותי בריאות הכלולים בסל, ממבוטחיהן תשלום
או שהותר להן לגבות אותו במסגרת תוכניות , התשלומים המפורטים בחוק

. הגביה שאושרו להן
 

לא בחוק , מצאה הנציבה כי לא ניתן לקופת החולים כל אישור, לאחר בדיקה
לגבות תשלום בגין מעבר מרופא לרופא באותו , ולא במסגרת הסדרי הגביה

ביקשה מהקופה לספק לה הסבר , ועל כן, ₪ 159לא כל שכן בסכום של , הרבעון
. התשלום הנדוןמהו הבסיס החוקי עליו היא מתבססת בגביית 
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נמצא , במענה לבקשת הנציבה השיבה הקופה כי לאחר בחינה נוספת של הסוגיה
ולפיכך תשיב לקובל את הסכום באמצעות , כי לא הייתה הצדקה לגביית הסכום

. זיכוי חשבונו
 

קבעה , ולאור כל האמור לעיל, הנציבה מסרה לקובל את החלטת קופת החולים
  .  את הקבילה כקבילה מוצדקת

 

****************************************************** 
 

     
לשנים ) למעט תרופות(הנחות ופטורים מהשתתפות עצמית .  4

2004-2005 
 

 , שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה מבוטח •
: מתקיימים אחד משני התנאים הבאים לגביוו 2004ד-"התשס 

       
   1980 א –"התשמ, לפי חוק הבטחת הכנסה משתלמת בעדו גמלה. 1

                   
לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני  11לפי סעיף משתלם בעדו תגמול . 2

ערב מבוטח ובלבד שהשתלמה ל, 1992 ב –"התשנ, משפחותיהם
גמלה לפי חוק , ל"הנ 11לפי סעיף  תגמולההגשת התביעה לקבלת 

:   ודשים לפחותהבטחת הכנסה בעד תקופה של ששה ח
 
. שניוני ומרפאות חוץ, זכאי לפטור מלא עבור ביקור אצל רופא ראשוני 
 

 :ומעלה 65משפחה שבה לפחות אחד מבני הזוג בן  •
 

זכאית להפחתת תקרת , ומעלה 65מבני הזוג בן  לפחות אחדמשפחה שבה 
.  50%התשלום הרבעונית למשפחה בשיעור של 

 
 :משפחה של עולה חדש בשנתו הראשונה בישראל •

 
זכאית להפחתת תקרת , בישראל בשנתו הראשונהמשפחתו של עולה חדש 

.  50%התשלום הרבעונית למשפחה בשיעור של 
 

:   המופיליה ושחפת, תלסמיה, CF, גושה, אידס, אונקולוגיה, חולי דיאליזה
 

יקבלו החולים במחלות , בהתאם לתוכניות הגבייה שאושרו לכל קופות החולים
 .ל פטור מלא מתשלום עבור ביקור במרפאות חוץ ומכונים"הנ
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נחות ופטורים מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות  ה.    5
 
תקרת דמי ההשתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרונים   .1
 

קיימת תקרה חודשית לתשלום דמי , יםכרונילחולים המוגדרים כחולים 
. כיםצור םשהנ) הכלולות בסל הבריאות(ל סוגי התרופות השתתפות עבור כ

שיטה מצטברת (שיטת יישום התקרה מתבצעת על פי נהליה של כל קופת חולים 
וזאת , שעל פיה התשלום נפסק עם ההגעה לתקרה או שיטה של ביצוע זיכויים -

 ).על בסיס צבירה רבעונית או חצי שנתית
 

. ולא משפחתית, הינה פרסונליתזו תקרה דגיש כי היש ל
  

להלן טבלה המפרטת את . בכל קופת חולים קיימת תקרת השתתפות שונה
 :כמפורט בטבלה הבאה, 2003-2005גובה התקרה בשנים 

 
 

 מכבי מאוחדת לאומית כללית 
תקרת 

השתתפות 
עבור תרופות 

לחולים 
 כרוניים

2B224 ₪ 3B220 ₪ 0B241 ₪ 1B236   ₪
 2005בשנת 

הועלה  ל- 
240 ₪ 

 
רובן המכריע של הקבילות שנתקבלו בעניין גביית תשלומים , דוח זהגם בתקופת 

בדיקה העלתה . נמצאו לא מוצדקות, מעבר לתקרת התשלום לחולים כרוניים
אולם על פי , המבוטחים נדרשו להוצאה כספית גבוהה, כנטען בקבילות, שאמנם

או שהתשלומים כללו בתוכם תשלום , חישוב שנערך לא עלתה זו על התקרה
ללות בתוך כולכן אינן נ, בור תרופות שאינן כלולות במסגרת הסל שבחוקע

.   התקרה לתשלום
 
הנחה בתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות לאזרחים   .2
ותיקים   
 

לגיל הפרישה כמשמעותו , לפי הרישום במרשם האוכלוסין, שהגיע(אזרח ותיק 
גמלה לפי חוק הבטחת  שמשתלמת לו) 2004 ד –"התשס, בחוק גיל הפרישה

לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני  11או לפי סעיף  1980 א –"התשמ, הכנסה
ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה , 1992 ב –"התשנ, משפחותיהם

גמלה לפי חוק הבטחת , ל"הנ 11לפי סעיף , לקבלת תגמול) ערב הגשת התביעה(
מדמי  50%קבל הנחה בגובה של זכאי ל, הכנסה בעד תקופה של ששה חודשים

.    ההשתתפות עבור רכישת תרופות הכלולות בסל השירותים
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לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי  יש, ל"לבירור זכאות לקבל את ההנחה הנ
 .המבוטח הקרוב למקום מגורי

 
נתקבלו תלונות ממבוטחים אשר נבעו מחוסר פרסום לגבי , גם בתקופת דוח זה
חוסר מודעות לכך כי הגורם האחראי לקביעת זכאות זו הנו הזכאות להנחה ומ

.   המוסד לביטוח
 

מגמלאים אשר אינם זכאים לקבלת הבטחת כמו כן המשיכו להתקבל קבילות 
 אשר איננה מאפשרת להם לרכוש, אולם הם מתקיימים מקצבה דלה, הכנסה

 . את מלוא התרופות להן הם נזקקים
      

מתן הנחה דומה לאזרחים ותיקים על בסיס  הנציבה סבורה כי יש לשקול
. סוציאלי

 
חה בתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות לוותיקי הנ     .3

 )הוטרנים(העולם השנייה   מלחמת  
 

ותיק מלחמה שהוא נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם 
ידי משרד  מי שהוכר כוותיק מלחמת העולם השניה על( 2000 ס -"התש, השנייה

זכאי ,  )הביטחון ומקבל קצבת הבטחת הכנסה על ידי המוסד לביטוח לאומי
מתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור רכישת תרופות  75%להנחה בגובה של 

נוספים מעבר להנחה  25%הוא זכאי להנחה של , כלומר. (בסל שירותי הבריאות
כאמור , נסההניתנת ממילא לאזרחים ותיקים המקבלים קצבת הבטחת הכ

). לעיל) 2(בסעיף קטן 
 

בכל   לפנות למשרד הביטחון - יש, ל"לצורך בירור זכאות לקבלת ההנחה הנ
בכל הקשור  ולמוסד לביטוח לאומי –, כותיק מלחמה מבוטחהקשור להכרה ב

 . לקצבת הבטחת ההכנסה
 

גם לגבי נושא זה נתקבלו קבילות אשר נבעו מחוסר פרסום ומודעות לגבי 
.   ולגבי הגורמים האחראים על מימוש זכות זוהזכאות 

 
 

הנחה בתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות לנכי המלחמה . 4
 בנאצים  
 

זכאי להנחה בגובה , 1954 ד –"התשי, נכה נתמך לפי חוק נכי המלחמה בנאצים
בתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור רכישת תרופות הכלולות בסל  50%של 

. יאותשירותי הבר
 

 ל- 10%ודרגת נכותו היא בין , נכה נתמך הוא מי שאינו מסוגל להשתכר למחייתו
. נכות ואין לו הכנסה אחרת 50%
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קשיים העדר יכולת לצרוך שירותי בריאות ותרופות בשל .   6
כלכליים  

 
מצוקה קבילות אודות  ,לנציבות הקבילותהמשיכו להגיע , גם בתקופת דוח זה

בחוסר בעיקר התלונות התמקדו . לוסיות מעוטות יכולתכספית קשה של אוכ
. יכולת כלכלית לשאת בדמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות

 
טענו כי על אף ההנחות והתקרות הקבועות לדמי ם מבוטחיהרבים מ 

הסכום שנדרשו לשלם עבור , ההשתתפות הנגבים ממשפחות ומחולים כרוניים
מהווה נטל כבד אשר גורם לכך כי הם ,  ובעיקר עבור תרופות, שירותי בריאות

. נמנעים מלרכוש תרופות או להשתמש בשירותי הבריאות הכלולים בסל
 

קבילות ממשפחות בהן יותר מבן משפחה המשיכו להתקבל , גם בתקופת דוח זה
בלטו במיוחד קבילותיהם . ובפרט ממשפחות של קשישים, אחד הינו חולה כרוני

כמות , ם כי לעת זקנה הכנסתם יורדתשל קשישים שתיארו את מצוקת
 ,וידם אינם משגת, התרופות אשר הם צורכים עולה ובהתאם הוצאותיהם עולות

תרופות אשר כלולות העצמית להשתתפות עבור הלשלם את התשלום הנדרש 
        . בסל

 
על כך שידם , כשהם מתארים מצבים קורעי לב, קשישים רביםקבלו , לצד זאת

 ,ואשר הם זקוקים להן עבור תרופות אשר אינן כלולות בסלאינם משגת לשלם 
  .וצאותיהם על תרופות הן ללא כל פרופורציה לקיצבתםוכי ה

 
בדומה לממצאי הבירור  ,בדיקת תוצאות בירור הקבילות, גם בתקופת דוח זה

גבית דמי , מעלה כי ברוב המכריע של הקבילות, של הקבילות בשנים הקודמות
.  וקהשתתפות הייתה כח

 
שמש פה לציבור שוב ולל, הקבילות לנכוןנציבת רואה , למרות עובדה זו

ושבה ומצביעה בכל הזדמנות ובכל דוח שנתי על כך כי , הקובלים בנושא זה
, בשכבות האוכלוסייה החלשותהסדרי הגביה הקיימים הביאו לפגיעה קשה 

.  דבר הבא לידי ביטוי בקבילות
 

העדר הנגישות של השכבות החלשות  ת את דוגמאות לקבילות הממחישולהלן 
  :לשירותי הבריאות המוצעים בסל
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****************************************************** 

 
דמי השתתפות עבור קבלת שירותי בריאות 

 
המופעל על ידי מרכז אדוה " זכויות בריאות של תושבי ישראל"רכזת פרויקט 

, 2004לנציבות הקבילות בחודש מאי , תהנפ, ועמותת רופאים לזכויות אדם
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופות החולים כללית ולאומית

 
, ל התקבלו עשרות פניות"טענה כי במסגרת הפרויקט הנ רכזת הפרויקט. א

המדגימות את הקושי של מבוטחי קופות החולים לשאת בתשלומי 
ן עבור ביקור אצל ההשתתפות הנגבים מהם הן עבור רכישת תרופות וה

 .רופאים
 
הדגימה את הקושי באמצעות שלושה מקרים שהובאו לידיעתה  רכזתה. ב

 :ואשר יפורטו להלן
 

:  המקרה הראשון
 

לאחרונה פוטרה . החיה בגפה ומתקיימת מהבטחת הכנסה, 50אישה כבת 
אין בידה , בשל מצבה הכלכלי הקשה. מעבודתה ואף לקתה באירוע מוחי

יקות ולהצטייד בחוות דעת רפואיות הנדרשות לצורך קביעת אפשרות לבצע בד
לעיתים הנה נאלצת לוותר על ביקור אצל . אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי

עליה לגייס תרומות , בנוסף. רופא בשל חוסר יכולת לעמוד בדמי ההשתתפות
מקרוביה על מנת לשלם את הסכום הנדרש לקבלת טופס התחייבות מקופת 

 .החולים
 

:   מקרה השניה
 

בשל מצבה הכלכלי הקשה אין . המגדלת את ארבע בנותיה לבדה, אם חד הורית
ביכולתה לממן את התרופות הנדרשות לבנותיה בסכום של מאות שקלים בכל 

 .חודש
 

:  המקרה השלישי
 

בשל בעיות בריאותיות לא עבד בארבע השנים . גבר נשוי ואב לשני ילדים
בגלל ). ₪ 3,500וללת עומדת על סכום של הכנסת המשפחה הכ(האחרונות 

הוא נאלץ לוותר על תרופות הנדרשות לטיפול במחלותיו , הכנסתו הנמוכה
 . הכרוניות
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עבור רכישת תרופות וביקורים אצל , הלינה על גובה דמי ההשתתפות הרכזת
 .מהמבוטחים לקבל שירותים רפואיים, לעיתים, המונע, רופאים

 
את הסדרי הגביה הקיימים ואת לרכזת הנציבה ה פרט, בתגובה לקבילה דנן

   .הפטורים לגבי רכישת התרופות
 

אין באפשרותה לחייב את , הנציבה הוסיפה להסביר כי עם כל הצער שבדבר
עם . קופות החולים במתן הנחות או פטורים מתשלום מעבר למתחייב על פי חוק

 יכול , זכאי על פי חוקמבוטח הסבור כי לא ניתן לו פטור או הנחה לה הוא , זאת
להגיש קבילה לנציבות וכל קבילה תבחן לגופה מול קופת החולים נגדה היא 

 .  מוגשת
 

   ****************************************************** 
 

הסדרי גביה 
רכישת תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות וביקור אצל רופא מומחה 

 
בקבילה , 2004בחודש מרץ , נציבות הקבילותפנתה ל, תושבת ירושלים, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים כללית
 
לקבל , דרך קבע, נדרשת, שנים 9החולה בסוכרת למעלה מ-, הקובלת. 1

 .זריקות אינסולין וליטול כדורים במטרה לאזן את רמות הסוכר בגופה
 
יבות סובלת הקובלת מבעיות נפשיות המחי, מלבד מחלת הסוכרת. 2

 .טיפול באמצעות כדורים
 
וזאת , אין באפשרותה לממן את התרופות להן היא זקוקה, לטענתה. 3

בשל העובדה כי אין לה כל מקור הכנסה אחר מלבד קצבת הבטחת 
 .  המשולמת לה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, ₪ 1,400בסך , הכנסה

 
ן את דמי אין באפשרותה לממ, בשל מצבה הכלכלי הקשה, זאת ועוד. 4

 .    ההשתתפות העצמיים הנדרשים עבור ביקור אצל רופאים מומחים
 
פנתה הקובלת לנציבות הקבילות בבקשה לפטור , לאור האמור לעיל. 5

אותה הן מהתשלומים הכרוכים ברכישת התרופות והן מדמי 
 .ההשתתפות העצמית עבור ביקור אצל רופאים מומחים

 
ה הנציבה לקובלת מהו המצב המשפטי השיב, במענה לעובדות הקבילה דנן

.  בכל הנוגע לקבלת פטורים או הנחות, הנוהג
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כי לתשלומים של דמי ההשתתפות העצמית של חולים כרוניים עבור , כן הוסבר
על בסיס חצי , לחודש, ₪ 224נקבעה תקרה בגובה , תרופותיהם הכלולות בסל

ותי בריאות כללית מפעילה שיר, וכדי להקל על מבוטחיה, בפועלוכי , שנתי
כמו כן הסבירה הנציבה לקובלת  . ₪ 672תיקרה רבעונית ממוחשבת בגובה 

שניתנו , הכלולות בסללאחר שהמבוטח רכש תרופות כי שמעות הדבר היא שמ
לא ייגבה ממנו סכום , בסכום שעולה על התקרה הרבעונית ,על פי מרשם רופא

. נוסף בגין אותן תרופות
 

, כי התרופה אינסולין לנטוס אותה צורכת הקובלת, זה הנציבה הדגישה בעניין
אינה נכללת בחישוב התקרה האמורה והתשלום , אינה נכללת בסל ולפיכך

). 2004לאפריל  15 תרופה זו הוכללה בסל ב-( .עבורה הינו נפרד
 

כדי לבדוק , הנחתה הנציבה את הקובלת לפנות למרפאת קופת החולים ,בנוסף
. כרוניתהאם הנה מוכרת כחולה 

 
הנציבה הנחתה את הקובלת לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לברר את 

.  ל"זכאותה לקבלת פטור מדמי ההשתתפות הנ
 

    

****************************************************** 
 

בקשה לקבלת פטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין ביקור אצל רופא 
 וץ מכונים ומרפאות ח, מומחה

 
בקבילה   ,2005בחודש יולי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת

: ואלו פרטי הקבילה, נגד קופת חולים לאומית
 

זכאית לקבלת גמלת , המונה שלוש עשרה נפשות, משפחתה של הקובלת .1
 . וזוהי הכנסתה היחידה, הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

 
באפשרות בני המשפחה לשאת בעלות  אין, בשל המצב הכלכלי הקשה .2

דמי ההשתתפות העצמית הנדרשים לצורך ביקור אצל רופא מומחה 
אין , כמו כן. וקבלת שירותים רפואיים במכוני הקופה ובמרפאות החוץ

 .₪ 12 באפשרותם לרכוש תרופות שעלותן למעלה מ-
 

בקבילתה הדגימה הקובלת את הסבל שנגרם לה כאשר אין ביכולתה  .3
ולרכוש מגן סיליקון לצורך טיפול בדלקת בגיד ₪  42ופה בסך לממן תר

 . ממנה היא סובלת
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בנסיבות אלה פנתה הקובלת לנציבות הקבילות בבקשה לפטור אותה  .4
ואת בני משפחתה מהצורך לשלם דמי השתתפות עצמית בגין קבלת 

 . ורכישת תרופותשירותים רפואיים 
 

המקנות לקופת ראות החוק את הוהסבירה הנציבה , ל"במענה לקבילה הנ
עבור ביקור אצל רופא , החולים את הזכות לגביית דמי השתתפות עצמית לרבעון

וזאת בנוסף למס הבריאות הנגבה על , ביקור במכון רפואי ומרפאת חוץ, מומחה
.  ידי המוסד לביטוח לאומי

 
את הוראות החוק לגבי הזכות לקבלת הנחות ופטורים הסבירה הנציבה , כמו כן

, יםזכאותה לפטורהפנתה את הקובלת למוסד לביטוח לאומי לצורך בירור ו
למרפאת הקופה על מנת לברר וכן הפנתה אותה , מדמי הביקורים, כאמור

 משפחהת הזכאותה לקבלת החזר במקרה של גביית תשלומים מעבר לתקר
. שנקבעה בהסדרי הגביה של קופת החולים

 
מתואר אין ביכולתה לחייב את הקופה כי עם כל ההבנה למצב ה, הנציבה ציינה

.  להעניק פטורים מהתשלומים מעבר למה שהוסבר על ידה
 

שלא ניתן להיענות  כקבילהקבעה הנציבה את הקבילה , לאור כל האמור לעיל
   .לה

 

****************************************************** 
 

 עמדת הנציבה
 

למעצבי  בה אינה יכולה שלא לשוב ולקרואהנצי, כבכל הדוחות שקדמו לדוח זה
, 8מדיניות הבריאות בישראל לשוב ולשקול מחדש את  העיקרון הקבוע בסעיף 

גביה אשר איננה , בדבר קביעת תשלומים אחידים אשר אינם תלויים בהכנסות
פרוגרסיבית אלא רגרסיבית ובמובנים רבים נוגדת את רוח החוק ומביאה את 

. צנהחוסר השוויון לכדי הק
 

: לשקול הכנסת שינויים בהסדרי הגבייה כדלהלןמצביעה על הצורך  הנציבה
 

למשפחות , על בסיס סוציאלייש לשקול הקטנה משמעותית של התקרה  .1
 . מעוטות יכולת

 
  

לחולים כרוניים שהם עבור תרופות  עצמיתההשתתפות בטל את היש ל .2
קשישים וכן לאוכלוסיות חלשות במיוחד דוגמת החולים 

שלא  משפחתיתאו למצער לגבות תקרת השתתפות , סיכיאטרייםהפ



 273 

דבר זה חשוב ביותר במיוחד . כנהוג בארצות רבות, 10%תעלה על 
 .    במקרים של בני זוג קשישים שהם חולים כרוניים

 
 כרוניים יש להפוך את תקרת ההשתתפות העצמית לחולים  ה, בנוסף     

תקרה לקבוע ולמצער , לבדולא תקרה לחולה יחיד ב משפחתיתכתקרה 
קביעת תקרה , גם בחולים אלה. על פי קריטריונים סוציאלייםמסוג זה 

 . יותר מחולה כרוני אחדיש כאמור הינה חשובה בעיקר למשפחות שבהן 
 
 רכישת על הוצאות גבוהות במיוחד עבורפעם אחר פעם הלינו   קבוצות אלה 

 .הומלצו להם על ידי הרופאועל כך שהם נאלצים לוותר על תרופות ש תרופות
, כי במחקרים שנעשו על ידי מכון ברוקדייל ועל ידי ההסתדרות הרפואית, יודגש

מהחולים אינם  15%נמצא הנתון החמור והמדאיג לפיו כ-, גם בעת האחרונה
.  לוקחים את התרופות בשל מחסור כיס

 
 ,הנציבה שבה ומצביעה על כך כי מציאת דרכים להקטנת דמי השתתפות 

. אינה נופלת בחשיבותה מהוספת תרופות לסל לאוכלוסיות שהן מעוטות יכולת
, מאחר ולחולים אשר ידם אינה משגת לרכוש את התרופות הדרושות להם, זאת

יהיה בו , יתכן כי סיוע כאמור, כמו כן. אין די בכך כי אותן תרופות כלולות בסל
זים וטיפולים יקרים כדי להפחית בטווח הרחוק את ההוצאה הלאומית על אשפו

. הניתנים למניעה על ידי נטילת התרופות
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שישי חלק 
 

 שירותי בריאות
) ן"שב(נוספים 

 
  שישיתקציר חלק 

 
תוך , מוצגים העקרונות המנחים למתן שירותי בריאות נוספיםבחלק זה 

שימת דגש על זכויות המבוטחים כפי שעוגנו בחוק ביטוח בריאות 
.  ממלכתי

 
ן בקופות "נתונים של אחוזי המבוטחים שהצטרפו לשבמוצגים , כמו כן

 .ן מובאות דוגמאות לקבילות בנושא זהוכ, השונות
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) ן"שב(שירותי בריאות נוספים 
 

הובאה סקירה של התהליכים שעיצבו  )2002-2003לשנים ( 5' בדוח מס
ן "הוצע השב, בסיכומם של הדיונים בנושא, כאמור. ן"את עקרונות השב

 השוויוןהתקבל עיקרון , מחד. כביטוח סוציאלי עם שיטת גביה רגרסיבית
הדדיות במתן השירותים לפי הצורך וללא כל הגבלה של גיל או מצב וה

אשר יכולים להיות שונים (ומאידך נקבעו תשלומים אחידים , בריאותי
 .בלא התחשבות בהכנסות המבוטח, לכל קבוצת גיל) בכל קופה וקופה

 
תוך שימת דגש על זכויות , ן"להלן יובא פירוט של עקרונות השב

. המבוטחים בתוכנית
 

כללי .  1
 

את כל קופות החולים בישראל לספק  מחייבחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
".  סל השירותים הבסיסי"למבוטחיהן את שירותי הבריאות הכלולים ב

 
הוא אותה רשימה , קופות החולים הניתן על ידי, סל השירותים הבסיסי

אשר , תרופות וציוד רפואי, טיפולים, בדיקות: של שירותים רפואיים כגון
את רשימת . לספק למבוטחים בהן, על פי חוק, הקופות מחויבות

השירותים הרפואיים ניתן למצוא בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות 
תרופות בסל (ובצו ביטוח בריאות ממלכתי  1994 ד -"התשנ, ממלכתי

.     1995 –ה "התשנ, )שירותי הבריאות
 

ים הרפואיים שקופת הם השירות, )ן"שב(שירותי הבריאות הנוספים 
לשירותי הבריאות הכלולים בסל  בנוסף, החולים מציעה למבוטחים בה

כלולים  שאינם, קבלת שירותי הבריאות הנוספים. השירותים הבסיסי
ן והיא כרוכה "מותנית בהצטרפות לתוכנית השב, בסל השירותים הבסיסי

.     בתשלום
 

ם תציע למבוטחים לבחור אלו שירותי בריאות נוספי כל קופה חופשית
בתנאי שהשירותים אינם כלולים בסל השירותים  ן שלה -"בתוכנית השב

. ומהן זכויותיהם וחובותיהם על פי התוכנית הבסיסי -
 

מדגימה את הדרישה ה, מוצדקתבלתי כשנקבעה להלן דוגמה לקבילה 
להפרדה בין השירותים הניתנים במסגרת סל השירותי הבסיסי לבין 

: ן"ים במסגרת השבהשירותים הניתנ
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U****************************************************** 
 

ן "ביטול פטור מדמי השתתפות עצמית במסגרת תוכנית השב
 

, 2004בחודש יולי , פנה לנציבות הקבילות, מרכז הארץ תושב, הקובל
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים לאומית

 
לאומית   "בביטוח המשלים , מספר שנים מזה, הקובל מבוטח. 1

 ". ועוד
 
הובהר לו בעבר על ידי קופת החולים כי חברותו בביטוח , לדבריו. 2

תקנה לו פטור מתשלום דמי השתתפות עצמית , כאמור, המשלים
 .עבור ביקור אצל רופא מומחה

 
לצורך קבלת . ג.א.פנתה אשתו של הקובל לרופא א, 2004ביולי . 3

נדרשה , עם תום הביקור.  קת שמיעה עבור בתההפנייה לבדי
 .₪ 18לשלם דמי השתתפות עצמית בסך , להפתעתה, אשתו

 
בבקשה לברר מדוע , הקובל פנה למוקד שירות הלקוחות בקופה. 4

למרות , ל"נדרשה אשתו לשלם את דמי ההשתתפות העצמית הנ
התברר לו  כי קופת , בתגובה לפנייתו. החברות בביטוח המשלים

באופן חד צדדי , כאמור, לים החליטה לבטל את הפטורהחו
 .ומבלי ליידע את ציבור הלקוחות על כך

 
, שניתן למבוטחי הביטוח המשלים, הקובל הלין על ביטול הפטור. 5

 .מתשלום דמי ההשתתפות העצמית בביקור אצל רופא מומחה
 

אשר , פנתה הנציבה לקופת החולים, לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
תשובתה עלה כי בהחליטה לבטל את הפטור הנדון לחברים בביטוח מ

, ו'בויאנגמיכל עבאדי-' ח הגב"ד רו"פעלה על פי הנחיית עו, המשלים
.    ל לקופות חולים במשרד הבריאות"סמנכ

 
בהתאם להסדרי "הסבירה הנציבה לקובל כי ככלל , לאור האמור לעיל

רשאית , ת חולים לאומיתלקופ 1998הגביה שאושרו על ידי הכנסת בשנת 
בעת ביקורם , קופת החולים לגבות דמי השתתפות עצמית ממבוטחיה

בשיעורים , מכונים ומרפאות חוץ של בתי חולים, אצל רופא מקצועי
. המתעדכנים מעת לעת

 
במסגרת התוכנית לשירותי בריאות , העניקה, קופת חולים לאומית

פטור , )ן"תוכנית השב: "להלן( ביטוח המשלים"הידועה גם כ, נוספים
לקבל את אישור משרד הבריאות מבלי וזאת , מדמי השתתפות עצמית

. לכך
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בדבר ההפרדה שיש לבצע , מתן פטור זה מנוגד לעמדת משרד הבריאות

הקבוע בחוק , במסגרת הסל הבסיסי, בין זכויות וחובות המבוטחים
 לבין הזכויות והחובות הנוספים במסגרת, ביטוח בריאות ממלכתי

. "ן"תוכניות השב
 

הנציבה הוסיפה להסביר כי כיוון שהפטור האמור ניתן מבלי לקבל את 
בניגוד למדיניותו ומבלי שהדבר יירשם כחלק , אישור משרד הבריאות

הורה משרד הבריאות לקופת החולים לחדול , ן"מתנאי תוכנית השב
ים הואיל ועל בסיסו צורפו מבוטחי קופת החול, עם זאת. ממתן פטור זה
עד ליום , כאמור, ניתנה לקופה ארכה למילוי ההוראה, ן"לתוכנית השב

החולים לתת את הפטור במהלך שנת  הפסיקה קופת, בפועל. 31/12/2003
2004 .

 
קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה , לאור כל האמור לעיל

.   מוצדקת
 

U****************************************************** 
 

בעניין : כגון(ן "בתוכנית השב יםקופת החולים יכולה לעשות שינוי, כללכ
 רק אך זאת, )'הפחתה או הוספה של שירותים רפואיים וכו, תשלומים

וידעה את ציבור המבוטחים  לאחר שקיבלה את אישור משרד הבריאות
גם באותם מקרים , י מסוג זה לא אחת עורר מחאותשינו. באשר לשינוי

פת החולים את המבוטחים לגבי השינוי העתידי ומועד דעה קויבהם י
לגבי קופת חולים לאומית כאשר שונתה תוכנית כפי שקרה , החלת השינוי

ן כך שלאחר השינוי נגבו דמי השתתפות עצמית עבור ניתוחים "השב
. ן"באמצעות השב

  
בוצע על אשר , כאמור ,שינויבנושא  בלתי מוצדקת הקביללדוגמה להלן 

ויידוע המבוטחים משרד הבריאות החולים לאחר קבלת אישור קופת ידי 
: עליו

 

U****************************************************** 
 

ן -"שינוי תוכנית השב  
פ "תשלום דמי השתתפות עצמית בגין ניתוח במסגרת שר

 
, 2004בחודש נובמבר , פנה לנציבות הקבילות, ירושלים תושב, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, קופת חולים לאומיתבקבילה נגד 
 
על ידי נציגי קופת חולים , לטענתו, ילדים שוכנע 4אב ל-, הקובל. 1
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וזאת , "לאומית זהב"ן "לאומית לצרף את ילדיו לתוכנית השב
בעיקר בשל העובדה כי הצטרפות לתוכנית מאפשרת לבחור רופא 

ת ללא תשלום דמי השתתפו, מתוך רשימה של רופאים, מנתח
 .עצמית

 
ל גילה שבניגוד "והנ, לאחרונה נזקק בנו של הקובל לעבור ניתוח. 2

הניתוח יעשה בכפוף לתשלום דמי השתתפות עצמית , לנאמר לו
 .₪ 800בסך של 

 
בניגוד , הקובל הלין על כך שעליו לשלם דמי השתתפות עצמית. 3

לדברים שהוסברו לו שעה ששוכנע לצרף את ילדיו לתוכנית 
 .   ן"השב

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים , במענה לעובדות הקבילה דנן

וזו השיבה כי בנו של הקובל היה אמור לעבור ניתוח בבית החולים שערי 
ן "שונה הסכם השב 15/9/2004החל מתאריך . פ"צדק במסגרת שר

העמיתים המעוניינים לעבור , כך שלאחר השינוי, באישור משרד הבריאות
בהסכם ' כמפורט בפרק א, פ ישאו בהשתתפות עצמית"שר ניתוח במסגרת

: ן"השב
 

ותישא , פ בבית חולים ציבורי"הקופה תשלם ישירות למחלקת השר”
בכפוף , )חדר ניתוח ושכר מנתח, עלות אישפוז(במלוא עלות הניתוח 

ישא " לאומית זהב"עמית ... לתשלום השתתפות עצמית של העמית
ברשימת ההשתתפויות העצמיות  בהשתתפות עצמית מופחתת כמפורט

". פ"לניתוחים במסגרת שר
 

הסבירה הנציבה לקובל כי על פי החוק קופת חולים רשאית , לאור האמור
תוכניות (תוכניות אלו . להציע למבוטחיה תכנית לשירותי בריאות נוספים

".  ביטוחים משלימים"מוכרות גם בכינוי ) ן"השב
 

ן הנה בהתאם "תוכנית שבהזכאות לקבלת שירות רפואי במסגרת 
כל (ן "לכללים המפורטים במסמך הזכויות והחובות של תוכנית השב

במסגרת התקנון קבועים הקריטריונים לקבלת ). תוכנית והתקנון שלה
שירותים מזכים בהשתתפות  ואל: תוך פירוט, מימון קופת החולים

ם הכללים לעניין נותני השירותי, גובה ההחזר או ההשתתפות, במימון
. 'אליהם ניתן לפנות וכו

 
כי קופת חולים אינה רשאית לשנות את תנאי התוכנית , הנציבה הדגישה

. כרצונה וכל שינוי בתקנון מחייב את אישור משרד הבריאות
 

, ן"לקופת חולים לאומית ניתן אישור לביצוע שינוי בתוכנית השב
י אשר הקובל זכא, ובהתאם לשינוי שהותר הוצא תקנון חדש ומפורט
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. לקבלו מקופת החולים
 

ן של קופת חולים לאומית העלה כי במסגרת זו "עיון בתקנון תוכנית השב
לבצע ניתוח פרטי ללא תשלום " לאומית זהב"קיימת אפשרות למבוטחי 

אפשרות זו אינה חלה על כל רופא ובכל בית , עם זאת. השתתפות עצמית
סכם בבית חולים אלא מוגבלת לניתוח שמבוצע על ידי רופא שבה, חולים

הנציבה המליצה לקובל לפנות לקופה לצורך בירור . פרטי שבהסכם
האפשרויות העומדות בפניו לבצע את הניתוח ללא תשלום דמי השתתפות 

. עצמית
 

בהתאם , לפיה, הנציבה העבירה לקובל את תשובת קופת החולים לעיל
כפוף , קן ביצוע ניתוח פרטי בבית החולים שערי צד"לתקנון תוכנית השב

. ₪ 825לתשלום דמי השתתפות עצמית בסך 
 

כי אין באפשרותה לחייב את קופת החולים לחרוג , הנציבה הסבירה
את הקבילה כקבילה שאינה ולאור האמור לעיל קבעה , מהוראות התקנון

             .מוצדקת
 

U****************************************************** 
 

השתתפות עצמית של המבוטח בניתוח קיימת ום כייש להדגיש כי 
. החולים בכל קופות , ן"המבוצע דרך השב

 
 

הוראות החוק .  2
 

 10שירותי הבריאות הנוספים ניתנים על ידי קופות החולים מכוח סעיף 
 : הקובע כדלקמן, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 
 קופת החולים חייבת לצרף לתכנית את כל מי שמבקש להצטרף. א"

ואיננה יכולה - ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי- לתכנית
למעט תקופות אכשרה - להחריג את זכויותיו בתנאי כלשהוא

 .]ר.ק ההדגשה אינה במקור -/ ^סבירות
 

קופת חולים רשאית לקבוע תקופות אכשרה שונות לגבי אלה . ב
. העוברים מתכנית של קופה אחרת

 
בעת ההצטרפות אליה , בתכנית חל איסור אפליה בין העמיתים. ג

. ובמתן השירותים במסגרתה
 

ללא תלות במספר שנות , מחיר התכנית אחיד לכל קבוצת גיל .ד
.  או במצב הבריאותי או הכלכלי, החברות בתכנית
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קופת חולים רשאית לשנות מעת לעת את זכויות העמיתים ואת  .ה

לשר הבריאות נתונה הסמכות לאשר או - אולם- התשלומים
שינויים בתכנית ולהודיע את מועד תחילתם של  לדחות

 .]ר.ק ההדגשה אינה במקור -" [/השינויים
 

ן "זכאי כל מבוטח להצטרף לתוכנית השב, בהתאם להוראות הסעיף לעיל
על פי , ולקופת החולים אסור להגביל את הצטרפותו או את זכויותיו

. הכלכלי או מכל סיבה אחרת, מצבו הרפואי שלב, התוכנית
 

 מלואמבוטח את כל כי קופת החולים מחויבת לספק ל, להדגישוב חש
גם במידה , שירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים הבסיסי

  .ן המוצעת על ידה"שלא להצטרף לתוכנית השבוהמבוטח בוחר 
  

שונות ) המתנה: להלן(ן כוללות בתוכן תקופות אכשרה "תכניות השב
ן "אם נקבעה בתוכנית השבש משמעות הדבר .ביחס לחלק מהשירותים

המבוטח אינו זכאי , תקופת המתנה ביחס לקבלת שירות רפואי מסוים
וזאת למרות , לקבל את אותו השירות עד לתום תקופת ההמתנה הקבועה

ן ולמרות שהנו נדרש להמשיך ולשלם את "היותו חבר בתוכנית השב
.             התשלום הקבוע בגין חברותו בתוכנית זו

שונות לשירותים רפואיים  המתנהלחוק ניתן לקבוע תקופות בהתאם 
לעלות על , בגין שירות רפואי מסוים, אולם אסור לתקופת המתנה, שונים

.  חודשים 24
    

כל קופת חולים קבעה מהי תקופת ההמתנה הנדרשת לצורך קבלת 
ייתכן כי , מסיבה זאת. ן מטעמה"שירותים רפואיים בתוכנית השב

 אינה זההאחת  ת חוליםן של קופ"נדרשת בתוכנית שבתקופת המתנה ה
.   אחרתת חולים ן של קופ"לתקופת המתנה הנדרשת בתוכנית שב

  
נקבעו כללים לאיזון תקציבי ולניהול  ,ל"הנ 10בנוסף על הוראות סעיף 

לפיקוח ובקרה על ידי השר ולפרסום זכויות , ספרי חשבונות ודוחות
. העמיתים

 
כפופים לכללים הקבועים בחוק , נים במסגרות אלושירותי הבריאות הנית

P0Fביטוח בריאות ממלכתי

1
P , תכנית (בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי

 וכללים נוספים שנקבעו, )1998-ט"התשנ, בהנויים לשירותים נוספים ושי
P1Fעל ידי משרד הבריאות

2
P  .

 

                                                           
. לחוק 10ההתייחסות העיקרית היא בסעיף  1
. לחוק) ח( 10פ סעיף "ע 2
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ת וחובה נוספת המוטלת על קופת חולים היא קיום מנגנון ערר על החלט
מנגנון כאמור אינו מונע את  זכות . ן"הניתנות במסגרת השב וליםקופת ח

. הפנייה של המבוטח לערכאות
 

ח מיכל עבאדי-"ד רו"על ידי עו נבדקו ואושרו לראשונהן "תוכניות השב
 .2000ל קופות חולים ושירותי בריאות נוספים בשנת "סמנכ, ו'בויאנג

ות אישור שר הבריאאת בתוכניות דורש  כל שינוי ,מאז
 

הצטרפו , לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 10יש לציין כי מאז החלת סעיף 
כפי שניתן לראות , תהליך שעדיין נמשך, ן"מבוטחים רבים לתוכניות השב

: מהטבלה הבאה
 

P2Fאחוז המבוטחים

3
P  2005עד  2001בשנים , ן של קופות החולים"בשב :

 
קופות 
חולים 

סוף 
2001 

 2005סוף  2004סוף  2003סוף  2002סוף 

 66% 65% 62% 59% 53%כללית 
 82% 81% 83% 83% 83%מכבי 

 58% 58% 59% 59% 55%לאומית 
  68% *  73% 73% 73% 70%מאוחדת 

 
ן ביחס "חלה ירידה בשיעור המבוטחים בשבאכן מבדיקת הנתונים עולה כי   *
ן "יחד עם זאת אין ירידה בכמות המבוטחים בשב. לכלל מבוטחי הקופה 
 .נובע משיעור הגידול במספר המבוטחים אשר הצטרפו לקופת החוליםוהדבר  
 
 

 ן"קבילות בנושא השב .3
 

בכמות הקבילות אשר הוגשו לנציבות  75%חלה עלייה של בתקופת הדוח 
וזאת  מיעוט הקבילות אשר נתקבלו בנושאעם זאת עדיין בולט , הקבילות

. בהתייחס למספר הגדול של המבוטחים בתוכניות אלה
 

P3Fקבילות 194התקבלו בנציבות הקבילות  2004שנת ב

4
P מהן  ן"ין השבעניב

מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים כללית 61: מהן נתקבלו, מוצדקות 18
 52,  מוצדקות 2מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים מכבי 44, מוצדקות 7

                                                           
3

הכולל את המבוטחים השוהים , הנתונים כפי שהובאו על ידי קופות החולים עצמן 
בניגוד לנתונים המתבססים על מספר המבוטחים ללא  זאת. (ל מעל לשנתיים"בחו

ל "יצויין כי גם מבוטחים אלו השוהים בחו). ל מעל שנתיים"המבוטחים השוהים בחו
 .ן"ממשיכים לשלם לקופות החולים עבור שירותי השב, מעל שנתיים

הובאו נתוני הקבילות במספרים מוחלטים מבלי , בשל מיעוט הקבילות בנושא זה 4
ן בכל אחת "כך שישקפו את המספר היחסי של המבוטחים בתוכניות השב, לשקללם

. מקופות החולים
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לות קבי 28-ו מוצדקות 7מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים מאוחדת
. מוצדקות 2מהן  ופת חולים לאומיתממבוטחי ק

 
 27מהן  ן"עניין השבבקבילות  195התקבלו בנציבות הקבילות  2005בשנת 

 12מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים כללית 78: מהן נתקבלו, מוצדקות
 34,  מוצדקות 11מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים מכבי 52, מוצדקות

קבילות  24-ו מוצדקות 3מהן  קבילות ממבוטחי קופת חולים מאוחדת
  .מוצדקת 1מהן  ממבוטחי קופת חולים לאומית

 
יש לחזור ולהדגיש את מיעוט הקבילות שהגיעו , למרות כל האמור לעיל

. אשר מקורו אינו ברור, גם בתקופת הדוח הנוכחילנציבות הקבילות 
ממנגנוני ערר יעילים הקיימים בתוך מקיומם של  ,נובעהדבר ייתכן כי 

מחוסר ידע של המבוטחים כי ניתן לפנות גם  ,בנוסףו, ות החוליםקופ
 .ן לנציבות הקבילות"בעניין תוכניות השב

 
לנושאים  ,כבעבר, ן התייחסו"קבילות המבוטחים בעניין תוכניות השב

איכות , גובה ההחזרים הכספיים, המתנהלרבות תקופות ה, רבים ושונים
ופת הדוח הנוכחי עסקו הקבילות כי בתק יש לציין .ועוד, הטיפול המנהלי

תייחסות הה. ב; ן"שינויים בתכניות השב. א :יםחדש יםנושא 3גם ב-
למרכזים שלהם הסכם עם קופת החולים ן "השבשונה בתוכניות ה

לעומת מרכזים שאינם בהסכם ורופאים שאינם , ולרופאים שבהסכם
.  ן"בתוכניות השבשל הרופא המומחה הגדרת מעמדו . ג; בהסכם

 
התייחסות המדגימות את הבלתי מוצדקות קבילות  2 הלן תובאנהל

: השונה לרופאים ולמרכזים שבהסכם ושאינם בהסכם
 

U****************************************************** 

 
 בחירה במנתח שלא בהסדר

 
בקבילה נגד , 2005בחודש יוני , הקובל פנה בשם אמו לנציבות הקבילות

: ואלו פרטי הקבילה, יתקופת חולים כלל
 

ולצורך הטיפול בה , אמו של הקובל אובחנה כחולה בסרטן הרחם .1
 .הומלץ לבצע ניתוח דחוף

 
מעובדות הקבילה עולה כי החולה מבוטחת בביטוח המשלים  .2

ובמסגרת זו ביקשו בני משפחתה כי תנותח על , "כללית מושלם"
 . מסוים רופאידי 
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ם בבקשה לקבל החזר משפנה לביטוח המשלי, לטענת הקובל .3
נמסר לו כי המנתח שנבחר אינו מצוי , עבור הניתוח האמור

ובנסיבות אלה תשיב הקופה רק את , בהסדר עם קופת החולים
 .₪ 7,326מחיר הניתוח בסך של 

 
הקובל הלין על סכום ההחזר הנמוך וציין כי עלות הניתוח  .4

זאת מבלי לקחת , 21,000₪והאשפוז בלבד הגיעה לסך של 
 .  ון את שכר המנתחבחשב

 
לצורך בירור עובדות הקבילה דנן פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת 

: כדלקמן, החולים וזו השיבה
 

: אופציות לביצוע ניתוח פרטי 2במסגרת תוכנית כללית מושלם ישנן "
 

. ביצוע ניתוח אצל מנתח בהסדר ותשלום השתתפות עצמית .1
חזר לפי מחיר ביצוע ניתוח אצל מנתח שאינו בהסדר וקבלת ה .2

 ."ניתוח
 

 הקופה הוסיפה להסביר כי הואיל והמבוטחת בחרה באופציה השנייה -
היא תקבל החזר לפי מחיר ניתוח בסך  ניתוח על ידי מנתח שלא בהסדר -

ניתוח על  –אולם במידה שהייתה בוחרת באופציה הראשונה . 7,326₪של 
בלבד בסכום היה עליה לשלם דמי השתתפות עצמית  ידי מנתח בהסדר -

.  5,300₪ ל-₪ 2,500שנע בין 
 

: והרחיבה, הנציבה הסבירה לקובל כי תשובת קופת החולים הינה כדין
 

, חובת קופת החולים הינה למתן השירות במסגרת הרפואית הציבורית"
בחירת מנתח . אשר במסגרתה לא קיימת האפשרות של בחירת מנתח

ל מימון מקופת החולים לה ניתן לקב, קיימת במסגרת הרפואית הפרטית
הידועה גם כביטוח , רק במסגרת התכנית למתן שירותי רפואה נוספים

.        המשלים
 

תקנון לשירותי בריאות  –בהתאם לתנאים שבמסמך החובות והזכויות 
לו היית בוחרת להינתח על ידי , "כללית מושלם"של התכנית , נוספים

היה , שבהסכם עם הקופהבבית חולים , רופא שבהסכם עם קופת החולים
. הניתוח עולה לך דמי השתתפות עצמית בלבד

 
, מכיוון שהרופא בו בחרת לביצוע הניתוח לא נמצא בהסדר עם הקופה

כמפורט ברשימת " מחיר ניתוח"הרי שאת זכאית לקבלת החזר לפי 
 ."    הניתוחים של כללית מושלם
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אינה ש כקבילה ,קבעה הנציבה את הקבילהלאור כל האמור לעיל 
       .מוצדקת

 

U****************************************************** 
 

" מיקרו"בקשה למימון ניתוח בכף הרגל בשיטת 
 

, 2004בחודש מאי , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת השומרון, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מכבי

 
על ידי מנהל מחלקת  החתום, ממכתב שצורף לקבילה. 1

 כי עולה, פודיאטריה במרכז הרפואי אמריקן מדיקל סנטר
עמידה , הקובלת סובלת מכאבים בכף רגלה הימנית בעת הליכה

וכי על מנת לפתור את בעייתה מומלץ לנתח את רגלה , וישיבה
או /ברזלים ו, שאינה מצריכה ברגים" מיקרו"בשיטה המכונה 

 .גבס
 
כי הקובלת נמצאת  מחלקת פודיאטריהמנהל ציין , כמו כן. 2

וכי הנו המומחה היחיד בארץ המנתח בשיטה , "במצב חמור"
 .שהיא המתאימה ביותר לטיפול במצבה הנוכחי, האמורה

 
הקובלת פנתה לקופת החולים בבקשה כי תאשר לה את ביצוע . 3

ן "השיבה מנהלת תוכנית השב, במענה לפנייתה. הניתוח הנדרש
" מכבי מגן זהב"מבוטחת בביטוח משלים  בהיותה כי ,במחוז

, הנה זכאית להשתתפות בגין הוצאות עבור ניתוחים פרטיים
מסמך "כאשר גובה ההחזר נקבע בהתאם לכללים המפורטים ב

 ".זכויות וחובות של שירותי בריאות נוספים
 
הזכות , ל הוסיפה להסביר כי בהתאם לכללים האמורים"הנ. 4

וז מותנית בכך שהרופא ובית לקבלת טופס התחייבות לאשפ
. ן לביצוע הניתוח הנדון"החולים נמצאים בהסכם עם השב

לקופת החולים מכבי יש הסכם עם בתי החולים אסותא ורמת 
תשתתף בעלות האשפוז , ולפיכך, מרפא לביצוע הניתוח הנדרש

 .בגובה עלות ניתוח כזה בבתי החולים שבהסכם
   
התעריף המשולם לרופא  שכר המנתח מחושב לפי, זאת ועוד. 5

 .50%מכבי בגין אותו הניתוח בשיטה הקונבנציונלית בתוספת 
 

₪ 3,065נקבע כי ההחזר המרבי יהיה בסך , לאור האמור לעיל
 .בגין האשפוז₪ 2,525בגין שכר מנתח ועוד 
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על סכום ההחזר שהוצע על ידי קופת לנציבות הקבילות הקובלת הלינה 
שאין בו כדי לכסות את עלות הניתוח הריאלית בסך של  ,החולים
14,000₪. 

 
וזו , פנתה הנציבה לקבלת התייחסות קופת החולים, במענה לקבילה דנן

  :השיבה
 

כותה של המבוטחת לפנות לביצוע הניתוח ז, "מגן זהב"כמבוטחת "... 
אך ההחזר בגין ההוצאה קבוע לפי נהלי השירותים הנוספים , באופן פרטי

קידרון  לגבי גובה ההשתתפות בשכר ' המידע שנמסר לה במכתבה של גבו
". המנתח הוא מדויק לניתוח מסוג זה ללא התיחסות לשיטתו

 
מתייחס למצב בו הניתוח היה , כאמור תחשיב האשפוז כי ,צויןעוד 

, ן הסכם"עמו אין לשב, "אמריקן מדיקל סנטר"מתבצע בבית החולים 
, בבית החולים רמת מרפא, בסופו של דבר, הואיל והניתוח בוצע, אולם

תקבל הקובלת התחייבות לכיסוי מלא של הוצאות , ן הסכם"עמו יש לשב
. האשפוז

 
" מגן זהב"העבירה הנציבה לקובלת את תנאי התכנית , לאור האמור לעיל

והסבירה לה כי בהתאם לתנאי , בכל הנוגע למימון ניתוחים פרטיים
במסגרת בית חולים פרטי המצוי בהסכם  התכנית ניתן לבצע את הניתוח

או במסגרת בית חולים פרטי שאיננו מצוי במסגרת , עם קופת החולים
של התחשבנות שונים ולשני מצבים אלו תנאים , הסכם עם קופת החולים

. כספית
 

הנציבה העבירה לקובלת את תשובת קופת החולים בנוגע לזכותה לקבל 
הסבה את תשומת לבה לעובדה , אולם, כיסוי מלא של הוצאות האשפוז

במידה שבחרה ברופא מנתח שאינו קשור עם , כי בנוסף להוצאות האשפוז
, תהיה זכאית לקבל החזר כספי לפי תעריף מכבי, קופת החולים בהסכם

. לא במימון מלא של שכר המנתחאך 
 

קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה , לאור כל האמור לעיל
. מוצדקת

 

U******************************************************U   

 
ן המוצעות על ידי קופות החולים מאפשרות קבלת החזר "תוכניות השב

בהתאם לרשימות של מומחים  ,כספי עבור התייעצות עם רופא מומחה
רשימות אלה הוגבלו בקופת חולים כללית ובקופת חולים . שאושרו על ידן

הם מנהלי מחלקות או סגני מנהלי מאוחדת רק לרופאים מומחים ש
, רופאים מומחים 3,000ברשימות כאמור היו כלולים רק כ-. מחלקות

.  רופאים מומחים 12,000בעוד שבישראל קיימים כ-



 288 

 
 רופאים מומחים לבית המשפט המחוזי בתל אביב 52בשל מצב זה עתרו  
כנגד ההגבלות שהטילו קופות החולים כללית וביקשו צו הצהרתי 

שופטת בית המשפט המחוזי הילה קבעה  2005בראשית שנת . חדתומאו
לעניין קבלת החזרים כספיים " רופא מומחה"גרסטל כי הגדרת המונח 

לקופות החולים ניתנה ארכה . מהביטוח המשלים הינה מפלה ושרירותית
ולקבוע קריטריונים לקבלת אמור חודשים להתאים את תקנוניהן ל 6של 

. ם רופא מומחההחזר עבור התייעצות ע
 

במסגרת " רופא מומחה"בנושא הגדרת  בלתי מוצדקותקבילות  2להלן 
הקבילה הראשונה עוסקת במצב טרם ניתנה פסיקת בית . ן"תוכניות השב

     .  הקבילה השנייה עוסקת במצב לאחר מתן פסק הדין. המשפט כאמור
 

U****************************************************** 
 

גדרת הרופא המומחה המזכה במימון ההתייעצות ה
טרום הפסיקה  ן"במסגרת תוכנית השב 

 
, 2004בחודש פברואר , פנה לנציבות הקבילות, הצפון תושב, הקובל

: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים כללית
 
ביקש להתייעץ עם מנהל היחידה , חולה אונקולוגי, הקובל. 1

וזאת במסגרת , בבית החולים אסף הרופאלאונקולוגיה פולשנית 
בגין ".  כללית מושלם"ן "הזכות המוקנית לו בתוכנית השב

 .  ₪ 950נגבה ממנו סכום של , כאמור, ההתייעצות
 
הקובל פנה לקופת החולים בבקשה כי תשיב לו את הסכום . 2

, קופת החולים דחתה את בקשתו, אולם לטענתו, ששולם על ידו
ו התייעץ הנו מנהל יחידה לאונקולוגיה בטענה כי הרופא עמ

ומשום כך , על פי מינוי פנימי של בית החולים בלבד, פולשנית
" כללית מושלם"אינו עונה על הקריטריון הקבוע בתוכנית 

 .לקבלת מימון קופת החולים בגין ההתייעצות
 
הקובל הלין על סירובה של קופת החולים להשיב לו את הסכום . 3

וכן הלין על כך שהרופא עמו , ין ההתייעצותששולם על ידו בג
שעה שאיננו עומד בהגדרה זו של , נועץ הציג עצמו כמנהל יחידה

 .ן"תוכנית השב
 

פנתה הנציבה לממונה על פניות הציבור , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
בבקשה לברר מהי הגדרת התפקיד של , במרכז הרפואי אסף הרופא

.   הרופא עמו נועץ הקובל
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השיב סגן מנהל המרכז הרפואי אסף הרופא כי , במענה לפניית הנציבה

של  במינוי פנימיהרופא משמש כמנהל היחידה לאונקולוגיה פולשנית 
. הנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא

 
מיכל ' ח הגב"ד רו"פנתה הנציבה לעו, לאור הגדרת התפקיד כאמור

וזאת , בריאות נוספיםל לקופות חולים ושירותי "סמנכ, ו'בויאנגעבאדי-
לצורך קבלת חוות דעתה בשאלה האם די במינוי פנימי של הנהלת המרכז 

רופא "ל" כללית מושלם"ן "כדי לעמוד בהגדרת תוכנית השב, הרפואי
.  אשר התייעצות עמו מזכה בהחזר כספי, "מומחה

 
למסמך הזכויות של תוכנית ' בפרק ד 6קבועה בסעיף , כאמור, ההגדרה

: וזו לשונה, "ית ועודכלל"ן "השב
 

" רופא מומחה. "6" 
 

סגן , רופא המשמש היום או בחמש השנים האחרונות כמנהל מחלקה
מנהל , סגן מנהל מכון, מנהל מכון(*) מנהל מחלקה או מנהל יחידה 

מחלקה ליחידה דחופה בבית חולים ממשלתי או בבית חולים של שירותי 
או פרופסור באחד מבתי /ו ,בריאות כללית או בבית חולים ציבורי אחר

הספר לרפואה במדינת ישראל 
 

תחום התמחות שהוגדר ארגונית על ידי ההנהלה הראשית או  יחידה -(*) 
" על ידי נציבות שירות המדינה 

 
כי מינוי פנימי למנהל יחידה מטעם הנהלת בית , ל"בתשובתה הבהירה הנ

אינו , דינהאשר אינו נעשה בהתאם לנוהלי נציבות שירות המ, החולים
.    ן"על פי תוכנית השב" רופא מומחה"עונה להגדרה הנדרשת ל

 
כי הוא אינו זכאי לקבלת , הסבירה הנציבה לקובל, לאור האמור לעיל

הואיל והתפקיד בו נושא הרופא עמו , ן"החזר כספי במסגרת תוכנית השב
אשר ההתייעצות עמו , "רופא מומחה"התייעץ אינו עונה על ההגדרה של 

.     כה בהחזר כספימז
 

קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה , לאור כל האמור לעיל
.   מוצדקת

 
על המבוטח , הנציבה שבה ומדגישה כי בכל פניה להתייעצות עם רופא

כרופא המזכה , ן של קופת החולים"ל עומד בהגדרת השב"לברר האם הנ
 .להחזר כספי

 

U****************************************************** 
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U****************************************************** 

 
ההבדל בהגדרת הרופא המומחה המזכה במימון ההתייעצות  

לאחר הפסיקה   -ן"במסגרת תוכנית השב
  

, 2005אוגוסט בחודש , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת חיפה, הקובלת
: אלו פרטי הקבילהו, בקבילה נגד קופת חולים מכבי

 
, "מכבי מגן זהב"המבוטח בביטוח המשלים , בנה של הקובלת .1

הופנה לקבלת ייעוץ רפואי אצל פסיכיאטרית מומחית לילדים 
ם "מנהלת יחידה בכירה בבית החולים רמב"ונוער שהינה 

 ".בחיפה
 

פנתה הקובלת לקופת החולים בבקשה , פגישות ייעוץ 3לאחר  .2
וזאת על סמך קבלות שהוצגו על ידה , להשיב לה את עלות הייעוץ

 . לקופה
 

בקשתה נדחתה על ידי קופת החולים בטענה כי הרופא אליו  .3
 ".אינו נכלל ברשימת הרופאים המאושרים"פנתה 

 
תוך שהיא מציינת כי על , הקובלת פנתה לקופת החולים בשנית .4

פי הידוע לה ניתן פסק דין תקדימי בסוגיה בבית המשפט המחוזי 
יינתן אישור לקבלת החזר כספי "בו נקבע כי  בתל אביב

גם אם הרופא המומחה אינו נכלל ) מגן זהב(למבוטחים 
 ".   ברשימה

 
ובמסגרת הזכויות הקבועות בביטוח , ל"בהתאם לפסיקה הנ .5

ביקורים של  3ביקשה הקובלת לקבל החזר כספי בגין , המשלים
לה כי ידוע , הקובלת ציינה. בנה לצורך קבלת ייעוץ רפואי

, פעמים בשנה 3שקבלת ההחזר בגין ייעוץ מומחה מוגבלת ל-
ולפיכך היא מיצתה את המכסה השנתית ואין היא זכאית לקבל 

 . החזרים עבור ביקורים נוספים
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הקובלת הלינה על סירובה של קופת החולים להשיב לה את עלות  .6
וציינה כי טרם קיבלה תשובה , הייעוץ הרפואי כאמור לעיל

 . ם בנוגע לטענות שהועלו על ידהמקופת החולי
 

פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
: כדלקמן, החולים וזו השיבה

 
 נכנסה לתוקפה רשימה שנכון להיום כוללת למעלה מ- 1.10.03 החל מ-"

יחידות , רופאים המשמשים מנהלים או סגני מנהלים של מחלקות 1,000
וכן רופאים מומחים בכירים אחרים שאושרו , החוליםאו מכונים בבתי 

." י המנהל הרפואי של מכבי"ע
 

הקופה הוסיפה כי האפשרות לצרף את הרופאה הנדונה לרשימת היועצים 
ונמצא כי היא אינה עומדת בקריטריונים  המאפשרים את , נבדקה

שבה הקופה על עמדתה לפיה לא תוכל לאשר , לפיכך. צירופה לרשימה
 . גין הייעוץהחזר ב

 
הנציבה העבירה לקובלת את עמדת קופת החולים וציינה כי עמדה זאת 

: מקובלת עליה מהסיבות הבאות
 

בית המשפט קבע כי הגבלת רשימת המומחים על ידי קופות החולים "
ונתן להן שהות , אינה חוקית, לבעלי תפקידים מוגדרים, כללית ומאוחדת

אולם , לא היתה שותפה להליךקופת חולים מכבי . לתקן את הרשימה
מלכתחילה הרשימה של קופה זו כללה גם מומחים נוספים מעבר 

. לרשימה על פי תפקידים
 

וגם בית , אין בפסק הדין קביעה כי יש לכלול כל רופא ורופא ברשימה
המשפט הסכים שניתן לקבוע רשימה מוגדרת של רופאים שאליהם ניתן 

." להפנות לצורך התייעצות
 

כקבילה שאינה , קבעה הנציבה את הקבילה, האמור לעיל לאור כל
. מוצדקת

 

U****************************************************** 
 

, עולה מן הקבילותשל היקף זכויות המבוטחים בתכנית ההעדר הבנה 
: להלן דוגמא לקבילה מסוג זה . בניסוח המורכב של התכניותגם מקורו 
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U****************************************************** 
 

בקשה לממן השתלת לוחית רדיואקטיבית לעין 
 

בחודש ינואר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת פתח תקווה, הקובלת
: ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים לאומית, 2004

 
המבוטחת במסגרת התוכנית לשירותי בריאות נוספים , הקובלת. 1

הופנתה על ידי מומחה , ")ן"תכנית השב: "להלן" (מית ועודלאו"
למרפאת העיניים , לרפואת עיניים מטעם קופת חולים לאומית

וזאת בעקבות ממצא של מלנומה , בבית החולים הדסה עין כרם
 .של הדמית בעינה הימנית

 
ממסמך שצורף לקבילה עולה כי מנהל מחלקת העיניים בבית . 2

כי יש לטפל בקובלת בהחדרת חומר רדיו-החליט , החולים הדסה
, כאמור, ן"תוך חיוב תוכנית השב, פ"במסגרת השר, אקטיבי לעין

 .  בהוצאות הטיפול הנדון
 
הסכימה קופת החולים לממן אך ורק את הוצאות , בפועל. 3

וזאת בטענה כי הטיפול , להבדיל מהוצאות הטיפול, האשפוז
אינו , פ"סגרת שראותו עברה הקובלת בבית החולים הדסה במ

 .  ן"כלול ברשימת הניתוחים המנויים בתוכנית השב
 
הועלתה לדיון , בקשתה של הקובלת לממן את הטיפול שעברה. 4

, במסגרת ועדת החריגים הארצית של קופת חולים לאומית
על , החלטת הועדה תמכה בעמדתה הראשונית של הקופה, אולם

 .  הטיפול שעברהאין לאשר לקובלת החזר הוצאות בגין , פיה
 
הקובלת הלינה על החלטת קופת החולים שלא לאשר לה החזר . 5

ל שונה "ואף טענה כי עמדת הקופה הנ, הוצאות בגין הטיפול
על פיהם , בתכלית מהדברים שנמסרו לה על ידי הרופא המטפל

 .   פ"הקופה כיסתה בעבר את הטיפול הנדון במסגרת שר
 

פנתה הנציבה לנציבת פניות הציבור , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן
: אשר השיבה כדלקמן, בבית החולים הדסה

 
לאומית "כל הוצאות החולים המבוטחים ב, עד האירוע עם הקובלת" 

כולל , י הביטוח המשלים הזה"כוסו במלואן ע, ...'י פרופ"שטופלו ע, "ועוד
קוד , אקטיביתהשתלת לוחית רדיו-(ניתוחים מהסוג שעברה הקובלת 

, התפלא לשמוע לראשונה שסוג ניתוח זה אינו כלול ... 'פרופ). 997152
".  ן"שב"ב, לפתע פתאום
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במקרה של " לאומית ועוד"אינו מתכוון לוותר ל ,...'פרופ, לאור זאת

התשלום יוטל על משפחת , אם הביטוח לא יעמוד בהתחייבותו... הקובלת
ת את גובה התשלום הואיל להפחי... 'פרופ, במקרה כזה, אם כי. לתהקוב

פ "ממחיר השר 40% כ-(לסכום המוקטן לפי תעריף הביטוח המשלים 
"  ."הדסה"פ של "במקום המחיר המלא המופיע בתעריפון השר, )המלא

 
תוך , פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת החולים, ל"לאור התשובה הנ

נאמר לה במרפאתה כי קוד , על פיהן, שהיא מדגישה את טענות הקובלת
את הקוד  ח הדסה"ביהפול לא מוכר להם וכי ימשיכו לברר עם הטי

אך לא נאמר לה כי ייתכן שהניתוח לא כלול ברשימת הניתוחים , הנדרש
לא , כמו כן. ן ובמקרה כזה לא תקבל כל השתתפות"של תוכנית השב

הוצע לה לשקול את עיכוב הניתוח עד לבירור הסוגיה או לחילופין לבדוק 
.   רת הציבוריתאפשרות לבצעו במסג

 
: כדלקמן, בתגובה השיבה קופת החולים

 
ללקוחה הובהר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי ניתוח מהסוג . 1"

. ח ציבורי"שעברה מאושר לביצוע רק בבי
 
פ כלול בביטוח המשלים "העובדה שמאן דהוא חשב שהניתוח בשר. 2

ובפועל , עמהח מסרה לקובלת או מי מט"אינה נובעת ממידע כלשהו שקופ
." אין לה כל ביסוס

 
שבה הקופה וחזרה על עמדתה על פיה אין היא יכולה , לאור האמור לעיל

. לאשר את ההוצאה שהקובלת מנסה להכתיב לה
 

ביקשה הנציבה מקופת החולים , בהתאם לסמכותה הקבועה בחוק
אשר ניתן לבצע במסגרת , להעביר לידה את רשימת ניתוחי העיניים

. פת חולים לאומיתן של קו"השב
 

לאחר עיון ברשימה זו הסבירה הנציבה לקובלת כי זכויות וחובות 
לאומית (", המבוטחים במסגרת התוכנית לשירותי בריאות נוספים

תוכן . נקבעות בהתאם למסמך הזכויות והחובות של התוכנית, ")ועוד
י קופת החולים המפעילה את התוכנית ומשרד הבריאות "המסמך נקבע ע

.  את הפעלת התוכנית בהתאם לתקנון אותו קבעה הקופה אישר
 

, או בסמכות כל גורם אחר במשרד הבריאות/אין בסמכותה ו, לפיכך
להורות לקופת החולים להעניק למבוטחים זכויות החורגות מהקבוע 

הטיפול לו נזקקה הקובלת , בבדיקת התוכנית עלה כי. בתקנון התוכנית
יניים אותם ניתן לבצע במסגרת אכן לא כלול ברשימת ניתוחי הע

. התוכנית
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כי אין בידה להורות לקופת החולים , אי לכך הודיעה הנציבה לקובלת

בגין ניתוח שלא כלול ברשימת , לאשר החזר הוצאות עבור מנתח פרטי
. הניתוחים של התוכנית בה הקובלת חברה

 
על המבוטח לבדוק לפני קבלת , כי במקרים מסוג זה, הנציבה ציינה

האם הניתוח כלול ומאושר לביצוע במסגרת , חלטה לביצוע ניתוח פרטיה
. התוכנית בה הוא מבוטח

 
ל הקופה עלה כי עובדי הקופה חתמו על "מבירור עם סמנכ, יתרה מכך
לפיהם הובהר לקובלת כי הטיפול לו הנה זקוקה אינו כלול , תצהירים

. הציבוריתועל כן יש לבצעו במסגרת המערכת , ן"במסגרת תוכנית השב
 

כי באשר לטענות הקובלת בדבר הטעייה מצד בית , הנציבה הוסיפה
אין בתשובתה בכדי למנוע ממנה לנקוט בכל , או קופת החולים/החולים ו

. לרבות פניה לערכאות משפטיות,סעד משפטי
 

קבעה הנציבה את הקבילה כקבילה שאינה , לאור כל האמור לעיל
 .         מוצדקת

 

U****************************************************** 
 

הנציבה שבה ומדגישה את ההכרח כי מבוטחים יבדקו האם הטיפול אותו 
, ן"כלול או לא כלול בתוכניות השב, ן"הם מבקשים לבצע דרך השב

. מה יהיה גובה ההשתתפות העצמית שלהם, ובמידה שהוא כלול
 

שעניינן  מוצדקותקבילות דוגמאות ל 2 להלן, בניגוד לקבילות הקודמות
: ן"רישום לשבמנהלית באי סדירות 

 

U****************************************************** 
 

" כללית מושלם"ן "לתוכנית שב" כללית משלים"מעבר מביטוח 
 

, 2004בחודש מרץ , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת ירושלים, הקובלת
: אלו פרטי הקבילהו, בקבילה נגד קופת חולים כללית

 
" כללית משלים"לתוכנית הביטוח  1997הקובלת הצטרפה בשנת . 1

 ").כללית משלים: "להלן" (דקלה"של חברת הביטוח 
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ן "לתוכנית השב, ל"עברה מתוכנית הביטוח הנ 2001בשנת . 2
כללית : "להלן(של שירותי בריאות כללית " כללית מושלם"

 ").מושלם
 
" דקלה"המשיכה חברת הביטוח , לעילכאמור , למרות המעבר. 3

, "כללית משלים"לחייב את חשבונה של הקובלת בגין חברותה ב
ההצטרפות , לפיה, זאת בניגוד להסכמה שהייתה בין הצדדים

 ".כללית משלים"מבטלת את חברותה ב" כללית מושלם"ל
 
מועד הצטרפותה , 2001הקובלת הלינה על כך שהחל משנת . 4

כללית "יבה לשלם גם עבור חברותה בחו, "כללית מושלם"ל
 ".משלים

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

כללית "פניות הציבור של  חלקתבאמצעות מ, אשר השיבה, חולים כללית
כנראה עקב תקלה בעת המעבר לא בוטלה פוליסת הביטוח "כי " מושלם

".   שותכפי שאכן היה צריך להיע" כללית משלים"
 

הודיעה לקובלת כי תבטל את חברותה " דקלה"עוד צוין כי חברת הביטוח 
וכי תשיב , "כללית מושלם"החל ממועד הצטרפותה ל" כללית משלים"ב

. לה את סכומי הפרמיה שנגבו ממנה בטעות החל מאותו המועד
 

ולאור כל האמור לעיל , תשובת קופת החולים הועברה לידיעת הקובלת
 . את הקבילה כקבילה מוצדקת קבעה הנציבה

 

U****************************************************** 
 

בים עבור חברות בביטוח משלים לביטול חיובקשה 
 

בחודש ספטמבר , פנתה לנציבות הקבילות, תושבת בית שמש, הקובלת
:  ואלו פרטי הקבילה, בקבילה נגד קופת חולים מאוחדת, 2005

 
דרישות תשלום עבור , מזה זמן רב, ביתההקובלת מקבלת ל .1

 .    חברותה בביטוח המשלים
 

, מעולם לא חתמה על טופס הצטרפות לביטוח המשלים, לטענתה .2
ולפיכך פנתה לקופת החולים בבקשה שתחדל מלשלוח לה 

 . דרישות תשלום
 

קיבלה לביתה שני מכתבים נוספים מקופת , למרות האמור .3
התראה בדבר הקפאת "האחד נושא את הכותרת ; החולים
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". הודעה על הפסקת חברות"והשני נושא את הכותרת " זכויות
הפסקת החברות בתכנית אינה : "במכתב האחרון צוין כדלקמן

, פוטרת את המבוטח מתשלום בגין התקופה בה היה חבר בתכנית
הזכות לנקוט באמצעים  אי לכך שומרת לעצמה הקופה את

 ".בהעומדים לרשותה כדי לגבות את החו
 

הקובלת הלינה על חיובה לשלם את התשלומים החודשיים בגין  .4
זאת למרות שמעולם לא חתמה על טופס , הביטוח המשלים

 .הצטרפות
 

הקובלת ציינה כי רוקח אשר העביר במחשב את כרטיס החבר  .5
הודיע לה כי על פי הנתונים שנתקבלו היא אינה , המגנטי שבידה

כך אינה זכאית להטבות ולפי, חברה בתוכנית הביטוח המשלים
 .שמקנה תוכנית זאת ברכישת תרופות

 
פנתה הנציבה לקבלת עמדת קופת , לצורך בירור עובדות הקבילה דנן

קביעת , תוך שהיא מציינת את הוראות משרד הבריאות לפיהן, החולים
ן מחייבת בקבלת חתימת המבוטח על הוראת "חברות בתוכנית השב

. הצטרפות לתכנית
 

ת הנציבה השיבה קופת החולים כי לאחר קבלת פרטי במענה לפניי
בוטלו החיובים בגין הביטוח , המקרה וקריאת טענותיה של המבוטחת

. המשלים והקובלת אינה חייבת סכום כשלהוא בגין ביטוח זה
 

ולאור כל האמור , הודעה על תוצאות בירור הקבילה הועברה לקובלת
. קתכקבילה מוצד, הקבילה קבעה הנציבה אתלעיל 

 

U****************************************************** 

 
   ........................................................
 

אשר . לחזור ולתהות על מיעוט הקבילותשלא בסיפא של פרק זה לא ניתן 
ממליצה לערוך מבדקים בקרב המבוטחים שבה והנציבה , על כן

 וזאת על מנת לבדוק את רמת שביעות רצונם, ן"המקבלים שירותי שב
 .ולפרסם ברבים כי ניתן לקבול גם בנושא זה לנציבות הקבילות
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שביעי חלק 
 

נתונים מספריים 
והתפלגותם 

 
  שביעיתקציר חלק 

 
בחלק זה מוצגים נתוני הקבילות וההשגות שנתקבלו ונתבררו בתקופת הדוח 

.  תוך ניתוח ודיון במגמות העולות מהן
 

מובאים לוחות המציגים את חלקן של קופות החולים השונות באוכלוסייה הן 
הן לאחר מתן ביטוי להרכב הגילאים על בסיס של מספר הנפשות המבוטחות ו

"). נפשות מתוקננות("השונה בכל קופה 
 

מוצגים מספרי הקבילות שהוגשו נגד כל אחת מקופות החולים הן , בדומה
במספרים מוחלטים והן בהתאם למשקלן היחסי של קופות החולים 

. באוכלוסיית המבוטחים
  

, בהתאם לנושא הקבילהמובאים פירוט מילולי וטבלאות של התפלגות הקבילות 
. תוצאות הבירור ומשך זמן הטיפול בתקופת הדוח, המוסד הנילון

 
מוצגות טבלאות רב שנתיות המפרטות את התפלגות הקבילות על בסיס 

החל ממועד הקמת נציבות הקבילות ועד לסוף שנת , ים המוזכרים לעילרהפרמט
. 1999-2005ים וכן גרפים המדגימים את ממצאים עיקריים במהלך השנ, 2005

 
. 2003-2005מפורטות בטבלאות הטכנולוגיות עליהן הלין הציבור בשנים , כן

 .למדיניות טכנולוגיות רפואיותמידע זה הועבר לאגף 
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שביעי חלק 
 תפלגותםהנתונים מספריים ו

 
  נתונים מספריים והתפלגותם. א

 
פת הדוח תוך בחלק זה יוצגו נתוני הקבילות וההשגות שנתקבלו ונתבררו בתקו

.  ניתוח ודיון במגמות העולות מהן
 

הובאו בחשבון הן , בניתוח משמעות התפלגותן של הקבילות נגד קופות החולים
נתון זה מהווה את (משקלה של כל קופת חולים בכלל הנפשות המבוטחות 

והן משקלה של כל קופה לאחר מתן ביטוי להרכב , )הבסיס לחישובי הקפיטציה
להלן נתונים המפרטים ). מספר נפשות מתוקננות(בכל קופה הגילאים השונה 

: התפלגות זאת
 

U1' לוח מס 
 

מספר הנפשות המבוטחות המשמשות בסיס לחישוב הקפיטציה 
Uומספר הנפשות המתוקננותUP0F

1
PU  2003-2005לשנים 

 
0B נפשות מבוטחות הקופה

* כבסיס לקפיטציה
) באחוזים(

P1Fנפשות מתוקננות

2
P *

) באחוזים(

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

 59.1 59.3 59.8 54.5 55.0 55.4כללית 

 21.7 21.7 21.4 23.8 23.7 23.6מכבי 

9B 9.1 9.1 9.2 9.9 9.9 9.9לאומית 

 10.1 9.9 9.6 11.8 11.4 11.1מאוחדת 

 100 100.0 100.0 100 100.0 100.0כ "סה

ליולי בכל שנה  1-ב*        

                                                           
הסבר מלא לגבי מספר הנפשות המבוטחות כבבסיס לחישובי הקפיטציה ולגבי חישוב מספר הנפשות  1

התפלגות המבוטחים בין קופות החולים לפני "בן נון ושוקי גרינבלט  גבי: ראה פירסום, המתוקננות
, ירושלים(ל לכלכלה וביטוח בריאות "שכת הסמנכל" 1950-1998ואחרי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

). 1999ספטמבר , ס"תשרי תש
2

) הקצאה לקופות החולים(על פי התיקון לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי  1.7.2005החל מ- 
קבוצת : קבוצות גיל חדשות 2ונוספו , בוצע שינוי במשקלות על פי גיל, 2005 –ה "התס) תיקון(

לה , 85מעל גיל , וקבוצת גיל חדשה, ן לה משקל גבוהה יותר מבעבראשר נית, שנה 1גיל של עד 
. ניתן משקל גבוה
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U2' לוח מס 

 
פות בהשוואה למשקלן לפי נוסחת הנפשות  מתוקננות קבילות שהוגשו נגד הקו

 2003-2005לשנים 

 
7B 2005 2004 2003הקופה 

החלוקה  
לפי 

.* מ.נ

החלוקה הקבילות 
לפי 

.* מ.נ

החלוקה הקבילות 
לפי 

14Bמ.נ *.

הקבילות 

 
 

 
 %-ב

 
 %-ב

 
 %-ב

 
 %-ב

 
במספרים 

 
 %-ב

 
 %-ב

 
במספרים 

 
 %-ב

10B 62.4 2,203 59.1 65.6 2,542 59.3 64.6 1,771 59.8כללית 

 14.9 526 21.7 12.6 490 21.7 13.6 374 21.4מכבי  

 10.8 381 9.1 10.7 417 9.1 12.0 330 9.2לאומית 

 11.9 420 10.1 11.1 431 9.9 9.7 266 9.6מאוחדת 

 100.0 3,530 100.0 100.0 3,880 100.0 100.0 2,741 100.0כ "סה

 
ת נפשות מתוקננו. = מ.נ*              

 
, מהנתונים בולט כי משקלה של קופת חולים כללית במספר הנפשות המתוקננות

ואילו משקלן של קופות החולים , עולה על משקלה במספר הנפשות המבוטחות
ובמידה פחותה יותר אף משקלה של קופת חולים לאומית , מכבי ומאוחדת

. חותנמוך ממשקלן על פי מספר הנפשות המבוט, במספר הנפשות המתוקננות
ישנו ריכוז גבוה יותר של מבוטחים , כי בקופת חולים כללית, משמעות הדבר

הרכב ) בעיקר מכבי ומאוחדת(בעוד שבקופות חולים האחרות , 65מעל גיל 
.  המבוטחים צעיר יותר

 
המשקף את משקלה של כל קופת חולים בסך כל הקבילות , 2עוד עולה מלוח 

משקלן הדוח  בתקופתכי , מתוקננותלעומת משקלה במספר הנפשות ה, שהוגשו
עולה על משקלן , בסך הקבילותלאומית ומאוחדת של קופות החולים כללית 

.  במספר הנפשות המתוקננות
 

משקלה של קופת חולים מכבי בסך הקבילות שהוגשו נמוך באופן , לעומת זאת
קלה ישנה עליה  2005בשנת ( ממשקלה בסך הנפשות המתוקננותובולט עקבי 

, אך גם בשנה זו, בסך הקבילות שהוגשו כנגדה, ה של קופת חולים מכביבמשקל
). משקלה בסך הקבילות נמוך משמעותית ממשקלה במספר הנפשות המתוקננות
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 3' לוח מס

 
נפשות מתוקננות  10,000-קבילות שהוגשו נגד הקופות מחושבות ל

 2003-2005לשנים 
 

8B 2005 2004 2003הקופה **
החלוקה  

לפי 
.* מ.נ

תלונות 
 10,000ל-

. מ.נ

החלוק
ה לפי 

.* מ.נ

תלונות 
 10,000-ל

. מ.נ

החלוקה 
לפי 

.* מ.נ

תלונות 
 10,000-ל

. מ.נ
1B 5.4 4,086.2 5.9 4,267.6 4.2 4,226.6כללית 

2B  3.5 1,502.9 3.1 1,560.6 2.5 1,513.6מכבי 

3B 6.1 626.4 6.3 656.5 5.0 648.5לאומית 

4B 6.0 702.0 6.0 714.9 3.9 680.2מאוחדת 

13B5.1 6,917.5 5.4 7,199.6 3.9 7,068.8כ "סה 

 
 נפשות מתוקננות. = מ.נ*                   
 1ללוח מספר  2ראה הערה , על פי תיקון המשקולות, 2005בשנת **                    

 
נפשות  10,000 -משקף את מספר הקבילות ל) 1' ראה גם תרשים מס( 3לוח 

הדוח  בתקופתוממנו עולה כי , ל אחת מקופות החוליםמתוקננות שהוגשו נגד כ
היה נגד קופת חולים לאומית ולאחריה , מספר הקבילות הרב ביותר על בסיס זה

ומספר הקבילות הנמוך ביותר על בסיס  .כלליתמאוחדת ות חולים ונגד קופ
 .נגד קופת חולים מכביבאופן בולט היה , מספר נפשות מתוקננות

 
על בסיס נפשות מתוקננות  ,עלה מספר הקבילות שהוגשו 2004בשנת יש לציין כי 

חלה ירידה מסוימת  2005בשנת . קופות החוליםנגד כל ") קבילות מתוקננות("
, פרט לקופת חולים מכבי, נגד כל קופות החולים, במספר הקבילות על בסיס זה

 ,נפשות מתוקננות 10,000אשר גם בשנה זו חלה עליה במספר הקבילות ל-
. נגדה וגששהו

 
מספר הקבילות , בהשוואה לקופות החולים האחרות, גם בשנה זו, כאמור לעיל

. היה הנמוך ביותר, המתוקננות נגד קופת חולים מכבי
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 4' לוח מס
 

איש   10,000-מספר קבילות ל
ות בהשוואה למספר הנפשות המבוטחות נלפי מספר הנפשות המתוקנ

 2003-2005לשנים 
 

5B נפשות מתוקננות ת  נפשות מבוטחוהקופה
 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

 5.4 5.9 4.2 5.9 6.9 4.8כללית 

 3.5 3.1 2.5 3.2 3.1 2.4מכבי 

11B 6.1 6.3 5.1 5.7 6.3 5.0לאומית 

 6.0 6.0 3.9 5.2 5.6 3.6מאוחדת 

 5.1 5.3 3.9 5.2 5.9 4.1כ "סה

 
 

הנפשות "ית מלמדת כי אם מתעלמים מסוגי 4ההשוואה המוצגת בלוח 
, ומנתחים את הנתונים על פי מספר הנפשות המבוטחות בלבד" המתוקננות

מספר הקבילות הרב ביותר באופן יחסי למספר  ,תקופת הדוחבשנמצא 
 ולאחריה נגד קופת חולים לאומית, היה  נגד קופת חולים כללית, המבוטחים

. ומאוחדת
 

באופן ביותר לות הנמוך מספר הקבי, בולט כי בתקופת הדוח ,על פי ניתוח זה
. היה נגד קופת חולים מכבי, יחסי למספר המבוטחים
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 5' לוח מס
 

קבילות מוצדקות  
שהוגשו נגד קופות החולים 

 2003-2005לשנים 
 

6B נפשות  10,000ל-במספרים הקופה
מתוקננות 

 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

 1.14 1.24 1.07 467 531 454כללית 

 0.66 0.5 0.74 99 78 112מכבי 

12B 1.28 1.34 1.65 80 88 107לאומית 

 1.08 1.16 0.90 76 83 61מאוחדת 

 1.04 1.08 1.04 722 780 734כ "סה

 
 

משקף את סך הקבילות שנקבעו על ידי הנציבה ) 2ראה גם תרשים ( 5לוח 
זאת הן במספרים מוחלטים והן על , כמוצדקות כנגד כל אחת מקופות החולים

. נפשות מתוקננות 10,000בסיס 
 

מספר  2003כמו גם בשנת , הדוח בתקופתמניתוח הקבילות המוצדקות עולה כי 
, הקבילות המוצדקות המתוקננות הגבוה ביותר היה נגד קופת חולים לאומית

. והנמוך ביותר היה נגד קופת חולים מכבי 
 

 מספר הקבילות המוצדקות המתוקננות 2005ירד בשנת  2004בהשוואה לשנת 
ועלה מספר הקבילות המוצדקות  ,ומאוחדתלאומית נגד קופות חולים כללית 

מספר הקבילות המוצדקות  2005גם בשנת , למרות זאת( קופת חולים מכבינגד 
). נגד קופת חולים מכבי היה הנמוך ביותר, המתוקננות
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 : סיכום הנתונים על קבילות והשגות. 1
 

   :          קבילות בנושא החוק והסל. א
 

, נמשך אפיון הקבילות המשותף לנציבות ולקופות החולים, בתקופת הדוח
מתוך מגמה ליצור מינוח אחיד הן לנציבות הקבילות והן , 1998שנקבע בשנת 

לצורך הגברת ההבנה בין הגופים המטפלים בקבילות , לקופות החולים השונות
.  הציבור

 
לקופת חולים עדיין מהווה מאחר ומספר ההשגות המגיעות לנציבות לגבי רישום 

הצגה נכונה של קבילות המבוטחים , וההשגות מסך כל הקבילותומעלה  25%
מחייבת הפרדה בין הנתונים לגבי ההשגות על רישום , לגבי החוק והוראותיו

שכולל את , לקופות החולים לבין קבילות הנוגעות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
גם בדוח זה יוצגו הנתונים , על כן.  צוסל השירותים ואת רשימת התרופות שב

. לגבי שתי קבוצות אלו בנפרד
 
 

 2004שנת 
 

קבילות ופניות שעניינן  4,611מהם , קבילות והשגות 6,140התקבלו  2004בשנת 
השגות  1,529סל השירותים ורשימת התרופות ו-, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

. שעניינן רישום לקופות חולים
 

המהוות  3,880, מתוכן, קבילות  4,611ה זו נתקבלו בנציבות במהלך שנ, כאמור
יתר הקבילות התייחסו למוסדות . היו נגד קופות החולים, מהקבילות 84%-כ

 ).המוסד לביטוח לאומי ואחרים, משרד הבריאות, בתי חולים(וגופים אחרים 
 

נגד קופות החולים היא   2004התפלגות הקבילות שנתקבלו במהלך שנת 
: כדלקמן

 
נגד   417, נגד קופת חולים מכבי 490, קבילות היו נגד קופת חולים כללית  2,542

' ראה טבלה מס(קבילות נגד קופת חולים מאוחדת  431ו-קופת חולים לאומית 
1 .(
 

קבילות  5,268סך כל הקבילות שטופלו על ידי נציבות הקבילות בשנה זו מסתכם 
הן קבילות  657ו-, לך שנה זוקבילות התקבלו במה 4,611מתוכן , ופניות

מתוך סך כל . שהטיפול בהן החל בשנים הקודמות ונמשך גם במהלך שנה זו
.  קבילות 4,119ב- הסתיים הטיפול, הקבילות אשר טופלו במהלך השנה

 
,  קבילות נקבעו כמוצדקות 822, מתוך הקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנה זו

קבילות אשר לא ניתן "נקבעו כ 980ו-קבילות נקבעו כלא מוצדקות  1,021
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בדבר אפיון תוצאות הטיפול בקבילות  4ראה הסבר בפסקה " (להיענות להן
קבילות היו לבירור מידע או קבילות  758, כמו כן). 8ו- 7' ונתונים בטבלאות מס

, שהמידע שצוין בהן לא היה מספיק בכדי לקבוע האם הקבילה מוצדקת או לא
קבילות הוגדרו כקבילות  538ו- ,"אין תוצאה"ה של ועל כן הן סווגו בקטגורי

, אשר הטיפול בהן אינו בסמכות הנציבה ועל כן הן הופנו לגורמים המתאימים
. ולא נקבע האם הן מוצדקות או לא

  
אחוז הקבילות שנמצאו , 20%אחוז הקבילות שנמצאו מוצדקות בשנה זו היה 

לא ניתן "ת אשר סווגו כמהקבילו 24%אחוז זה כולל ( 49%לא מוצדקות היה 
). אשר במהותן הן קבילות לא מוצדקות, "להיענות

 
 

 2005שנת 
 

קבילות ופניות שעניינן   4,604מהם , קבילות והשגות 7,437התקבלו  2005בשנת 
השגות  2,833ו- סל השירותים ורשימת התרופות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
. שעניין רישום לקופות חולים

 
המהוות  3,530 ,מתוכן, קבילות 4,604 שנה זו נתקבלו בנציבותבמהלך , כאמור

יתר הקבילות התייחסו למוסדות . היו נגד קופות החולים, מהקבילות 77%כ-
 ).המוסד לביטוח לאומי ואחרים, משרד הבריאות, בתי חולים(וגופים אחרים 

 
: נגד קופות החולים  כדלקמן 2005התפלגות הקבילות שנתקבלו במהלך שנת 

 
נגד  381, נגד קופת חולים מכבי 526, קבילות היו נגד קופת חולים כללית 2,203

 1' מסראה טבלה (קבילות נגד קופת חולים מאוחדת  420ו- קופת חולים לאומית
. )2005לשנת 

 
 5,753ב- סך כל הקבילות שטופלו על ידי נציבות הקבילות בשנה זו מסתכם

הן  1,149ו-, בלו במהלך שנה זוקבילות התק 4,604מתוכן , קבילות ופניות
מתוך סך . קבילות שהטיפול בהן החל בשנים הקודמות ונמשך גם במהלך שנה זו

.  קבילות 4,107ב-הסתיים הטיפול , כל הקבילות אשר טופלו במהלך השנה
 

,  קבילות נקבעו כמוצדקות 851, מתוך הקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנה זו
קבילות אשר לא ניתן להיענות "נקבעו כ 969ו- קותקבילות נקבעו כלא מוצד 853
בדבר אפיון תוצאות הטיפול בקבילות ונתונים  4ראה הסבר בפסקה " (להן

קבילות שהיו לבירור מידע או  769, כמו כן). 2005לשנת  8ו- 7 'בטבלאות מס
קבילות שהמידע שצוין בהם לא היה מספיק בכדי לקבוע האם הקבילה מוצדקת 

קבילות הוגדרו  665ו- ,"אין תוצאה"ן הן סווגו בקטגוריה של ועל כ, או לא
כקבילות אשר הטיפול בהן אינו בסמכות הנציבה ועל כן הן הופנו לגורמים 

. ולא נקבע האם הן מוצדקות או לא, המתאימים
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אחוז הקבילות שנמצאו , 21%אחוז הקבילות שנמצאו מוצדקות בשנה זו היה 
לא ניתן "מהקבילות אשר סווגו כ 23%ה כולל אחוז ז( 44%לא מוצדקות היה 

). אשר במהותן הן קבילות לא מוצדקות, "להיענות
 
 

: השגות של המבוטחים על רישום לקופות החולים.  ב
 

 2004בשנת  1,529, מסך כל הקבילות וההשגות שהופנו לנציבות בתקופת הדוח
מתוכן , חוליםהיו השגות של מבוטחים על רישומם לקופת , 2005בשנת  2,833ו-

מתוקף , 2005השגות בשנת  2,024ו- 2004השגות בשנת  993) אושרו(התקבלו 
אשר השגתם , בין המשיגים. לחוק) ב(5הסמכות שהואצלה עליה על פי סעיף 

מבוטחים אשר חלו במהלך המתנתם למעבר לקופה החדשה והחלו , התקבלה
ו להריון תוך כדי מבוטחות שנכנס; טיפול רפואי בקופת החולים שעמדו לעזוב

ואשר בקשו שלא לעבור לקופה , ההמתנה למעבר לקופת החולים החדשה
ובכך לשבור את הרצף , בכדי שלא יאלצו להחליף את רופא הנשים, המיועדת
מבוטחים שעברו לגור באזור אשר אין בו סניף של קופת החולים בה ; הטיפולי

ביקשו לבטל את מעברם  בלטו משיגים אשר, בתקופת דוח זה.  'היו חברים וכו
שבועיים , אשר הנתונים השמים מובאים לידיעתה עקב לחץ של הקופה הנעזבת

). לדוח השלישיראה הרחבה בנושא זה בחלק ( לפני מועד המעבר בפועל
 

מכיוון , נדחו על ידי הנציבה 2005השגות בשנת  809ו- 2004השגות בשנת  536
יבה רפואית או מנהלית שרישומם בוצע באמצעות הדואר ולא נמצאה ס

). 4' ראה תרשים מס(מוצדקת לקבלתן 
 

התפלגות ההשגות המאושרות לגבי בקשות הרישום לקופת חולים הייתה 
: כדלקמן

 
-  2004שנת 
השגות היו לגבי רישום  124, השגות היו לגבי רישום לקופת חולים כללית  557

 191ו-, לים לאומיתהשגות היו לגבי רישום לקופת חו 120, לקופת חולים מכבי
. השגות היו לגבי רישום לקופת חולים מאוחדת

 
-  2005שנת 

השגות היו לגבי רישום  232, השגות היו לגבי רישום לקופת חולים כללית 1,234
 261ו-, השגות היו לגבי רישום לקופת חולים לאומית 297, לקופת חולים מכבי

. השגות היו לגבי רישום לקופת חולים מאוחדת
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: אפיון והגדרת הקבילות. 2
 

: להלן ההגדרות על פיהן סווגו  הקבילות

 
: בקטגוריה זו נכללו   -סל השרותים. א
 

החזרים כספיים וסיוע במימון   .     1
אשר , קבילות לגבי תשלומים שנקבעו באמצעות הסדרי הגבייה  

ובגין , רופאים ומכונים, אושרו לקופות עבור ביקורים במרפאות חוץ
קבילות לגבי גביית יתר עבור תרופות וכן קבילות . תרופות צריכת

, פניה לחדר מיון, לגבי אי מתן החזרים כספיים עבור פנוי באמבולנס
. ביקורי בית של רופאים וכדומה

 
מכשור ואביזרים  .2

או , קבילות לגבי אי מימונם של אביזרים ומכשירים רפואיים שונים 
שות לעזרה בקבלת מימון ובק, של הציוד המתכלה הנלווה להם

בין האביזרים והמכשירים אשר המבוטחים התלוננו .  עבורם
, מכשירי שמיעה, כסא גלגלים, תומכן סייפר: לגביהם ניתן למצוא

CPAP , מכשירים למדידת סוכר)(FREE STYLE ,חגורת , בלוני חמצן
תותבים ושתלים של , שתל קוכלארי, מדרסים, גב אורטופדית

.  'אברים וכו
 
עזרה בקבלת אישפוז   .3

בין היתר עזרה בקבלת אישפוז , קבילות לגבי סירוב לממן אישפוזים 
ניתוחים שנטען לגביהם , לצורך קבלת תרופה שאיננה כלולה בסל

אישפוז לצורך , טיפולי שיניים בסיכון גבוה, שהם קוסמטיים
, אישפוזים סיעודיים מורכבים ואישפוזים סיעודיים, שיקום

. 'וכו) RF(מצעות תדר רדיו ניתוחים בא
 
עזרה בקבלת בדיקות   .     4

קבילות נגד קופות החולים ונגד משרד הבריאות בדבר סירוב לממן  
לביצוע בדיקות ) 17טופס (היו על אי מתן התחייבות כספית , בדיקות

הבדיקות לגביהן הרבו . בטענה שאינן כלולות בסל השירותים
על CT( ,MRI )(ויים ממוחשבים מיפ, PETהמבוטחים להתלונן היו 

בדיקות , קפסולת מצלמה, קולונוסקופיה וירטואלית, )סוגיו השונים
. 'בדיקות מי שפיר וכו, גנטיות

 
עזרה בקבלת טיפול   .5

, הפריה חוץ גופית: כגון, קבילות לגבי סירוב לממן טיפולים שונים 
על (טיפולי פיזיוטרפיה , טיפולים בהתפתחות הילד, תרומת ביצית
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, טיפולי לייזר על סוגיו השונים, טיפולים בתא לחץ, )סוגיה השונים
. 'טיפולים פוטודינמיים וכו

 
עזרה בקבלת אישורים ומידע  .6

וכן לקבלת , בקשות לעזרה בקבלת אישורים רפואיים ומסמכים 
, סל שירותי הבריאות, מידע לגבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

. 'ל וכו"ניתוחים בחו
 

בקבלת תרופות  עזרה .7
לרבות תלונות בדבר , קבילות לגבי אי מתן תרופות הכלולות בסל 

אשר נרשמו , סירוב הקופות לממן תרופות או מזון תרופתי
מהנימוק , למבוטחים על ידי רופא הקופה או רופאי בתי החולים

, הנדרשת הלהתווישאינן כלולות בסל שבחוק או שאינן כלולות בסל 
. 'וכו, כן קבילות בדבר הפסקת מתן תרופותו, מתן תרופה חלופית

 
: בקטגוריה זו נכללו  -טיפול מנהלי .ב
 

אישפוז  בחירת נותן שירותים -. 1
 

מרפאות ומכונים  בחירת נותן שירותים -. 2
 

התייחסו לסירובן של קופות , 2ו- 1הקבילות בקטגוריות 
החולים לממן את קבלת הטיפול לו זכאים המבוטחים על פי  

.   וסד רפואי על פי בחירתו של המבוטחבמ, חוק
 

זמן המתנה  . 3
קבילות על משך הזמן אותו נאלצו המבוטחים להמתין עד 

.  לקבלת השירות הרפואי
 

חוסר שירות  . 4
,  העדר מרפאה בישובים, סגירת מרפאות, מיעוט שעות רופא

. 'העדר טיפולי בית וכו, העדר רופא
 

פגיעה בזכויות החולה . 5
אי מתן , אי מתן תיק רפואי,  על סודיות רפואיתאי שמירה 

תשלומי יתר עבור צילום מסמכים , סירוב למתן טיפול,  מידע
.  'וכו
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: בקטגוריה זו נכללו  -חברות בקופת חולים   . ג 

 
חסרי קופת חולים .  1

אשר לא , "לא תושבים"ו, עצירים, עולים, קבילות של תושבים
חיילים משוחררים , םהיו רשומים כחברים בקופת חולי

שהקפאתם לא בוטלה על ידי המוסד לביטוח , ואסירים לשעבר
. לאומי

 
מעבר מקופה לקופה  .  2

על אי מתן , קבילות על זמן המתנה למעבר מקופה לקופה
שירות רפואי בתקופה בה המתינו מבוטחים למעברם לקופה 

טעויות בדואר , על מידע מוטעה, על לחץ לבטל מעבר, החדשה
.  'וכו

 
תשלום מס בריאות . 3

הסיווג קיים לצורך (קבילות לגבי גובה תשלומי מס הבריאות 
איפיון ורישום נכון של הקבילות אולם הנושא איננו בסמכות 

). הנציבה
 

: בקטגוריה זו נכללו   -התנהגות   . ד
 

וכן , קבילות לגבי התנהגות לא נאותה ואי שמירה על כבודו של המבוטח
. ת עגמת נפשקבילות על גרימ

 
: בקטגוריה זו נכללו  -איכות טיפול מקצועי   . ה
 

ומטפלים , פסיכולוגים, אחיות, קבילות לגבי טיב הטיפול של רופאים
קבילות אשר בירורן העלה חשד לכאורה לרשלנות רפואית . רפואייםפארה-

. הועברו לטיפולו של הממונה על תלונות הציבור, או עבירה משמעתית/ו
 
 :בקטגוריה זו נכללו  -)ן"שב(רותי בריאות נוספים שי   . ו
 

קבילות בגין סירוב קופות החולים למימון ניתוחים בנושא זה התקבלו 
לגובה , ן של קופות החולים"פרטיים בטענה שלא נכללו בתוכניות השב

הפרת הזכויות המובטחות , ההחזרים במסגרת שירותי הבריאות הנוספים
, צירוף מבוטחים ללא הסכמתם, )בתקנונים(במסמכי החובות והזכויות 

עליית התעריפים , ומשך תקופת האכשרה, הנדרשתאכשרה התקופת לגבי 
וכן קבילות על תוכניות הביטוח הסיעודי המשווק על ידי קופות , ן"של השב

נושא זה אינו (ן "החולים מתוך חוסר הבנה כי אינו מהווה חלק מהשב
 .'וכו) בסמכות הנציבה
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 :בקטגוריה זו נכללו  -חוקהצעות . ז
. הצעות ורעיונות לשינוי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לשיפורו ולייעולו

 
 :בקטגוריה זו נכללו  -רשויות אחרות. ח
. קבילות שהטיפול בהן הועבר לרשויות אחרות 
 
 

:  איפיון תוצאות הטיפול בקבילות.  3
 

: סיווג מסקנות הבירור של הקבילות נקבע כדלקמן
 

:  בקטגוריה זו נכללו - צדקתמו. א
 

או מחדל המהווים הפרה של חוק ביטוח בריאות /קבילות על מעשה ו
. ממלכתי ותקנותיו

 
: בקטגוריה זו נכללו - אינה מוצדקת  . ב
 

או מחדל המהווים הפרה של הוראות /קבילות אשר לא הצביעו על מעשה ו
. חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו

 
: בקטגוריה זו נכללו -נות לא ניתן להע  . ג

 
קבילות אלו . קבילות בדבר שירותים או תרופות אשר אינם כלולים בסל

הן מחמת הצורך בביצוע מעקב אחר , עם זאת, במהותן אינן מוצדקות
והן מאחר , תרופות ושירותים אשר ציבור המבוטחים הלין על חסרונם

קבילות אלו סווגו  , ומדובר באינטרס לגיטימי מובהק של המבוטחים
. בקטגורית משנה זו

 
 :בקטגוריה זו נכללו  -אין תוצאה    .ד
 

ובהן פניות אשר מעצם מהותן הן , קבילות שונות לגביהן לא נקבעה תוצאה
קבילות אשר בוטלו לבקשת , ) כגון בקשות לקבלת מידע(ללא נילון 

קבילות אשר נתקבלו  ללא מידע מספיק ולא נתקבל מידע נוסף , המתלונן
.  'מתלונן וכומן ה

 
 :בקטגוריה זו נכללו  -לא בסמכות הנציבה    .ה
 

אינן בסמכות הנציבה , קבילות אשר על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
מאחר והפוליסות של הביטוח הסיעודי (קבילות נגד הביטוח הסיעודי : כגון

הקבילות מתבררות על ידי המפקח על , ן"אינן חלק מתוכניות השב
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, בקשות לקבלת טיפולים רפואיים בחוץ לארץ) האוצרהביטוחים במשרד 
רשלנות , )קבילות אלו הן בסמכות המוסד לביטוח לאומי(תאונות עבודה 

).  קבילות המתבררות על ידי הממונה על תלונות הציבור(רפואית 

 
: הטיפול בקבילות זמן הגדרת משך. 4
 

של הגופים " נטו"את זמן הטיפול מודדת תכנת הקבילות , 2002החל משנת 
 , כמו גם בדוח שקדם לו, משקפת בדוח זה" משך הטיפול"הקטגוריה .  הנילונים

מדידה זו אינה . הוגשו הקבילות םבמוסדות נגד" נטו"את משך הטיפול בקבילה 
. כוללת את משך זמן הטיפול בקבילה בנציבות הקבילות
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ניתוח נתוני הדוח . ב
 

:  2004ניתוח נתוני הדוח לשנת . א
 
 

 1' לה מסטב
 

 2004התפלגות הקבילות שנפתחו  בשנת 
לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות  

 
בטבלה זו מובאים נתונים לגבי התפלגות הקבילות לפי המוסד נגדו הוגשו 

. 2004והנושאים שעלו בקבילות במהלך שנת 
 

לנציבות מסך כל הקבילות שהופנו  84% כ-מהנתונים המוצגים בטבלה עולה כי 
. בשנה זו  היו נגד קופות החולים

 
 17%, היו בנושא סל שירותי הבריאות 72%, מסך כל הקבילות שהוגשו בשנה זו

היו  4%, כשעיקרן נגעו בנושא בחירת נותן שירותים, היו בנושא טיפול מנהלי
בלבד היו בנושא    2%  -ו) ן"שב(בנושא תכניות לשירותי בריאות נוספים 

. החולים החברות בקופות
 
 

) א(1' טבלה מס
 

  2004פירוט התפלגות הקבילות שנפתחו בשנת 
בנושא סל השירותים 

 
בטבלה זו מוצגת התפלגות המשנה של  הקבילות בנושא סל השירותים בשנת 

, מהקבילות בנושא זה עניינן היה החזרים כספיים 34%מטבלה זו עולה כי . 2004
. לת טיפולעזרה בקב 10%-ו, עזרה בקבלת תרופה 34%

 
הוצגו הן במספרים , המתייחסים לקופות החולים השונות, הנתונים בטבלה זו

וזאת כדי , נפשות מתוקננות 10,000ל-מוחלטים והן על בסיס מספר קבילות 
.  להביא בחשבון את גודל הקופה ואת הרכב הגילאים של מבוטחיה

 
ות הקבילות בין התפלג, מניתוח הנתונים על בסיס הנפשות המתוקננות עולה כי

מספר הקבילות הגבוה , בנושא החזרים כספיים: קופות החולים היתה כדלקמן
 1.92( ומאוחדת ת חולים לאומיתונפשות מתוקננות היה נגד קופ 10,000ל-ביותר 

היה נגד קופת , ומספר הקבילות הנמוך ביותר בנושא זה, )בהתאמה 1.83ו-
). 0.94( מכביחולים 
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נפשות  10,000ל-מספר הקבילות הגבוה ביותר , ופהבנושא עזרה בקבלת תר
מספר הקבילות נגד קופת . )1.81(היה נגד קופות החולים כללית , מתוקננות

ומספר הקבילות , בהתאמה 1.51ו- 1.64מאוחדת עמד על לאומית והחולים 
. 0.61ועמד על , הנמוך ביותר היה נגד קופת חולים מכבי

 
, מכבי ספר הקבילות דומה נגד קופות החוליםהיה מ, בנושא עזרה בקבלת טיפול

מספר הקבילות הגבוה על בסיס זה היה , 0.45  -0.41ועמד על , מאוחדת וכללית
). 0.68(לאומית גד קופת חולים נ
 

  
) ב(1' טבלה מס

 
 2004פירוט התפלגות הקבילות  שנפתחו בשנת 

בנושא הטיפול המנהלי 
 

, קבילות בנושא הטיפול המנהליבטבלה זו מוצג פירוט משנה של התפלגות ה
כאשר נתוני הקבילות נגד קופות החולים השונות הוצגו גם על בסיס  מספר 

.  נפשות מתוקננות 10,000ל-קבילות 
 

היו בנושא בחירת ) 61%(מלמד כי עיקר הקבילות , ניתוח הנתונים על בסיס זה
,  ם כלליתכאשר מספר הקבילות הרב ביותר היה נגד קופת חולי, נותן שירותים

מספר , ואילו נגד קופות החולים האחרות, נפשות מתוקננות 10,000-ל 0.98
בקופת  0.44היה נמוך ועמד על , נפשות מתוקננות 10,000ל-הקבילות בנושא זה 

 .בלבד בקופת חולים מכבי 0.08בקופת חולים מאוחדת ו- 0.15חולים לאומית ו-
 
 

) ג(1' טבלה מס
 

  2004נפתחו  בשנת פירוט התפלגות הקבילות  ש
בנושא חברות בקופת חולים 

 
בדבר מועדי , עיקר הקבילות בנושא זה התייחסו למגבלות הקבועות בחוק

. המעבר מקופה לקופה
 

. כמו כן נכללו קבילות של פונים אשר נטען לגביהם כי הנם חסרי קופת חולים
לקבל או /לגבי חלקם נקבע כי הינם תושבים וזכאים להירשם ו, לאחר בירור

, לגבי חלקם האחר נקבע כי אינם תושבי מדינת ישראל. שירות מקופת חולים
הסמכות (אינו חל עליהם , 1994 ד -"התשנ, ועל כן חוק ביטוח בריאות ממלכתי

לקביעת התושבות נתונה בידי המוסד לביטוח לאומי ועל כן קבילות אלו סווגו 
).  בעיקרן נגד מוסד זה
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מעבר מקופה לקופה מובאים בנפרד ומוצגים הנתונים לגבי ההשגות על ה
.  4' בתרשים מס

 
 

 2' טבלה מס
 

  2004סגורות לשנת /דוח סיכום קבילות פתוחות
 לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות

 
טבלה זו מציגה את סך כל הקבילות שעמדו לטיפול בנציבות הקבילות בשנת 

לפי המוסד נגדו , ואת סך הקבילות שהטיפול בהן הסתיים במהלך שנה זו, 2004
. הוגשו

 
מהקבילות  97%הסתיים הטיפול  ב, הנתונים מצביעים על כך כי במשך שנה זו

ונגד משרד  בתי החוליםנגד  מהקבילות 86%-ב ,המוסד לביטוח לאומי נגד
 79%-75%בקבילות נגד קופות החולים הסתיים הטיפול בשנה זו ב .הבריאות

ביותר של קבילות שהטיפול בהן כשאחוז הגבוה , מהקבילות שהוגשו נגדן
והנמוך ביותר היה בקופת חולים ) 79%(לאומיתהסתיים היה בקופת חולים 

  ).75%( כללית
 
 

 3' טבלה מס
 

 2004סגורות לשנת /דוח סיכום קבילות פתוחות
לפי נושא הקבילה 

 
קבילות  657טופלו בנציבות הקבילות  2004מעיון בנתוני טבלה זו עולה כי בשנת 

 78%-ב. 2004קבילות שנפתחו במהלך שנת  4,611-ו, 2003פתוחות משנת  שנותרו
נותרו להמשך , קבילות 1,149דהיינו , 22%. מקבילות אלו הסתיים הטיפול

. 2005טיפול בשנת 
 

השגות  1,529, טופלו ונסגרו בנוסף לקבילות אלה, חשוב לציין שבמהלך שנה זו
).  קבילות בנושא מעבר מקופה לקופה(
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 4' ה מסטבל

 
  2004התפלגות הקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנת 

לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות 
 

מהקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנה  72% כ-כי , מניתוח נתוני טבלה זו עולה
בנושא  4% כ-, בנושא הטיפול המנהלי 16% כ-, זו היו בנושא סל השירותים

. בנושא החברות בקופות החולים 2% כ-ו) ן"שב(ים שירותי בריאות נוספ
 
 

 5' טבלה מס
 

  2004התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי משך הטיפול והמוסד נגדו הוגשה הקבילה 

 
ם לנתוני סך הכל הקבילות שהטיפול בהן הסתיי, מהשוואת נתוני טבלה זו

, ילות נגד קופות החוליםמהקב 58%-54% כ-, עולה כי בשנה זו, )4' טבלה מס(
ביתרת הקבילות הועלו נושאים אשר  .לקבלת התייחסות הקופותוהופנו לבירור 

גביה על פי , תרופות שאינן כלולות בסל: כגון(לא הצריכו בירור על ידי הקופות 
.     והן נענו מיידית על ידי נציבת הקבילות) 'הסדרי הגביה וכדו

 
מהקבילות שהופנו לבירור קופת  42%-כי ב, הנתונים בטבלה זו מצביעים על כך

 35%ו-, מהקבילות שהופנו לבירור קופת חולים מאוחדת 37%, חולים מכבי
 .חודשים ויותר 3רך הטיפול א, מהקבילות שהובאו לבירור קופת חולים כללית

ארך הטיפול שלושה חודשים , בירור קופת חולים לאומיתבקבילות שהופנו ל
). האחוז הנמוך ביותר מבין קופות החולים( קבילותבלבד מה 30%ב-, ויותר

 
הסתיים , מהקבילות שהועברו לבירור בקופות החולים, בלבד 17%-14%ב-

. הטיפול בתוך חודש
 
 

 6' טבלה מס
 

  2004התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי משך הטיפול ונושא הקבילה 

 
ואילו , ילות הסתיים בתוך חודשמסך כל הקב 17%-מטבלה זו עולה כי הטיפול ב

. חודשים ויותר 3מהקבילות ארך הטיפול  35%-ב
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 7' טבלה מס
 

  2004התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי המוסד נגדו הוגשה הקבילה ולפי תוצאות הטיפול 

 
נקבעו , מהקבילות בהן הסתיים הטיפול בשנה זו 20%כי , מטבלה זו עולה

, כאמור( "לא ניתן להיענות"נקבעו  24%-ו, נקבעו לא מוצדקות 25%, מוצדקות
). אינן מוצדקות, קבילות אלה במהותן

 
היו קבילות שאינן בסמכות  13%-ו, "אין תוצאה"מהקבילות נקבעו כ 18%

 .הנציבה
 

נגד קופות החולים היתה בקבילות שהופנו  התפלגות הקבילות המוצדקות
האחוז (לאומית כללית ות חולים וקופ נגדקבילות מוצדקות  24%: כדלקמן

נגד קופת חולים מכבי   17% ו- מאוחדת ת חולים נגד קופ 21%, )הגבוה ביותר
. ) ביותרנמוך האחוז ה(
 

-ו, מהקבילות נגד בתי החולים 61%, מהקבילות נגד המוסד לביטוח לאומי 64%
נן מהקבילות נגד משרד הבריאות היו קבילות אשר נקבעו כקבילות שאי 56%

קבלו נגד חוקים ותקנות אשר , מאחר ועסקו בתאונות עבודה, בסמכות הנציבה
או שהעלו לכאורה טענות לרשלנות רפואית , נקבעו על ידי הכנסת וועדותיה

נושא זה מתברר על ידי הממונה על פניות הציבור במשרד (ועבירות משמעת 
 ).הבריאות

 
מהפניות בנושא  21%הפניות בנושא קופות החולים השונות ו-מ 16%-14%

 ".אין תוצאה"היו בקשות לקבלת מידע ועל כן נקבעו כ,  משרד הבריאות
 
 

 8' טבלה מס
 

 2004התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי נושא הקבילה ולפי תוצאות הטיפול 

 
, מהקבילות בנושא הטיפול המנהלי 34%: מהנתונים עולה כי נקבעו כמוצדקות

. מהקבילות בנושא סל השירותים 18%ת בקופת חולים ו-בנושא חברו 24%
מהקבילות נקבעו  32%-לא ניתן להתעלם מכך  ש, לגבי נושא זה, אולם

על פי הוראות החוק וסל , דהיינו, "קבילות אשר לא ניתן להיענות להן"כ
אך הן מבטאות אינטרס , לא ניתן להגדיר קבילות אלו כמוצדקות, שירותיםה

. לגיטימי של המובטח אשר לא נענה
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מהקבילות נקבעו  1%רק , אשר לקבילות בנושא איכות הטיפול המקצועי
". לא בסמכות הנציבה"מהקבילות בנושא זה נקבעו כ 88%אולם , כמוצדקות

". לא בסמכות הנציבה"נקבעו כ מהקבילות 72%בנושא התנהגות , בדומה
 

:  2005ניתוח נתוני הדוח לשנת . ב
 
 

 1' טבלה מס
 

 2005התפלגות הקבילות שנפתחו  בשנת 
לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות  

 
בטבלה זו מובאים נתונים לגבי התפלגות הקבילות לפי המוסד נגדו הוגשו 

. 2005והנושאים שעלו בקבילות במהלך שנת 
 

מסך כל הקבילות שהופנו לנציבות  77% מהנתונים המוצגים בטבלה עולה כי כ-
. בשנה זו  היו נגד קופות החולים

 
 14%, היו בנושא סל שירותי הבריאות 71%, מסך כל הקבילות שהוגשו בשנה זו

היו  4%, כשעיקרן נגעו בנושא בחירת נותן שירותים, היו בנושא טיפול מנהלי
 ,ובנושא החברות בקופת חולים, )ן"שב(שירותי בריאות נוספים בנושא תכניות ל

 .נושא איכות טיפול מקצועימהקבילות התייחסו ל 3%ו-
 
 

) א(1' טבלה מס
 

  2005פירוט התפלגות הקבילות שנפתחו בשנת 
בנושא סל השירותים 

 
בטבלה זו מוצגת התפלגות המשנה של  הקבילות בנושא סל השירותים בשנת 

, מהקבילות בנושא זה עניינן היה החזרים כספיים 31%זו עולה כי מטבלה . 2005
. עזרה בקבלת טיפול 8%-ו, עזרה בקבלת תרופה 36%

 
הוצגו הן במספרים , המתייחסים לקופות החולים השונות, הנתונים בטבלה זו

וזאת כדי , נפשות מתוקננות 10,000-מוחלטים והן על בסיס מספר קבילות ל
.  דל הקופה ואת הרכב הגילאים של מבוטחיהלהביא בחשבון את גו

 
התפלגות הקבילות בין , מניתוח הנתונים על בסיס הנפשות המתוקננות עולה כי

מספר הקבילות הגבוה , בנושא החזרים כספיים: קופות החולים היתה כדלקמן
ומספר , )1.92(נפשות מתוקננות היה נגד קופת חולים לאומית  10,000-ביותר ל

). 0.98( מכביהיה נגד קופת חולים , וך ביותר בנושא זההקבילות הנמ
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נפשות  10,000-מספר הקבילות הגבוה ביותר ל, בנושא עזרה בקבלת תרופה
מספר הקבילות , 2.4מאוחדת ועמד על היה נגד קופות החולים , מתוקננות

.  0.84הנמוך ביותר היה נגד קופת חולים מכבי ועמד על 
 

ם יהגבוהה נגד קופות החולהיה מספר הקבילות , בנושא עזרה בקבלת טיפול
בעוד שמספר הקבילות בנושא זה נגד ) בהתאמה 0.40ו- 0.45(לאומית ומאוחדת 

). בהתאמה 0.34ו- 0.30(קופות החולים מכבי ומאוחדת היה נמוך יותר 
 

  
) ב(1' טבלה מס

 
 2005פירוט התפלגות הקבילות  שנפתחו בשנת 

בנושא הטיפול המנהלי 
 

, זו מוצג פירוט משנה של התפלגות הקבילות בנושא הטיפול המנהליבטבלה 
כאשר נתוני הקבילות נגד קופות החולים השונות הוצגו גם על בסיס  מספר 

.  נפשות מתוקננות 10,000-קבילות ל
 

היו בנושא בחירת ) 60%(מלמד כי עיקר הקבילות , ניתוח הנתונים על בסיס זה
,  לות הרב ביותר היה נגד קופת חולים כלליתכאשר מספר הקבי, נותן שירותים

מספר , ואילו נגד קופות החולים האחרות, נפשות מתוקננות 10,000-ל 0.77
בקופת  0.29היה נמוך ועמד על , נפשות מתוקננות 10,000-הקבילות בנושא זה ל

. בקופות חולים מכבי ומאוחדת 0.24חולים לאומית ו-
 
 

) ג(1' טבלה מס
 

  2005קבילות  שנפתחו  בשנת פירוט התפלגות ה
בנושא חברות בקופת חולים 

 
בדבר מועדי , עיקר הקבילות בנושא זה התייחסו למגבלות הקבועות בחוק

. המעבר מקופה לקופה
 

. כמו כן נכללו קבילות של פונים אשר נטען לגביהם כי הנם חסרי קופת חולים
או לקבל /רשם ולגבי חלקם נקבע כי הינם תושבים וזכאים להי, לאחר בירור

, לגבי חלקם האחר נקבע כי אינם תושבי מדינת ישראל. שירות מקופת חולים
הסמכות (אינו חל עליהם , 1994 ד -"התשנ, ועל כן חוק ביטוח בריאות ממלכתי

לקביעת התושבות נתונה בידי המוסד לביטוח לאומי ועל כן קבילות אלו סווגו 
).  בעיקרן נגד מוסד זה

 
שגות על המעבר מקופה לקופה מובאים בנפרד ומוצגים הנתונים לגבי הה

.  4' בתרשים מס
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 2' טבלה מס
 

  2005סגורות לשנת /דוח סיכום קבילות פתוחות
 לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות

 
טבלה זו מציגה את סך כל הקבילות שעמדו לטיפול בנציבות הקבילות בשנת 

לפי המוסד נגדו , שנה זו ואת סך הקבילות שהטיפול בהן הסתיים במהלך, 2005
. הוגשו

 
מהקבילות  92%-הסתיים הטיפול  ב, הנתונים מצביעים על כך כי במשך שנה זו

בקבילות נגד  .משרד הבריאותנגד  מהקבילות 91%-ב, המוסד לביטוח לאומי נגד
מהקבילות נגד קופת חולים  64%ב-קופות החולים הסתיים הטיפול בשנה זו 

מהקבילות נגד  69%ב-, נגד קופת חולים כללית מהקבילות 65%ב-, מאוחדת
. מהקבילות נגד קופת חולים מכבי 74%קופת חולים לאומית וב-

 
 

 3' טבלה מס
 

 2005סגורות לשנת /דוח סיכום קבילות פתוחות
לפי נושא הקבילה 

 
 1,149טופלו בנציבות הקבילות  2005מעיון בנתוני טבלה זו עולה כי בשנת 

קבילות שנפתחו במהלך שנת  4,604-ו, 2004משנת  קבילות שנותרו פתוחות
נותרו , קבילות 1,646דהיינו , 29%. מקבילות אלו הסתיים הטיפול 71%-ב. 2005

. 2006להמשך טיפול בשנת 
 

השגות  2,833, טופלו ונסגרו בנוסף לקבילות אלה, חשוב לציין שבמהלך שנה זו
).  קבילות בנושא מעבר מקופה לקופה(
 
 

 4' טבלה מס
 

  2005התפלגות הקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנת 
לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות 

 
מהקבילות שהטיפול בהן הסתיים בשנה  71% כי כ- מניתוח נתוני טבלה זו עולה
בנושא  4% כ- ,בנושא הטיפול המנהלי 15% כ-, זו היו בנושא סל השירותים

איכות טיפול מקצועי , בכל אחד מהנושאים 3% כ-ו , החברות בקופות החולים
)  ן"שב(ותי בריאות נוספים ירוש
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 5' טבלה מס
 

  2005התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי משך הטיפול והמוסד נגדו הוגשה הקבילה 

 
לנתוני סך הכל הקבילות שהטיפול בהן הסתיים , מהשוואת נתוני טבלה זו

, מהקבילות נגד קופות החולים 60%-54% בשנה זו כ- עולה כי, )4' טבלה מס(
ביתרת הקבילות הועלו נושאים אשר  .הופנו לבירור לקבלת התייחסות הקופות

גביה על פי , תרופות שאינן כלולות בסל: כגון(לא הצריכו בירור על ידי הקופות 
.     והן נענו מיידית על ידי נציבת הקבילות) 'הסדרי הגביה וכדו

 
מהקבילות שהופנו לבירור קופת  42%-כי ב, בטבלה זו מצביעים על כך הנתונים

רך א, מהקבילות שהופנו לבירור קופת חולים מאוחדת 36%וב-, כלליתחולים 
, בקבילות שהופנו לבירור קופות חולים לאומית ומכבי .חודשים ויותר 3הטיפול 

שים ארך הטיפול שלושה חוד, בלבד מהקבילות) בהתאמה( 29%וב- 30%ב-
. ויותר

 
, מכבי ומאוחדת, מהקבילות שהועברו לבירור קופות חולים כללית 16%-15%ב-

מהקבילות שהועברו לבירור לקופת  25%בעוד שב-, הסתיים הטיפול בתוך חודש
. הסתיים הטיפול בתוך חודש, חולים לאומית

 
 

 6' טבלה מס
 

  2005התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים בשנת 
פול ונושא הקבילה לפי משך הטי

 
ואילו , מסך כל הקבילות הסתיים בתוך חודש 17%מטבלה זו עולה כי הטיפול ב

. חודשים ויותר 3מהקבילות ארך הטיפול  38%ב
 

, מהקבילות בנושא איכות טיפול מקצועי 42%חודשים ויותר ב 3הטיפול ארך 
מהקבילות בנושא הטיפול  36%מהקבילות בנושא סל השירותים וב 39%ב

.  נהליהמ
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 7' טבלה מס
 

  2005התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי המוסד נגדו הוגשה הקבילה ולפי תוצאות הטיפול 

 
נקבעו , מהקבילות בהן הסתיים הטיפול בשנה זו 21%מטבלה זו עולה כי 

, כאמור( "לא ניתן להיענות"נקבעו  23%-ו, נקבעו לא מוצדקות 21%, מוצדקות
). אינן מוצדקות, במהותן קבילות אלה

 
היו קבילות שאינן בסמכות  16%-ו, "אין תוצאה"מהקבילות נקבעו כ 19%

 .הנציבה
 

נגד קופות החולים היתה קבילות שהופנו התפלגות הקבילות המוצדקות 
, )האחוז הגבוה ביותר(, כלליתנגד קופת חולים קבילות מוצדקות  26%: כדלקמן

נגד   20% ו- ,נגד קופת חולים מאוחדת 22%, לאומיתנגד קופת חולים   24%
 .) ביותרנמוך האחוז ה(קופת חולים מכבי 

 
, מהקבילות נגד בתי החולים 61%, מהקבילות נגד המוסד לביטוח לאומי 67%

מהקבילות נגד משרד הבריאות היו קבילות אשר נקבעו כקבילות שאינן  48%ו
נגד חוקים ותקנות אשר קבלו , מאחר ועסקו בתאונות עבודה, בסמכות הנציבה

או שהעלו לכאורה טענות לרשלנות רפואית , נקבעו על ידי הכנסת וועדותיה
נושא זה מתברר על ידי הממונה על פניות הציבור במשרד (ועבירות משמעת 

 ).הבריאות
 

 מהפניות 10%קופות החולים השונות ו-שהתייחסו להפניות מ 16%-13%
אין "ת לקבלת מידע ועל כן נקבעו כהיו בקשו,  משרד הבריאותשהתייחסו ל

 ".תוצאה
 
 

 8' טבלה מס
 

 2005התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים בשנת 
לפי נושא הקבילה ולפי תוצאות הטיפול 

 
מהקבילות בנושא הטיפול המנהלי   34%: מהנתונים עולה כי נקבעו כמוצדקות

-תעלם מכך  שלא ניתן לה, לגבי נושא זה, אולם, בנושא סל השירותים 18%ו-
על פי , דהיינו, "קבילות אשר לא ניתן להיענות להן"מהקבילות נקבעו כ 32%

אך הן , לא ניתן להגדיר קבילות אלו כמוצדקות, הוראות החוק וסל השירותים
. מבטאות אינטרס לגיטימי של המובטח אשר לא נענה
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, קותמהקבילות נקבעו כמוצד 1%רק , קבילות בנושא איכות הטיפול המקצועיב
בנושא ". לא בסמכות הנציבה"מהקבילות בנושא זה נקבעו כ 91%אולם 

". לא בסמכות הנציבה"מהקבילות נקבעו כ 67%התנהגות 
 

ניתוח התרשימים ההשוואתיים . ג
 
 

 1' תרשים מס
 

   1999-2005קבילות שהוגשו נגד הקופות לשנים 
נפשות מתוקננות  10000-מחושבות ל

 
 להלן -(נפשות מתוקננות  10,000ל-הקבילות מושווה מספר , בתרשים זה

. 2005  -1999שהוגש נגד כל אחת מקופות החולים בשנים ") קבילות מתוקננות"
 

לאחר גידול משמעותי במספר הקבילות המתוקננות נגד כל הקופות בשנים  
חלה ירידה מסוימת במספר הקבילות המתוקננות נגד כל , 1999עד  1997

למעט בקבילות נגד קופת , 2001רידה זו נמשכה גם בשנת י. 2000בשנת , הקופות
חלה עליה מסוימת במספר הקבילות המתוקננות  2001אשר בשנת , חולים מכבי

. שהוגשו נגדה
 

חלה עליה במספר הקבילות המתוקננות נגד קופות החולים לאומית  2002בשנת 
לית וירידה במספר הקבילות המתוקננות נגד קופות החולים כל, ומאוחדת

. ומכבי
 

הקבילות המתוקננות נגד קופות החולים כללית  רחלה עליה במספ 2003בשנת 
, ואילו במספר הקבילות על בסיס זה נגד קופת חולים מכבי, לאומית ומאוחדת

. חלה ירידה משמעותית
 

קופות כל הקבילות המתוקננות נגד  רבמספמשמעותית חלה עליה  2004בשנת 
. החולים

 
הקבילות המתוקננות נגד קופות החולים כללית  רבמספרידה יחלה  2005בשנת 

. ונשמרה יציבות בקבילות נגד קופת חולים מאוחדתלאומית ו
 

, עליה במספר הקבילות המתוקננות, 2005חלה גם בשנת , נגד קופת חולים מכבי
מספר הקבילות המתוקננות נגד קופה זו היה באופן , אולם גם בשנה זו

. משמעותי הנמוך ביותר
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 2' תרשים מס
 

  2001-2005קבילות מוצדקות נגד קופות החולים בשנים 
נפשות מתוקננות  10,000-ל

 
קבילות : להלן(נפשות מתוקננות  10,000ל-בתרשים זה מושווה מספר הקבילות 

-2001כנגד כל אחת מקופות החולים בשנים , אשר נקבעו כמוצדקות) מתוקננות
2003 .

 
חלה עליה במספר הקבילות המוצדקות נגד כל  2002התרשים מלמד כי בשנת 

חלה ירידה במספר הקבילות המוצדקות על בסיס  2003בשנת . קופות החולים
מכבי ומאוחדת ואילו בקבילות נגד קופת חולים , נגד קופות החולים כללית, זה

.  חלה עליה גם בשנה זו, לאומית
 

יותר היה נגד קופות מספר הקבילות המתוקננות המוצדקות הנמוך ב 2001בשנת 
ואילו מספר , )מספר קבילות מתוקננות המוצדקות זהה(חולים מאוחדת ומכבי 

היה נגד קופת חולים לאומית ולאחריה נגד , הקבילות הגבוה ביותר על בסיס זה
. קופת חולים כללית

 
מספר הקבילות המתוקננות המוצדקות הנמוך ביותר היה נגד קופת  2002בשנת 

ואילו מספר הקבילות , אחריה נגד קופת חולים מאוחדתול, חולים מכבי
ולאחריה נגד קופת , היה נגד קופת חולים לאומית, המתוקננות הגבוה ביותר

.  חולים כללית
 

מספר הקבילות המתוקננות המוצדקות הנמוך ביותר היה נגד  2003גם בשנת 
בילות ואילו מספר הק, ולאחריה נגד קופת חולים מאוחדת, קופת חולים מכבי

ואחריה נגד , היה נגד קופת חולים לאומית, בצורה משמעותית, הגבוה ביותר
. קופת חולים כללית

 
ספר הקבילות המתוקננות מ, 2005והן בשנת  2004הן בשנת , בתקופת הדוח

ולאחריה נגד קופת חולים , המוצדקות הנמוך ביותר היה נגד קופת חולים מכבי
והן בשנת  2004בשנת הן , בתקופת הדוח רמספר הקבילות הגבוה ביות. מאוחדת

. כלליתולאחריה נגד קופת חולים , לאומיתנגד קופת חולים היה , 2005
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א 2' תרשים מס
 

קבילות מוצדקות נגד קופות החולים  
  2001-2005השוואת שנים 

 
נפשות מתוקננות  10,000ל-תרשים זה משווה את מספר הקבילות  המוצדקות 

נגד כל אחת מקופות  2001-2005בכל אחת מהשנים ) קננותקבילות מתו: להלן(
.  החולים

 
עליה משמעותית  2002התרשים מלמד כי בקופת חולים לאומית חלה בשנת 

במספר הקבילות המוצדקות על בסיס נפשות מתוקננות ורמה גבוהה זו נותרה 
חלה ירידה בולטת במספר הקבילות  2004בשנת . 2003בעינה גם בשנת 

נשמרה יציבות במספר הקבילות  2005ובשנת , על בסיס זה המוצדקות
. המוצדקות

 
במספר הקבילות המוצדקות  בקופת חולים מאוחדת לאחר עליה משמעותית

אך מספר , 2003חלה ירידה במספר הקבילות המוצדקות בשנת , 2002בשנת 
חלה  2004בשנת  .2001נותר גבוה יותר מאשר בשנת , הקבילות המוצדקות לנפש

. 2005יה במספר הקבילות המוצדקות וירידה מסוימת חלה בשנת על
 

אולם , 2002בקופת חולים מכבי היתה עליה במספר הקבילות המוצדקות בשנת 
חלה ירידה ומספר הקבילות המוצדקות על בסיס נפשות מתוקננות  2003בשנת 

חלה ירידה משמעותית  2004בשנת  .2001נמוך בשנה זו גם בהשוואה לשנת 
חלה עליה במספר  2005ר הקבילות המוצדקות המתוקננות ובשנת במספ

בשתי השנים מספר הקבילות המוצדקות נגד קופת . הקבילות על בסיס זה
. חולים מכבי היה הנמוך ביותר מבין כל קופות החולים

 
, 2002לאחר עליה מתונה בשנת , יחסית בקופת חולים כללית נשמרה יציבות

לשיעור נמוך , ר הקבילות המתוקננות המוצדקותירידה במספ 2003חלה בשנת 
שוב חלה עליה במספר הקבילות  2004בשנת .  2001יותר מאשר בשנת 
. ירידה במספר הקבילות המוצדקות על בסיס זה 2005המוצדקות ובשנת 

 
 

 3' תרשים מס
 

 1999-2005סך כל הקבילות לטיפול בשנים 
 

מסך כל  80%-הטיפול ב נסתיים 1999תרשים זה מצביע על כך כי שבשנת 
 2001בשנת , מסך כל הקבילות 76%-נסתיים הטיפול ב 2000בשנת , הקבילות

 נסתיים הטיפול ב- 2002-2003ואילו בשנים , מהקבילות 77% נסתיים הטיפול ב-
הסתיים הטיפול  2004בשנת  .מהקבילות שעמדו לטיפול בכל אחת מהשנים 82%
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מסך כל הקבילות שעמדו לטיפול  71%הסתיים הטיפול ב- 2005ובשנת  78%ב-
. נציבות הקבילות

 
 

 4' תרשים מס
 

) אושרו וסורבו( 1999-2005סך הכל ההשגות שטופלו בשנים 
 

השגות  30,181-ו 20,132הופנו לנציבות הקבילות  1998ובשנת  1997בשנת 
מספר עצום זה נבע ממסעות השיווק האגרסיביים שערכו קופות , )בהתאמה(

במטרה להעלות את מספר , 1998ובפרט בסוף שנת , אלו החולים בשנים
בשנים . מבוטחיהם לפני העברת הרישום מקופות החולים לסניפי רשות הדואר

אלו נתקבלו בנציבות הקבילות השגות רבות שהתייחסו לרישומים שבוצעו 
". מסעות שיווק"באותם 

 
רישום  כתוצאה משינויי החקיקה אשר הסדירו את נוהלי ה 1999החל משנת 

חלה , וקבעו שאלו יתבצעו  בסניפי  הדואר בלבד, והמעבר בין קופות החולים
.  ירידה משמעותית במספר ההשגות שהופנו לנציבות

 
, 2001ועליה מסויימת חלה בשנת , חלה ירידה משמעותי נוספת 2000נת שב

-2002בשנים . לשנה 1,600-1800-עמד על כ 2000-2001מספר ההשגות בשנים 
 1,371-ו 2002בשנת  1,346חלה ירידה נוספת ומספר ההשגות עמד על , 2003

. 2003השגות בשנת 
 

מההשגות וזאת מאחר והרישום בדואר התבצע  40%-33%-נדחו כ, בשנים אלו
 .בצורה מסודרת ולא העלה סיבות מוצדקות לקבלת אותן השגות

 
בהשוואה עליה קטנה במספר ההשגות , השגות 1,529הוגשו לנציבה  2004בשנת 

.  לשנים האחרונות
 

בשנה זו . עליה תלולה במספר ההשגות, השגות 2,833הוגשו לנציבה , 2005בשנת 
 מועדי מעבר 4ל- 2הוגדל מספר מועדי המעבר מקופת חולים אחת לאחרת מ-

וכן ניתנה אפשרות לעבור מקופת חולים אחת לאחרת פעמיים בשנה , בשנה
. במקום פעם בשנה

 
ניתן לזקוף לאי , כך כי חלק ניכר מעליה זו במספר ההשגות הנציבה מצביעה על

הביא לכך , אי הפרסום. שנועד להטיב עם המבוטחים, פרסום שנוי זה
זאת בשל , שעברו קופת חולים לא במועד המתוכנן על ידםעל שמבוטחים הלינו 

, כויות בעת המעברבדבר הז חסר הידעהלינו על , בנוסף. חסר כל מידע על השינוי
. ח סיעודיון וביט"בות בנושא שבלר
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הוגדל מספר המועדים  2005בשנת . השגות 1,529חלה עליה מסוימת ונתקבלו 
זו בשנה , למרות השינוי). בעבר 2( 4ל- ,בהם ניתן לעבור מקופה לקופה, בשנה

חלקה נובעת מאי מתן פרסום , להערכתי. חלה עליה גדולה במספר ההשגות
עובדה שגרמה להשגות של מבוטחים שטענו  ,עדי המעבר החדשיםומספיק למ

. שלא היו מודעים למועדים החדשים
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ניתוח הטבלאות הרב שנתיות . ד
 

 9' טבלה מס
 

 1999-2005כ קבילות שהוגשו בשנים "סה
לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות 

 
בתקופת הדוח חלה עליה משמעותית במספר הקבילות שהוגשו לנציבות 

שבהם ) 1999מאז שנת (י לאחר מספר שנים זו מלמדים כנתוני טבלה . הקבילות
הרי שבתקופת הדוח חלה , היתה יציבות במספר הקבילות שהוגשו לנציבות

 4,604הוגשו  2005קבילות ובשנת  4,611הוגשו  2004עליה משמעותית ובשנת 
.  קבילות

 
 2005בשנת . הקיפה את כל קופות החולים 2004העליה במספר הקבילות בשנת 

לאומית , ה ירידה מסוימת בקבילות שהוגשו נגד קופות החולים כלליתחל
. 2005בשנת גם חלה עליה , בקבילות שהוגשו נגד קופת החולים מכבי, ומאוחדת

 
בין אם על , בניתוח נתוני הקבילות נגד קופות החולים על בסיס גודלן היחסי

 .עולה , תקננון אם על בסיס מספר נפשות מתוובי, בסיס  מספר נפשות מבוטחות
. כל קופות החוליםבקבילות לנפש נגד חלה עליה משמעותית , 2004בשנת כי 

לאומית כללית קופות החולים חלה ירידה בקבילות לנפש נגד  2005בשנת 
אולם גם בשנה , ועליה במספר הקבילות לנפש נגד קופת חולים מכבי, ומאוחדת

. בין כל קופות החוליםהיה הנמוך ביותר מ, מספר הקבילות לנפש נגדה, זו
 

אוכלוסיה (יש לציין כי עקב הרכב הגילאים הייחודי לקופת חולים כללית 
גבוה ממספר , מספר הקבילות נגד קופה זו על בסיס נפשות מבוטחות, )בוגרת

. הקבילות על בסיס נפשות מתוקננות
 
 

 10' טבלה מס
 

 1999-2005כ קבילות שהטיפול בהן נסתיים בשנים "סה
ד נגדו הוגשו הקבילות לפי המוס

 
, 1999-2005המציגה את סך הקבילות שהטיפול בהם נסתיים בשנים , מטבלה זו

בה הוצגו נתוני הקבילות שהוגשו , 9' עולה מגמה דומה לזו שהוצגה בטבלה מס
ויציבות , 1997-1999בשנים במספר הקבילות לאחר גידול רציף . ל"בשנים הנ

במספר ופת הדוח עליה משמעותית חלה בתק, שנשמרה לאורך מספר שנים
.  בנציבות הקבילותשטופלו קבילות ה
 

הירידה בקבילות נגד משרד הבריאות והעליה בקבילות , 10ו- 9בטבלאות 
מבטאות בעיקר שינוי בסיווג , 2000-ו 1999בהשוואה לשנים " אחר"שסווגו כ
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ה לא הפונהפניות לועדה הבין משרדית בתביעה להחזר בגין אשפוז בתקופה בה 
לחוק ביטוח בריאות ) א)(3)(ה(א3סעיף (היה רשום באף אחת מקופות החולים 

לעומת משרד " (אחר"נקבע כ 2001סיווגן של פניות אלו החל משנת ). ממלכתי
). הבריאות בשנים הקודמות

 
 

 11' טבלה מס
 

 1999-2005כ הקבילות שהוגשו בשנים "סה
לפי נושא הקבילה 

 
בתקופת דוח זה נושא סל השירותים ממשיך להיות עיון בטבלה זו מעלה כי גם 

חלה , בנושא סל השירותיםגם . שא העיקרי עליו קובלים המבוטחיםהנו
. במספר הקבילות שהוגשומשמעותית עליה בתקופת הדוח 

 
גם בתקופת הדוח מספרן המוחלט של ) ן"השב(בנושא שירותי בריאות נוספים 

ת במספר הקבילות שהוגשו לנציבות אולם חלה עליה בולט, אינו גבוההקבילות 
. בנושא זה

 
יציבות בקבילות  2004נשמרה בשנת , בנושא התנהגות ואיכות טיפול מקצועי

חלה עליה בקבילות שהוגשו  2005אך בשנת , 2003בהשוואה למספרם בשנת 
. לנציבות בנושאים אלו

 
 

א 11' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות בנושא סל השירותים 
 1999-2005לשנים 

 
-1999טבלה זו המציגה את התפלגות הקבילות בנושא סל השירותים בשנים 

סוגיית ההחזרים הכספיים היוותה את הנושא מלמדת כי בכל השנים , 2005
. המרכזי בקבילות בנושא סל השירותים

 
חלה ירידה מסוימת במשקלו של תת נושא זה בסך כל הקבילות , בתקופת הדוח

מסך כל  31% 2005ובשנת  34% 2004יווה בשנת והוא ה, בנושא סל השירותים
. הקבילות בנושא

 
 ,הוא עזרה בקבלת תרופה, תת הנושא השני במשקלו בסוגיית סל השירותים

והוא , חלה עליה בתקופת הדוח, לאחר יציבות שנשמרה במשך מספר שניםשבו 
 . מסך כל הקבילות בנושא זה, )בהתאמה( 36%ו- 34% 2005ו- 2004בשנים היווה 
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וה ווהוא הי, חלה ירידה מסוימת בתקופת הדוח, בנושא עזרה בקבלת טיפול
. מסך כל הקבילות בנושא סל השירותים 2005בשנת  8%ו- 2005בשנת  10%

 
 

ב 11' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות בנושא הטיפול המנהלי 
 1999-2005לשנים 

 
-1999ים טבלה זו המציגה את התפלגות הקבילות בנושא הטיפול המנהלי בשנ

מלמדת כי בחירת נותן שירותים היוותה בכל אחת מהשנים את המוקד , 2003
היווה נושא  1999בעוד שבשנת , אולם. העיקרי לקבילות המבוטחים בנושא זה

חלה ירידה במשקלו החל , מסך כל הקבילות בנושא הטיפול המנהלי 71%זה 
שא הטיפול מסך כל הקבילות בנו 54%שנה בה היווה הנושא , 2000משנת 

 55%היווה נושא זה  2001בשנים הבאות נשמרה יציבות כך שבשנת . המנהלי
מסך כל הקבילות  54%, 2002ובשנת , מסך כל הקבילות בנושא הטיפול המנהלי

חלה ירידה ונושא בחירת נותן השירותים , לעומת זאת 2003בשנת . בנושא זה
  .מסך כל הקבילות בנושא הטיפול המנהלי 48%היווה 

 
 61%וה עד ווהוא הי, בתקופת הדוח חלה עליה משמעותית במשקלו של נושא זה

. מסך כל הקבילות בנושא הטיפול המינהלי
 

, בקבילות המתייחסות לזמן המתנה וחוסר שירות ולפגיעה בזכויות החולה
נשמרה , בה חלה עליה במשקל נושאים אלה 2000החל משנת . נשמרה יציבות

מהקבילות בנושא  27%רות היוו זמן המתנה וחוסר שיציבות והקבילות בנושא 
מהקבילות בנושא  19%-18%היוו , הפגיעה בזכויות החולהשעניינן  הקבילות. זה

. הטיפול המנהלי
 

כשנושא זמן המתנה ,  חלה עליה מסוימת במשקל של נושאים אלה 2003בשנת 
לות בנושא מסך כל הקבי, 22%בפגיעה בזכויות החולה היווה  ונושא, 30%היווה 

 .הטיפול המנהלי
 

ן ההמתנה וחוסר בתקופת הדוח חלה ירידה משמעותית במשקלו של נושא זמ
ימת במשקלו של נושא הפגיעה בזכויות החולה בסך כל שירות וירידה מסו

וה ונושא זמן ההמתנה וחוסר שירות הי. הקבילות בנושא הטיפול המינהלי
פגיעה בזכויות  ונושא, מסך כל הקבילות בנושא 22%-20%בתקופת הדוח 

. ל הקבילות בנושא הטיפול המינהלימסך כ 19%-18%ה היוו, החולה
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 12' טבלה מס
 

 1999-2005סך הקבילות שהטיפול בהם נסתיים בשנים 
לפי נושא הקבילה 

 
נושא סל השירותים המשיך להיות הנושא העיקרי בקבילות , לעיל כאמור

.  שטופלו בתקופת הדוח
 

נשמרה יציבות בחלקו של נושא זה מסך כל הקבילות שהטיפול , בתקופת הדוח
מסך הקבילות  72%-68%על כ, כמו גם בשנים קודמות, והוא עמד, בהן הסתיים

.  שטופלו בנציבות הקבילות
 

נשמרה יציבות ונושא זה , גם בחלקו של נושא הטיפול המנהלי בסך הקבילות
.  מסך כל הקבילות 18%-15%, כבשנים קודמות, ממשיך להוות בתקופת הדוח

 
בעקבות הסדרת הרישום לקופות החולים באמצעות רשות , 2002החל משנת 

והוא עמד , החברות בקופות החולים חלה התייצבות בחלקו של נושא, הדואר
גם עקב , 2005בשנת , אולם. בלבד מסך הקבילות 2%בשנים האחרונות על 

שהתייחסו לחוסר מידע  נתקבלו תלונות, הגדלת מספר מועדי המעבר בשנה
לרבות לעניין שירותי , מספיק בדבר מועדי המעבר והזכויות הנלוות אליו

מסך כל  4%עלה ועמד על , הבריאות הנוספים ומספר הקבילות בנושא זה
. הקבילות

 
 

 13' טבלה מס
 

 1999-2005אחוז קבילות מוצדקות בשנים 
לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות 

 
אחוז . רידה נוספת באחוז הקבילות שנקבעו כמוצדקותחלה י, בתקופת הדוח

בהשוואה ל- 2005בשנת  21%ו- 2004בשנת  20%הקבילות המוצדקות עומד על 
.  2001-2002בשנים  26%ו- 2003בשנת  23%

 
ירידה משמעותית באחוז הקבילות המוצדקות נגד מעלה , ניתוח על פי מוסדות

בהשוואה ל-) בהתאמה( 2005ו- 2004בשנים  20%ו- 17%, קופת חולים מכבי
כך גם בקבילות נגד קופות חולים ). בהתאמה( 2003ו- 2002בשנים  28%ו- 29%

כאשר אחוז הקבילות המוצדקות נגד קופת חולים מאוחדת , מאוחדת ולאומית
. בתקופת הדוח הנוכחי 22%ו- 21%ל-, בתקופת הדוח הקודם 26%ו- 31%ירד מ-

מ-, ירד אחוז הקבילות שנקבעו כמוצדקות ,בקבילות נגד קופת חולים לאומית
. בתקופת הדוח הנוכחי 24%ל-) בהתאמה( 2003ו- 2002בשנים  30%ו- 36%

 



 331 

אחוז , 2000כאשר החל משנת , נשמר יציבות יחסית, בקופת חולים כללית
 29%, 2002פרט לחריגה בשנת ( 26%הקבילות שנקבעו כמוצדקות עומד על 

). 24%, 2004ובשנת 
 

למעט במקרים בהם עולים , מנתונים אלו כי גם בתקופת הדוח ניתן להסיק
פוחתים המקרים , חילוקי דעות בפרשנות ההתוויות שנקבעו בסל השירותים

בהם קופות החולים אינן מאשרות למבוטחים את התרופות והטיפולים 
האחוז הגבוה של קבילות שנקבעו  , אולם מאידך. הכלולים בסל השירותים

מצביע על כך כי קופות החולים אינן מגלות " להן תלהיענותן לא ני"כקבילות ש
. מענה למקרים חריגים, גמישות והן ממעטות או שאינן נותנות כלל

 
מצביעה על הצורך ביצירת מסגרת לפתרון בעיותיהם של החולים שבה והנציבה 

הטכנולוגיות , אשר עקב נדירות מצבם, במחלות הנדירות והקשות ביותר
. הם נזקקים אינן כלולות בסל הבריאות הרפואיות להן

 
 

 14' טבלה מס
 

 1999-2005אחוז קבילות מוצדקות בשנים 
לפי נושא הקבילה 

 
חלה ירידה , מעלה כי בנושא סל השירותים, ניתוח הקבילות על פי נושא הקבילה
 18%והוא עומד בתקופת הדוח על , באחוז הקבילות שנקבעו המוצדקות

. 2000-2003ם בשני 24%-20%בהשוואה ל-
 

 24%-20%כ, חשוב להדגיש כי בנוסף לקבילות שנקבעו מוצדקות, אולם
על פי הוראות החוק , דהיינו" לא ניתן להיענות"מהקבילות הוגדרו כקבילות ש

אך הן מבטאות , לא ניתן להגדיר קבילות אלו כמוצדקות, וסל השירותים
. אינטרס לגיטימי של המובטח אשר לא נענה

 
יציבות באחוז הקבילות שנקבעו בתקופת הדוח נשמרה , ל המנהליבנושא הטיפו

מסך  34%והוא עומד על , בהשוואה לתקופת הדוח הקודמת, כמוצדקות
. הקבילות שטופלו בנושא

 
אחוז הקבילות המוצדקות בשנים , בנושא תוכניות שירותי הבריאות הנוספים

בשנת . לו בנושאמסך הקבילות שטופ 18%-16% עמד על כ-  2003ו 2001, 2000
חלה ירידה באחוז הקבילות המוצדקות שנקבעו כמוצדקות והוא עמד על , 2004
מסך  19%חזר ועמד אחוז הקבילות שנקבעו המוצדקות על  2005אך בשנת  11%

. כל הקבילות שטופלו בנושא
 

מצביעה על הצורך בהקפדה על מתן מידע מלא ומדויק והנציבה שבה 
  .ם במסגרת התוכניותאודות זכויותיה, למבוטחים
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 15 'טבלה מס
 

התפלגות הקבילות שהטיפול בהם הסתיים 
לפי משך זמן הטיפול באחוזים  1999-2005בשנים 

 

ראה  ( 2002נוהגת החל משנת הטיפול בקבילות שיטת המדידה הנוכחית של זמן 
בו טופלו , "נטו"כולל את הזמן " זמן הטיפול").  "הגדרת זמן טיפול", לעיל

.  על ידי הגופים הנילונים הקבילות
 

מהקבילות שהופנו לבירור  37%-39%, 2002-2003עולה מהנתונים כי בשנים 
ורק   , ידי גופים אלו במשך שלושה חודשים ויותרטופלו על-, הגופים הנילונים

טופלו על ידם בתקופה של עד חודש , מהקבילות שהופנו לגופים הנילונים 13%
חלה עליה באחוז הקבילות , הנתונים דומים ,בתקופת הדוח הנוכחי. ימים

המטופלות על ידי הגופים הנילונים בתקופה של עד חודש והוא עומד בתקופת 
נותר , אחוז הקבילות שהטיפול בהם נמשך שלושה חודשים ויותר. 17%הדוח על 

. 2005בשנת  38%ו- 2004בשנת  35% – ברמה גבוהה
 

עותית את משך זמן הטיפול הנציבה מצביעה על ההכרח לקצר בצורה משמ
.  בקבילות

 
שהנו בעל חשיבות עליונה לכל , הנציבה חוזרת ומדגישה כי בתחום הבריאות

במתן תשובה מהירה  בים לגורם הזמן יש חשיבות מרובהבמקרים ר,  פונה
זכאי , גם כאשר התשובה הנה שלילית ולא ניתן לסייע לפונהיצויין כי . לפונים

.  מנת שיידע כיצד לכלכל את ענייניו הפונה לתשובה מהירה על
 

החולים ומשרד  בתי, קופות החולים  -קוראת הנציבה לכל הגורמים, על כן
על מנת , לעשות כל מאמץ ולהקצות את המשאבים המתאימים  -הבריאות

 .שניתן יהיה לענות במהירות הראויה למבוטחים
 
 

 16' טבלה מס
 

 1999-2005התפלגות הקבילות לגבי תרופות בשנים 
) קבילות ומעלה 3שהגיעו לגביהם תלונות (

 
 17' טבלה מס

 
 1999-2005התפלגות הקבילות לגבי בדיקות וטיפולים בשנים 

) קבילות ומעלה באחת מהשנים 3 תלונות שהגיעו לגביהם(
 

פירוט לגבי מספר הקבילות . בחלק השני של דוח זה, נושאים אלו נדונו בהרחבה
 .א-9א ו1ראה טבלאות , מכשור ואביזרים, יםטיפול, המתייחסות לבדיקות



 

U2004( 1' טבלה מס (
 

התפלגות הקבילות שנפתחו  
  2004בשנת 

U לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 
 

 
נושא               
הקבילה                   

 
המוסד 

נגדו הוגשה  
0Bהקבילה 

סל 
השרותים 

טיפול 
מנהלי 

חברות 
ח "בקופ

איכות התנהגות 
טיפול 

מקצועי 

שרותי 
בריאות 

ם נוספי

הצעות 
חוק 

ורשויות 
אחרות 

סך הכל 

מספרים 
מוחלטים 

ל-
10,000 

* מ.נ

 5.9 2,542-  61 22 24-  565 1,870כללית 

 3.1 490 1 44 10 10 3 60 362מכבי 

 6.3 417 1 28 10 4 2 53 319לאומית 

1B 6.0 431 2 52 7 10-  38 322מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

80 9 2 3 4 1 10 109  

  114 21 1- -  61-  31ביטוח לאומי 

  129 3 1 40 16-  43 26בתי חולים 

  379 41 6 14 5 3 20 290אחר 

  4,611 79 194 107 72 71 788 3,300סך הכל         

 
 נפשות מתוקננות. = מ.נ •
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 )2004(א 1' טבלה מס                              
פירוט התפלגות הקבילות  

  2004שנפתחו בשנת 
בנושא סל השירותים 

 
                   

                            נושא
הקבילה 

 
 

החזרים  
כספיים 

 
 

מכשור 
ואביזרים 

עזרה 
בקבלת 
אישפוז 

עזרה 
בקבלת 
בדיקות 

עזרה עזרה בקבלת טיפול 
בקבלת 
מידע 

ואישורי
ם 

סך עזרה בקבלת תרופה 
הכל 

המוסד  
נגדו הוגשה 

הקבילה 

15B במספרים
 מוחלטים

ל- 
10,0000 

. * מ.נ

   16B במספרים
17B מוחלטים

ל- 
10,0000 

. * מ.נ

 18B במספרים
19B מוחלטים

ל- 
10,0000 

. מ.נ

 

13B 1,870 1.81 775 12 0.45 192 141 67 61 1.46 622כללית 

14B 362 0.61 96 4 0.41 64 26 14 11 0.94 147מכבי 

 319 1.64 108 5 0.68 45 22 5 8 1.92 126לאומית 

0B 322 1.51 108 2 0.43 31 25 9 16 1.83 131מאוחדת 

1B 2משרד הבריאותB20 3B -4B10 5B11 6B6 7B2 8B -9B19 10B12 11B -12B80 

 31]- - - -  2- - - -  29ביטוח לאומי 

 26-  2 2-  2 1 5 1-  13בתי חולים 

 290-  28 214-  6 2 3 3-  34אחר 

 3,300-  1,129 258-  344 223 114 110-  1,122סך הכל          

 
נפשות מתוקננות . = מ.נ*                                             
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) 2004(ב 1' טבלה מס
פירוט התפלגות הקבילות 

 2004שנפתחו בשנת 
בנושא הטיפול המינהלי 

 
 

נושא                
הקבילה                     

 

 

בחירת 
נותן 

שירותים 

בחירת 
נותן 

שירותים 

סך הכל 
בחירת נותן 
שירותים 

זמן 
המתנה 

חוסר 
שרות 

פגיעה 
בזכויות 
החולה 

סך הכל 

 
המוסד נגדו 

הוגשה הקבילה 

מרפאות  אישפוז
 ומכונים

2B מספרים
 מוחלטים

ל- 
10,000 

 . *מ.נ

   3B מספרים
 מוחלטים

ל- 
10,000 

. * מ.נ

 1.32 565 56 43 49 0.98 417 297 120כללית 

1B 0.38 60 21 10 16 0.08 13 8 5מכבי 

 0.81 53 16 7 1 0.44 29 19 10לאומית 

0B 0.53 38 14 9 4 0.15 11 9 2מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

2  -2  -1  -6 9  -

- - - - - - - - - ביטוח לאומי 

-  43 26 2 13-  2 1 1בתי חולים 

-  20 13 2 1-  4 3 1אחר 

-  788 152 73 85-  478 337 141סך הכל          

 

נפשות מתוקננות . = מ.נ •
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U2004(ג 1' טבלה מס (
 

פירוט התפלגות הקבילות  
 2004שנפתחו בשנת 

בנושא חברות בקופות חולים 
 
 
 
 

נושא                               
הקבילה                             

המוסד נגדו 
0B הוגשה הקבילה

חסרי 
קופת 
חולים 

מעבר 
מקופה 
לקופה 

תשלום 
מס 

בריאות 

סך 
הכל 

- - - - כללית 

 3 1-  2מכבי  

 2- -  2לאומית 

- - - - מאוחדת 

 2- -  2משרד הבריאות 

 61 8 13 40ביטוח לאומי 

 3 1-  2אחר 

 71 10 13 48סך הכל                
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U2004( 2' טבלה מס (
 

סגורות /דוח סיכום קבילות פתוחות
  2004לשנת 

U לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 
 

מצב                          
הטיפול                            

 

נותרו פתוחות 
משנים 
קודמות 

נפתחו 
בשנה 

הנוכחית 

כ "סה
לטיפול 
בשנה 

הנוכחית 

נותרו נסגרו בשנה הנוכחית 
יפול לט

בשנה 
הבאה 

 
10B  המוסד נגדו

הוגשו הקבילות 

   8B במספרים
9B מוחלטים

אחוזים מתוך 
כ הקבילות "סה

לטיפול 

 

0B 1כלליתB424 2B2,542 3B2,966 4B2,222 5B75 6B744 

7B 129 77 442 571 490 81מכבי 

 99 79 370 469 417 52לאומית 

 113 77 388 501 431 70מאוחדת 

 16 86 97 113 109 4משרד הבריאות 

 3 97 115 118 114 4ביטוח לאומי 

 19 86 119 138 129 9בתי חולים 

 26 93 366 392 379 13אחר 

 1,149 78 4,119 5,268 4,611 657סך הכל          
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) 2004( 3' טבלה מס
 

סגורות /דוח סיכום קבילות פתוחות
 2004בשנת 

לפי נושא הקבילה 
 
 
 

מצב                   
הטיפול                     

 
 

נותרו פתוחות 
משנים 
קודמות 

נפתחו 
בשנה 

הנוכחית 

כ "סה
לטיפול 
בשנה 

הנוכחית 

נותרו נסגרו בשנה הנוכחית 
לטיפול 
בשנה 
הבאה 

 
 

30B נושא
לה הקבי

   31B במספרים
32B מוחלטים

אחוזים 
כ "מתוך סה

הקבילות 
לטיפול 

 

 840 78 2,979 3,818 3,300 519סל השירותים  

0B 1טיפול מינהליB109 2B788 3B897 4B667 5B74 6B230 

7B חברות בקופות
חולים 

2 71 73 72 99 1 

 10 85 65 75 72 3התנהגות 

8B איכות הטיפול
המקצועי 

9B2 10B107 11B109 12B97 13B89 14B12 

15B שירותי בריאות
נוספים  

16B)ביטוח משלים (

17B19 18B194 19B213 20B162 21B76 22B51 

23B הצעות חוק
ורשויות אחרות 

24B3 25B79 26B82 27B77 28B93 29B5 

 1,149 78 4,119 5,268 4,611 657סך הכל               
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U2004( 4' טבלה מס (
 

התפלגות הקבילות שהטיפול בהן הסתיים  
  2004בשנת 

U לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 

      
נושא                    
הקבילה                  

 
 

המוסד נגדו 
0B הוגשה הקבילה

סל 
השרותים 

טיפול 
מנהלי 

חברות 
ח "בקופ

איכות התנהגות 
טיפול 

עי מקצו

שרותי 
בריאות 
נוספים 

הצעות 
חוק 

ורשויות 
אחרות 

סך 
הכל 

 2,222-  55 24 22-  463 1,658כללית 

 442-  35 7 6 3 60 331מכבי 

 370 1 24 9 3 2 42 289לאומית 

1B 388 2 41 7 10-  35 293מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

70 9 2 3 3 1 9 97 

ביטוח 
לאומי 

31  -62  - - -22 115 

 119 3 1 34 15-  42 24בתי חולים 

2B 366 40 5 13 6 3 16 283אחר 

 4,119 77 162 97 65 72 667 2,979סך הכל         
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) 2004( 5' טבלה מס
 

שהופנו לגורם הנילון  התפלגות הקבילות 
 2004בשנת שבהן הטיפול הסתיים 

 לפי משך הטיפול והמוסד נגדו הוגשה הקבילה
 
 

     
משך                    
הטיפול                  

 
 

 
1B ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם

 
ב   א   ח   ו   ז   י   ם 

 
המוסד 

וגשו נגדו ה
0B הקבילה

מחודש עד עד חודש 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 -3מ
חודשים 

ויותר 

4B סך
5B הכל

מחודש עד עד חודש 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 -3מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

 100 35 17 31 17 1,301 458 223 397 223כללית 

2B 100 42 23 20 15 245 102 58 48 37מכבי 

 100 30 17 37 16 212 64 36 79 33לאומית 

 100 37 13 36 14 209 78 28 74 29מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

5 5 1 1 12 42 42 8 8 100 

 100 31 21 34 14 29 9 6 10 4בתי חולים 

 100 26 16 16 42 45 12 7 7 19אחר 

 100 35 18 30 17 2,053 724 359 620 350סך הכל          

 
 2,066: ותכ קבילות ללא הפני"סה*    
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) 2004( 6' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים 
 2004בשנת שהופנו לגורם הנילון 

 לפי משך הטיפול ונושא הקבילה
 
 

     
משך                              
הטיפול                            

 
 

 
ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם 

 
1B ב   א   ח   ו   ז   י   ם

 
 
 

0Bא הקבילה נוש

עד 
חודש 

מחודש עד 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 3-מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

עד 
חודש 

מחודש עד 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 3-מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

1,48 538 242 424 276סל השירותים 

0 

19 29 16 36 100 

 100 32 21 33 14 464 147 95 156 66טיפול מינהלי 

חברות בקופות 
חולים 

 -1  -1 2  -50  -50 100 

 100 50 25 25-  12 6 3 3- התנהגות 

איכות טיפול 
מקצועי 

1 3 2 3 9 11 33 23 33 100 

שירותי בריאות 
ביטוח-(נוספים 
) משלים

6 29 16 27 78 8 37 21 34 100 

רשויות אחרות 
והצעות חוק 

1 4 1 2 8 12 50 13 25 100 

 100 35 18 30 2,0517 724 359 620 350סך הכל                
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 2,066: כ קבילות ללא הפניות"סה*    
 



 

) 2004( 7' טבלה מס                       
 
 

התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים                    
 2004בשנת 

 לפי המוסד נגדו הוגשה הקבילה ולפי תוצאות הטיפול
 
 

     
                     

תוצאות                       
הטיפול 

 
 
 

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ר י ם    מ ו ח ל ט י ם ב מ ס פ(

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ב   א   ח   ו   ז   י   ם(

4B המוסד
5B נגדו
6B הוגשו
7B הקבילות

אינה מוצדקת 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

אינה מוצדקת סך הכל 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
הכל 

2B 100 6 15 28 27 24 2,222 120 332 630 609 531כללית 

 100 9 16 25 33 17 442 40 70 109 145 78מכבי 

 100 8 14 31 23 24 370 29 53 113 87 88לאומית 

 100 12 16 19 32 21 388 48 61 73 123 83מאוחדת 

1B 100 56 21 7 9 7 97 54 20 7 9 7משרד הבריאות 

המוסד לביטוח 
לאומי 

18 12 4 7 74 115 16 10 4 6 64 100 

 100 62 14 6 8 10 119 73 17 7 10 12בתי חולים 

3B 100 28 54 10 7 1 366 100 198 37 26 5אחר 

 100 13 18 24 25 20 4,119 538 758 980 1,021 822סך הכל                
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) 2004( 8' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים           
 2004בשנת 

 לפי נושא הקבילה ולפי תוצאות הטיפול        
 
 

     

תוצאות                        
הטיפול                      

 
 
 

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם(

 
הטיפול הסתיים קבילות בהן 

) ב   א   ח   ו   ז   י   ם(

 
 

4B  נושא
5B הקבילה

3B אינה מוצדקת
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
הכל 

אינה מוצדקת 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
 הכל

2B 100 7 20 32 23 18 2,979 202 588 950 686 553סל השירותים 

 100 10 18 3 35 34 667 66 121 20 232 228טיפול מינהלי 

 100 56 1 1 18 24 72 40 1 1 13 17ח "חברות בקופ

 100 72 12 2 9 5 65 46 8 1 6 4התנהגות 

איכות טיפול 
מקצועי 

1 4 2 5 85 97 1 4 2 5 88 100 

שרותי בריאות 
נוספים 

) ביטוח משלים(

18 75 5 23 41 162 11 47 3 14 25 100 

הצעות חוק  
ורשויות אחרות 

1 5 1 12 58 77 1 6 1 16 76 100 

 100 13 18 24 25 20 4,119 538 758 980 1,021 822סך הכל                
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U2005( 1' טבלה מס (
 

התפלגות הקבילות שנפתחו  
  2005בשנת 

U לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 
 

 
נושא               
הקבילה                   

 
המוסד 

נגדו הוגשה  
0Bהקבילה 

סל 
השרותים 

טיפול 
מנהלי 

חברות 
ח "בקופ

איכות התנהגות 
טיפול 

מקצועי 

שרותי 
בריאות 

ים נוספ

הצעות 
חוק 

ורשויות 
אחרות 

סך הכל 

מספרים 
מוחלטים 

ל-
10,000 

* מ.נ

 5.4 2,203 1 78 29 45 6 428 1,616כללית 

 3.5 526-  52 18 9 2 76 369מכבי 

 6.1 381-  24 3 9-  34 311לאומית 

1B 6.0 420-  34 7 6 1 34 338מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

125 18 64 5 5 1 12 230  -

-  117 9- - -  91-  17ביטוח לאומי 

-  159 1-  64 10 1 51 32בתי חולים 

-  568 34 6 19 8 4 22 475אחר 

-  4,604 57 195 145 92 169 663 3,283סך הכל         

 
נפשות מתוקננות . = מ.נ •
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 2005 א1' טבלה מס                              
פירוט התפלגות הקבילות  

  2005שנפתחו בשנת 
בנושא סל השירותים 

 
                   

                            נושא
הקבילה 

 
 

החזרים  
כספיים 

 
 

מכשור 
ואביזרים 

עזרה 
בקבלת 
אישפוז 

עזרה 
בקבלת 
בדיקות 

רה עזעזרה בקבלת טיפול 
בקבלת 
מידע 

ואישורי
ם 

סך עזרה בקבלת תרופה 
הכל 

המוסד  
נגדו הוגשה 

הקבילה 

15B במספרים
 מוחלטים

ל- 
10,0000 

. * מ.נ

   16B במספרים
17B מוחלטים

ל- 
10,0000 

. * מ.נ

 18B במספרים
19B מוחלטים

ל- 
10,0000 

. מ.נ

 

13B 1,616 1.68 685 6 0.34 139 133 66 56 1.30 531כללית 

14B 369 0.84 126-  0.30 45 20 19 12 0.98 147מכבי 

 311 1.80 113 1 0.45 28 29 14 6 1.92 120לאומית 

0B 338 2.40 172 3 0.40 28 20 6 15 1.33 94מאוחדת 

1B 2משרד הבריאותB30 3B -4B24 5B20 6B6 7B9 8B -9B18 10B18 11B -12B125 

 17- - - -  1- - - -  16ביטוח לאומי 

 32-  2 1-  4 1 2 3-  19בתי חולים 

 475-  71 312-  11 1 3 5-  72אחר 

 3,283-  1,187 341-  265 210 130 121-  1,029סך הכל          

 
נפשות מתוקננות . = מ.נ*                                             
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) 2005( ב1' טבלה מס
פירוט התפלגות הקבילות 

 2005שנפתחו בשנת 
בנושא הטיפול המינהלי 

 
 

נושא                
הקבילה                     

 

 

בחירת 
נותן 

שירותים 

בחירת 
נותן 

שירותים 

סך הכל 
בחירת נותן 
שירותים 

זמן 
המתנה 

חוסר 
שרות 

פגיעה 
בזכויות 
החולה 

סך הכל 

 
המוסד נגדו 

הוגשה הקבילה 

מרפאות  אישפוז
 ומכונים

2B מספרים
 מוחלטים

ל- 
10,000 

 . *מ.נ

   3B מספרים
 מוחלטים

ל- 
10,000 

. * מ.נ

 1.05 428 46 35 33 0.77 314 205 109כללית 

1B 0.50 76 16 9 8 0.24 43 36 7מכבי 

 0.54 34 10 2 4 0.29 18 14 4לאומית 

0B 0.48 34 7 7 3 0.24 17 12 5מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

2  -2  -1 7 8 18  -

- - - - - - - - - ביטוח לאומי 

-  51 19 2 30- - - - בתי חולים 

-  22 13 4 4-  1 1- אחר 

-  663 119 66 83-  395 268 127סך הכל          

 

נפשות מתוקננות . = מ.נ •
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U2005(ג 1' טבלה מס (
 
 

פירוט התפלגות הקבילות  
 2005שנפתחו בשנת 

בנושא חברות בקופות חולים 
 
 
 
 

נושא                               
הקבילה                             

המוסד נגדו 
0B הוגשה הקבילה

חסרי 
קופת 
חולים 

מעבר 
מקופה 
לקופה 

תשלום 
מס 

בריאות 

סך 
הכל 

 6-  1 5כללית 

 2 2- - מכבי  

- - - - לאומית 

 1-  1- מאוחדת 

 64-  64- משרד הבריאות 

 91 8 1 82ביטוח לאומי 

 5 1 3 1אחר 

 169 11 70 88סך הכל                
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U2005( 2' טבלה מס (
 

סגורות /דוח סיכום קבילות פתוחות
  2005לשנת 

U לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 
 

מצב                          
הטיפול                            

 

נותרו פתוחות 
משנים 
קודמות 

נפתחו 
בשנה 

הנוכחית 

כ "סה
לטיפול 
בשנה 

הנוכחית 

נותרו נסגרו בשנה הנוכחית 
יפול לט

בשנה 
הבאה 

 
10B  המוסד נגדו

הוגשו הקבילות 

   8B במספרים
9B מוחלטים

אחוזים מתוך 
כ הקבילות "סה

לטיפול 

 

0B 1כלליתB744 2B2,203 3B2,947 4B1,934 5B65 6B1,013 

7B 167 75 488 655 526 129מכבי 

 150 69 330 480 381 99לאומית 

 191 64 342 533 420 113מאוחדת 

 21 91 225 246 230 16משרד הבריאות 

 9 92 111 120 117 3ביטוח לאומי 

 42 76 136 178 159 19בתי חולים 

 53 91 541 594 568 26אחר 

 1,646 71 4,107 5,753 4,604 1,149סך הכל          
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) 2005( 3' טבלה מס
 

סגורות /דוח סיכום קבילות פתוחות
 2005בשנת 

לפי נושא הקבילה 
 
 
 

מצב                   
הטיפול                     

 
 

נותרו פתוחות 
משנים 
קודמות 

נפתחו 
בשנה 

הנוכחית 

כ "סה
לטיפול 
בשנה 

הנוכחית 

נותרו נסגרו בשנה הנוכחית 
לטיפול 
בשנה 
הבאה 

 
 

30B נושא
לה הקבי

   31B במספרים
32B מוחלטים

אחוזים 
כ "מתוך סה

הקבילות 
לטיפול 

 

 1,208 71 2,915 4,123 3,283 840סל השירותים  

0B 1טיפול מינהליB230 2B663 3B893 4B611 5B69 6B282 

7B חברות בקופות
חולים 

1 169 170 161 95 9 

 17 83 85 102 92 10התנהגות 

8B איכות הטיפול
המקצועי 

9B12 10B145 11B157 12B136 13B86 14B21 

15B שירותי בריאות
נוספים  

16B)ביטוח משלים (

17B51 18B195 19B246 20B142 21B57 22B104 

23B הצעות חוק
ורשויות אחרות 

24B5 25B57 26B62 27B57 28B92 29B5 

 1,646 71 4,107 5,753 4,604 1,149סך הכל               
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U2005( 4' טבלה מס (
 

התפלגות הקבילות שהטיפול בהן הסתיים  
  2005בשנת 

U לפי נושא הקבילה ולפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות
 
 

      
נושא                    
הקבילה                  

 
 

המוסד נגדו 
0B הוגשה הקבילה

סל 
השרותים 

טיפול 
מנהלי 

חברות 
ח "בקופ

איכות התנהגות 
טיפול 

עי מקצו

שרותי 
בריאות 
נוספים 

הצעות 
חוק 

ורשויות 
אחרות 

סך 
הכל 

 1,934 2 56 23 41 6 403 1,403כללית 

 388-  39 20 11 2 62 354מכבי 

 331-  19 4 7-  33 267לאומית 

1B 330-  20 5 5-  36 276מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

119 18 63 5 6 1 13 342 

ביטוח 
לאומי 

16  -85  - -1 9 111 

 136 1-  60 8 1 38 28בתי חולים 

2B 541 32 6 18 8 4 21 452אחר 

 4,107 57 142 136 85 161 611 2,915סך הכל         
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) 2005( 5' טבלה מס
 

שהופנו לגורם הנילון  התפלגות הקבילות 
 2005בשנת שבהן הטיפול הסתיים 

 לפי משך הטיפול והמוסד נגדו הוגשה הקבילה
 
 

     
משך                    
הטיפול                  

 
 

 
1B ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם

 
ב   א   ח   ו   ז   י   ם 

 
המוסד 

וגשו נגדו ה
0B הקבילה

מחודש עד עד חודש 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 -3מ
חודשים 

ויותר 

4B סך
5B הכל

מחודש עד עד חודש 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 -3מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

 100 42 16 27 15 1,124 472 187 299 166כללית 

2B 100 29 22 34 15 266 77 60 90 39מכבי 

 100 30 12 33 25 179 53 22 60 44לאומית 

 100 36 15 33 16 197 70 30 65 32מאוחדת 

משרד 
הבריאות 

10  - -7 17 59  - -41 100 

 100 41 11 24 24 37 15 4 9 9בתי חולים 

 100 36 9 24 31 64 23 6 15 20אחר 

 100 38 16 29 17 1,884 717 309 538 320סך הכל          

 
 2,223: תוכ קבילות ללא הפני"סה*    
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) 2005( 6' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות שבהן הטיפול הסתיים 
 2005בשנת שהופנו לגורם הנילון 

 לפי משך הטיפול ונושא הקבילה
 
 

     
משך                              
הטיפול                            

 
 

 
ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם 

 
1B ב   א   ח   ו   ז   י   ם

 
 
 

0Bא הקבילה נוש

עד 
חודש 

מחודש עד 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 3-מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

עד 
חודש 

מחודש עד 
חודשיים 

מחודשיים 
עד  

חודשים  3

 3-מ
חודשים 

ויותר 

סך 
הכל 

1,35 531 209 366 248סל השירותים 

4 

18 27 16 39 100 

 100 36 17 32 15 418 149 73 134 62טיפול מינהלי 

חברות בקופות 
חולים 

 -1 2 1 4  -25 50 25 100 

 100 33 29 33 5 21 7 6 7 1התנהגות 

איכות טיפול 
מקצועי 

 -4 3 5 12  -33 25 42 100 

שירותי בריאות 
ביטוח-(נוספים 
) משלים

9 25 16 23 73 12 34 22 32 100 

רשויות אחרות 
והצעות חוק 

 -1  -1 2  -50  -50 100 

 100 38 16 29 1,8817 717 309 538 320סך הכל                
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 2,223: כ קבילות ללא הפניות"סה   * 

 



 

) 2005( 7' טבלה מס                       
 
 

התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים                    
 2005בשנת 

 לפי המוסד נגדו הוגשה הקבילה ולפי תוצאות הטיפול
 
 

     
                     

תוצאות                       
הטיפול 

 
 
 

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ר י ם    מ ו ח ל ט י ם ב מ ס פ(

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ב   א   ח   ו   ז   י   ם(

4B המוסד
5B נגדו
6B הוגשו
7B הקבילות

אינה מוצדקת 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

אינה מוצדקת סך הכל 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
הכל 

2B 100 8 16 28 22 26 1,934 146 304 551 436 467כללית 

 100 13 13 24 30 20 488 66 62 116 145 99מכבי 

 100 9 14 30 23 24 330 30 46 100 74 80לאומית 

 100 8 13 29 28 22 342 28 43 100 95 76מאוחדת 

1B 100 48 10 8 5 29 225 108 22 18 12 65משרד הבריאות 

המוסד לביטוח 
לאומי 

2 24 3 7 75 111 2 22 3 6 67 100 

 100 61 11 2 10 16 136 83 15 2 14 22בתי חולים 

3B 100 24 50 14 10 2 541 129 270 79 53 10אחר 

 100 16 19 23 21 21 4,107 665 769 969 853 851סך הכל                
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) 2005( 8' טבלה מס
 

התפלגות הקבילות בהן הטיפול הסתיים           
 2005בשנת 

 לפי נושא הקבילה ולפי תוצאות הטיפול        
 
 

     

תוצאות                        
הטיפול                      

 
 
 

 
קבילות בהן הטיפול הסתיים 

) ב מ ס פ ר י ם    מ ו ח ל ט י ם(

 
הטיפול הסתיים קבילות בהן 

) ב   א   ח   ו   ז   י   ם(

 
 

4B  נושא
5B הקבילה

3B אינה מוצדקת
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
הכל 

אינה מוצדקת 
מוצדקת 

לא ניתן 
להיענות 

אין 
תוצאה 

לא 
בסמכות 
הנציבות 

סך 
 הכל

2B 100 9 21 32 20 18 2,915 258 606 947 570 534סל השירותים 

 100 13 20 2 31 34 611 80 123 9 188 211טיפול מינהלי 

 100 34 3 2 19 42 161 56 5 3 30 67ח "חברות בקופ

 100 67 14 3 4 12 85 57 12 3 3 10התנהגות 

איכות טיפול 
מקצועי 

1 9  -2 124 136 1 7  -1 91 100 

שרותי בריאות 
נוספים 

) ביטוח משלים(

27 53 6 19 37 142 19 38 4 13 26 100 

הצעות חוק  
ורשויות אחרות 

1  -1 2 53 57 2  -2 3 93 100 

 100 16 19 23 21 21 4,107 665 769 969 853 851סך הכל                
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 9' טבלה מס       
 
 

כ קבילות שנפתחו  "סה
לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות  1997-2005 בשנים

 
 

סך פירוט לפי מוסדות 0Bהשנה 

הכל 

משרד מאוחדת לאומית מכבי כללית  
הבריאות 

ביטוח 
לאומי 

בתי 
חולים 

 אחר 
 

1997 532 180 149 129 44 209 29 56 1,328 

1998 1,531 336 263 165 110 550 33 28 3,016 

1999 1,963 340 331 220 223 242 80 66 3,465 

2000 1,851 352 316 206 349 82 120 114 3,390 

2001 1,830 468 236 183 194 36 116 304 3,367 

2002 1,678 452 289 217 146 47 112 316 3,257 

2003 1,771 374 330 266 137 103 120 385 3,486 

2004 2,542 490 417 431 109 114 129 379 4,611 

2005 2,203 526 381 420 230 117 159 568 4,604 

 
 

 10' טבלה מס        
 
 

קבילות שהטיפול בהן נסתיים   כ  "סה
לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות  1997-2005בשנים 

 
 

סך פירוט לפי מוסדות 1Bהשנה 

הכל 

משרד מאוחדת לאומית מכבי כללית  
הבריאות 

ביטוח 
לאומי 

בתי 
חולים 

 אחר 
 

1997 332 96 107 81 29 172 11 40 858 

1998 761 255 166 83 87 559 26 45 1,982 

1999 2,317 368 383 247 234 259 81 64 3,953 

2000 1,868 380 318 200 344 86 107 57 3,360 

2001 1,816 400 223 174 185 38 120 317 3,273 

2002 1,733 473 287 237 150 48 129 310 3,367 

2003 1,755 393 355 236 134 100 114 387 3,474 

2004 2,222 442 370 388 97 115 119 366 4,119 

2005 1,934 488 330 342 225 111 136 541 4,107 
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 11' טבלה מס
 

כ הקבילות שנפתחו  "סה
לפי נושא הקבילה  1997-2005בשנים 

 
 

סך פירוט לפי נושא הקבילה 6Bהשנה 

הכל 

סל  
השירותים 

טיפול 
מינהלי 

חברות 
בקופות 
חולים 

איכות טיפול התנהגות 
מקצועי 

שירותי 
בריאות 
נוספים 

הצעות חוק 
ורשויות 
נוספות 

 
 

1997 831 60 254 112  - -71 1,328 

1998 1,799 519 558 44 40 39 17 3,016 

1999 2,295 626 282 53 79 73 57 3,465 

2000 2,420 536 132 73 84 92 53 3,390 

2001 2,340 528 163 83 112 98 43 3,667 

2002 2,311 552 55 68 91 139 41 3,257 

2003 2,550 538 61 69 108 111 49 3,486 

2004 3,300 788 71 72 107 194 79 4,611 

2005 3,283 663 169 92 145 195 57 4,604 

 
 
 

 
 א11' טבלה מס

פירוט התפלגות הקבילות שנפתחו 
 1998-2005בנושא סל השירותים בשנים 

 
 

                   
                    נושא

הקבילה 
 

 

החזרים 
כספיים 

 
 

עזרה בקבלת טיפול עזרה בקבלת תרופה 

השנה  
בה הוגשה 

הקבילה 

7B במספרים
8Bמוחלטים 

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

9B במספרים
10B מוחלטים

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

11B במספרים
12B מוחלטים

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

0B1998 602 33 499 28 413 23 

1B1999 996 43 561 24 361 16 

2000 922 38 674 28 307 13 

2001 882 38 597 25 278 12 

2B2002 784 34 684 30 249 11 

3B2003 986 38 661 26 298 12 

4B2004 1,122 34 1,129 34 344 10 

5B2005 1,029 31 1,187 36 265 8 
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) 2004( ב11' טבלה מס         
פירוט התפלגות הקבילות שנפתחו 

 1998-2005בנושא הטיפול המינהלי לשנים 
 

 
  נושא                   
הקבילה                    

 
 

בחירת נותן שירותים 
 

פגיעה בזכויות החולה זמן המתנה וחוסר שירות 

השנה  
בה הוגשה 

הקבילה 

7B במספרים
 מוחלטים

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

8B במספרים

9B מוחלטים

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

10B במספרים
11B מוחלטים

באחוזים 
כ "מסה

הקבילות 
בנושא 

0B1998 398 77 79 15 42 8 

1B1999 443 71 118 19 65 10 

2000 291 54 145 27 98 18 

2B2001 291 55 144 27 93 18 

3B2002 300 54 148 27 104 19 

4B2003 257 48 160 30 121 22 

5B2004 478 61 158 20 152 19 

6B2005 395 60 149 22 119 18 

 
 

 
 

 12' טבלה מס
 

כ הקבילות שהטיפול בהם נסתיים   "סה
לפי נושא הקבילה  1997-2005בשנים 

 
 

סך פירוט לפי נושא הקבילה 12Bהשנה 

הכל 

סל  
השירותים 

טיפול 
מינהלי 

חברות 
בקופות 
חולים 

איכות התנהגות 
טיפול 

מקצועי 

שירותי 
בריאות 
נוספים 

הצעות 
חוק 

ורשויות 
נוספות 

 
 

1997 493 29 231 53  - -52 858 

1998 1,050 262 577 18 31 26 18 1,982 

1999 2,699 686 282 59 85 76 59 3,953 

2000 2,396 573 138 69 83 81 50 3,360 

2001 2,244 540 170 85 102 92 40 3,273 

2002 2,351 602 56 78 98 140 42 3,367 

2003 2,508 545 58 74 114 127 48 3,474 

2004 2,979 667 72 65 97 162 77 4,119 

2005 2,915 611 161 85 136 142 57 4,107 
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) 2004( 13' טבלה מס
 
 

אחוז קבילות מוצדקות   
לפי המוסד נגדו הוגשו הקבילות  1997-2005בשנים 

 
 
 

 
 

השנה 

0B פירוט לפי מוסדות 
אחוז 

מסך כל 
משרד מאוחדת לאומית מכבי כללית  

הבריאות 
ביטוח 
לאומי 

בתי 
חולים 

הקבילות אחר 
 

1997 43 34 62 69 31 80 73 95 57 

1998 45 62 46 57 11 65 31 18 51 

1999 41 39 33 41 7 58 38 5 38 

2000 26 25 25 34 5 27 36 10 24 

2001 26 27 34 27 15 23 32 21 26 

2002 29 29 36 31 13 29 25 3 26 

2003 26 28 30 26 18 17 16 2 23 

2004 24 17 24 21 7 16 10 1 20 

2005 26 20 24 22 29 2 16 2 21 
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) 2004( 14' טבלה מס
 

אחוז קבילות מוצדקות 
לפי נושא הקבילה  1997-2005בשנים 

 
 
 

 
 

2B השנה

0B פירוט לפי נושא הקבילה 
% 

מסך כל 
סל  

השירותים 
טיפול 
מינהלי 

חברות 
בקופות 
חולים 

איכות התנהגות 
טיפול 

מקצועי 

שירותי 
בריאות 
נוספים 

הצעות חוק 
ורשויות 
נוספות 

הקבילות 
 

19970TP0F

*  - - - - - - -57 

1998 41 62 68 61 19 23 5 51 

1999 33 62 53 49 22 24 7 38 

2000 20 46 25 38 10 16 2 24 

2001 24 42 24 34 14 16 5 26 

2002 24 34 55 20 7 37 5 26 

2003 21 36 61 13 7 18 2 23 

2004 18 34 24 5 1 11 1 20 

2005 18 34 42 12 1 19 2 21 

 
 15' טבלה מס

 
התפלגות הקבילות שהטיפול בהם הסתיים 

לפי משך זמן הטיפול   2002-2004בשנים 
באחוזים 

 
השנה 

1B0משך זמן הטיפולT1F

סך  *

הכל 

מחודש עד עד חודש  
חודשיים 

מחודשיים 
 3עד 

חודשים 

חודשים  3
ויותר 

 
 

2002 13 29 19 39 100 

2003 13 31 19 37 100 

2004 17 30 18 35 100 

2005 17 29 16 38 100 

 

                                                           
על כן לא ניתן להציג מספרי השוואה , לא נותח סך הכל אחוז הקבילות המוצדקות לפי נושא הקבילה 1997בשנת   *

 לשנה זו
 .יותר לא ניתן להציג מספרי השוואה לשנים קודמות, הקודם עקב שינוי שיטת המדידה בתקופת הדוח  *
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 16' טבלה מס         
  2003-2005התפלגות הקבילות לגבי תרופות בשנים 

) קבילות ומעלה 3מ- תרופות שהגיעו לגביהם(
 

 מספר הקבילות לשנת  
0B75 2005  2004 2003 שם התרופהB ה  ע  ר  ו  ת

81BAlpha d3 - 4 1  

1BAlimta - 1 7  בקשה להכללה להתוויות נוספות

2BAmevive - 1 9 בלות קשות כנסה לסל בהגוה

3BAredia (Pamidronate) 3 6 5  ובקשות להרחבת קבילות לגבי התרופה הגנרית
התוויות 

4BAricept (Donepezil) Memorit 
(Donepezil) 

מספר הקבילות את הקלת ההגבלות הורידה  4 14 3

 
82BArimidex (Anastrozole) 4 24 35  בקשה למתן התרופה לחולות לאחר אירועים

 Tamoxifenבמקום ולריים קוס

Aranesp -  -5  

83BArt 50mg - 5 4  

84BAtacand - 7 17 להקלת  ,הכנסתה אחרבקשות להכנסה לסל ול
ההגבלות 

85BAvandia (Rosiglitazone) 18 26 17 נוקשות הההגבלות  על  התלונות

86BAvastin - 14 74 כ בקשות להכללה "ואח, תחילה בקשות להכנסה לסל
פות ולהתוויות נוס, להתפשטות מקומית

5BAvonex - - 5  

6BAzilect - - 3  

7BBotox (Botulinum A Toxin) 13 6 6 נוספות התוויות תבקשות להכלל 

Cellcecpt (Mycophenolate) 6 10 13 87Bקושי בקבלה בצורה כרונית בקהילה 

Campto (CPT 11) - - 18  
88BCipramil (Citalopram- 
hydrobromide)  

4 - 4 89B רופה מהקופה בטענה קשיים בקבלת התתחילה היו
. כיום קבילות על הגנריקה. Class Effectכ- שהוכנס



 

 

 

351 

 
 

 )16' טבלה מס( 2' דף מס                                                        

 מספר הקבילות לשנת  
8B76 2005  2004 2003 שם התרופהBה  ע  ר  ו  ת 

90BClexane (Enoxaparin) 6 3 9 נית בקהילהקושי בקבלה בצורה כרו. 

91BConcor (Bisoprolol Fumarate) 4 - -  
92BConcerta  -- 4  בקשה להכללה בסלי הקופות

93BContalax  -- 3  
94BControloc  - 4 -  

95BCycloserine (Cycloserine) 4 4  - 
96BDiamox sustets (Acetazolamide) 3 8  -97Bהפסקת יבוא על ידי היבואן 

98BDiovan - 4 -  

99BDeximune - 3 -  

100BDoxil (Doxorubicin, lyposomal) 3 17 5 101Bבקשות להכללה בסל 

102BEdronax (Reboxetine) 3 - - 103B כ- קשיים בקבלת התרופה מהקופה בטענה שהוכנס
Class Effect .במיוחד על , קבילות חמורות על הגנריקות

 Venlaה-

104BEbixa - 5 4  

105BEfexor - 10 7  

106BEnbrel (Etanercept) 6 12 8 107Bוויה של פסורייטיק ארטריטיס ו-בקשה להכללת ההת
FMF וקבילות על מחסור התרופה , ארטריטיס
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 )16' טבלה מס( 3' דף מס               

 מספר הקבילות לשנת  
9B77 2005  2004 2003 שם התרופהB ה  ע  ר  ו  ת
108BElidel - 11  - 

10BEprex (Epoetin alfa) 5 12 11 תלונות על הפסקת טיפול ובקשה להקלה בהגבלות 

11BEvista (Raloxifene) 8 8 2  
12BErbitux  17 40  בקשה להכללה בסל

13BExelon (Rivastigmin) 2 8 6 בקשה להכללה בסל 

14BEzetrol - 3 8  בקשה להכללה בסל

15BFemara  14 22 ות לקבל את התרופה במקום בקשTamoxifen , בעיקר
 CVAחולות לאחר ב

16BFosalan 70mg (Alendronate) 7 5 4  
17BFosalan (Alendronate) 1 10 4  להקלה בקריטריוניםבקשה 

18BForteo  -4 10  בקשה להכללה בסל

19BGemzar (Gemcitabine) 11 20 22  התוויותבקשה להרחבת 

20BGenotropin  -1 3 - בקשה להגמשת ההגבלות  הורמון גדילה

21BGeodon (Ziprasidone) 16 6 1 כללה בסלבקשה לה 
22BGlivec (Imatinib) 10 6 10  התוויותבקשה להרחבת 

23BHerceptin (Trastuzumab)  3 2 41  כטיפול מונע  התוויותבקשה להרחבת)Adjuvant 
Therapy (
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 )16' טבלה מס( 3' דף מס            

 מספר הקבילות לשנת  
24B78 2005  2004 2003 שם התרופהB ה  ע  ר  ו  ת

25BIntron A (Interferon alfa 2b) 3 7 5  התוויותבקשה להרחבת 

26BIressa - 22 10  בקשות להכללה בסל

27BInsulin lantus  -15 6 109B בקשה להכללה בסל 
 

28BJevity (מזון תרופתי)  שאיננו כלול בסל מזון תרופתי 3 2 2 

Keppra - 7  -  בקשה להכללה בסל

29BLipitor (Atorvastatin) 16 20 29  כ-התרופה שהוכללה הגבלות קשות למתן Class Effect 

Lamictal - - 5  בקשות להכללה למחלות ביפולריות

30BLosec (Omeprazole) 2 2 1   תלונות לגבי הגנריקה

31BLustral (Sertraline) 3 1 2 בקשה להכללה בסל 
 

32BMabthera (Rituximab) 21 21 25  התוויותבקשה להרחבת 
 

33BMiacalcic Nasal Spray 
(calcitonin) 

 Nasal Spray -הבקשות להכללת  1 2 3

34BMuphoran  -- 3  

35BNeurontin (Gabapentin) 10 18 8 בקשות להרחבת התויה במיוחד כתרופה נגד כאבים 

36BOcsaar (Losartan) & Ocsaar 
Plus(Losartan & Hydrochloro -
thiazide) 

במיוחד , בקשות להרחבת התויה ולהקלת הגבלות 25 18 16
הסובלים מתופעות לואי  בחולים עם יתר לחץ דם

 .מתרופות כגון הקונורטין

37BOmnic (Tamsulosin) 3 4 -  
38BOmr-IgG-am (Immunogamma-
globulin I.V) 

7 91 25 110Bבמיוחד  –נוספות  התוויותבקשה להכללה בסל ל
 טואימוניותלמחלות או

 
39BOsmolite (מזון תרופתי) מזון תרופתי - - 2  

Oxaliplatin  4 8  בקשה להכללה כטיפול בהתפשטות מקומית וכטיפול
הוכלל להתפשטות מקומית בהרחבת הסל ב-(מונע 
2005 .
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 )16' טבלה מס( 5' דף מס                                                        

 בילות לשנת מספר הק 
40B 79 2005  2004 2003שם התרופהB ה  ע  ר  ו  ת

41BPegasys  4 4  

42BPlavix (Clopidogrel) 88 86 97  בעיקר אחרי צינטור עם  התוויותבקשה להרחבת 
לתקופה ארוכה יותר מאשר חודש ולאחר  ,תומכן

 כישלון טיפולי  עם אספירין בשילוב עם אספירין
43BPrograf (Tacrolimus) 4 3 1 שות להכללה בסלבק 

44BProleukin - - 3  

Provigil - - 3  

45BRemicade (Infliximab) 14 45 25 יות ושינוי מדיניות במשטר ובקשות להרחבת התו
 אספקת התרופה

46BRisperdal (Risperidone) 8 28 26 ים ולחולים יויות לקשישים דמנטובקשות להרחבת הת
 18גיל ם מעל יאורגנים פסיכוטי

47BRecormon (Epoetin beta) 7 9 11  בקשות להקלה בהגבלות

48BRenagel (Sevelamer) 3 4 2  

49BRitalin  -11 6  18בקשות למתן במימון הקופה מעל לגיל 

50BRoferon (Interferon alfa 2a) 2 6 2  
51BSeroquel (Quetiapine) 5 4 4 בקשות להכללה בסל 

52BSimovil (Simvastatin) 1 5 4 לה כקלאס אפקטקשיים בקבלת התרופה שהוכל 

53BSingulair (Montelukast) 2 4 - ויות למבוגריםובקשות להרחבת הת 

54BSandostatin  -7 -  להרחבת התוויותבקשה 

55BSeroxat  1 9  הלא גנרית תלונות על גנריקה והפסקת מתן התרופה

56BSynvisc  -3 -  

57BTaxol (Paclitaxel) 13 15 14 ד גרורתילרבות כקו ראשון בסרטן ש ,יותוהרחבת התו 
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 )16' טבלה מס( 6' דף מס              

 מספר הקבילות לשנת  
58B 80 2005  2004 2003שם התרופהB ה  ע  ר  ו  ת

Tarceva  -- 6 בקשות להכללה בסל 

59BTaxotere (Docetaxel) 2 13 8  
60BTemodal (Temozolomide) 6 21 23  התוויות בקשות להרחבת

61BTracleer (Bosentan) 4 3   בקשות להכללה בסל

62BThalidomide - - 7 תלונות של מטופלים על הפסקת , לאחר הכנסה לסל
הטיפול מאחר ולא התאימו להתוויות  

63BThyrogen (Thyrotropin alfa) 3 3 7  בקשות להכללה בסל

64BTopamax  13 12  למחלה ביפולרית ולמיגרנות  התוויותבקשה להוספת

65BVioxx (Rofecoxib) 3 4  - להחזרים כספיים בקשות

66BValcyte  4 8  

67BXeloda (Capecitabine) 3 4 15 ולהרחבת התוויות לאחר הכנסתו  בקשות להכללה בסל

68BVfend  -3  - 

69BZomera (Zoledronic acid) 20 19 16 קשיים בקבלת התרופה שהוכללה בסל כ-Class Effect 
לגרורות בעצמות  התוויותובקשה להרחבת 

70BZoton (Lansoprazole)  -3 4  
71BZyprexa (Olanzapine) 10 26 7  כקו ראשון בסכיזופרניה התוויותבקשה להרחבת ,

, יםילחולים דמנטולפסיכוזות אורגניות ולהכללה בסל 
 םיולאיזון חולים ביפולרי

 RSV 6 1-  חיסון  

73Bמחסור בחיסונים  3 - - חיסון נגד שפעת

74B1,135 1,051 589 סך כל הקבילות על תרופות  
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 17' טבלה מס         
 2003-2005בשנים  בדיקות טיפולים ומיכשורהתפלגות הקבילות לגבי 

) קבילות ומעלה 3מ-תרופות שהגיעו לגביהם (
 

 מספר הקבילות לשנת  
0B הטיפול/שם הבדיקה  2003 2004 2005 3B ה  ע  ר  ו  ת

APC  -3 1  
BRCA1, BRCA2  -4 2  
C-PAP 1 4  - 
CT-SCAN  5 8 3  
EEG VIDEO 3 7 2  

רגיל ובדיקות המשלבות  MRIקשיים בהשגת אישור ל- MRI 25 40 51) יהןבדיקות שונות על שילוב(
-  MRI CHOLANGI-MRCP  4 9 )בעיות בתיערוף( MRIי "ע

PET (CT, FDG, SCAN) 29 37 44  בקשות להרחבת התוויות

Puva  -4 3  
UVB  -4 3  
WADA  -1 3  

  1 9- ביתית אישפוז במסגרת 
השתתפות עצמית (אגרת מיון  

 )לטיפול במיון
69 94 49  

11B תלונות לגבי מקרים אשר אינם מזכים בפטור מלא או
 חלקי

 134 119 131כ מיון "סה
 -  5- אולטרסאונד אנדוסקופי  

  11 15 12אמבולנס יולדות 
  115 112 139) ח"הסעה לטיפול בבי(אמבולנס 

 
במקרים בהם לא הסעה עבור התשלום תלונות לגבי 

 אושפזו 

 4 4 24ן "אמבולנס אט
 27 24 19אמבולנס ממוסד למוסד 

 142 136 198כ תלונות לגבי אמבולנס "סה
, FISH ,DNAכולל  (  גנטית דם

ARCR ,FMF ואיבחון מולקולרי (
17 8 10  

 
 
 



 

 

 

357 

 )17'טבלה מס( 2' דף מס                                                        

 מספר הקבילות לשנת  
1B הטיפול/שם הבדיקה  2003 2004 2005 4B ה  ע  ר  ו  ת

  4- - גזזת 
בקשה להכללה בסל  2 4 5לכבד /גלי רדיו לעצמות

  10 4 הסעות אונקולוגיה  
  7 11 הסעות דיאליזה 

  IVF (27 12 17(הפריה חוץ גופית 

  4 3-  לישישילד ) IVF(הפריה חוץ גופית 

 -  3 6הקפאת זרע 
  4 5 2השתלת מח עצם 

כ התפתחות הילד  "סה
פרא , ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק(

) רכיבה ואיבחון, מוזיקה, רפואי

72 120 93  

  5 6- התייעצות עם מומחה 
 -  3- חייך שסוע 

הרחבת הקריטריונים  8 7 5) נוזלי(חמצן 

  2 1 2) בלון(חמצן 
 -  5 -) טיפול(ים המלח 

  10 4- כסא גלגלים 
 -  4 8) טיפול(לייזר 

6B 6 7מכשיר לבדיקת סוכר  - 
 -  5 1מי שפיר 

  6 9 3מכשירי שמיעה 
7B 8 6- משאבת אינסולין  

 -  4- סיווג רקמות 
בקשה להגדלת מספר הטיפולים בשנה לפי המצב 

טיפולי בשנה  12הרפואי במקום הגבלה ל-
 42 36 39יה פיזיותרפ

 8 16 8) הידרותרפיה(פיזיותרפיה במים 
לימפטית פיזיותרפיה 

) לימפותרפיה(
 -4 5 

ח "י קופ"פניות רבות לאחר הפסקת הטיפולים ע 1 13 15פסיכיאטריה /פסיכולוגיה
לאומית 



 

 

 

358 

 )17'טבלה מס( 3' דף מס                                                        
 קבילות לשנת מספר ה 

2B הטיפול/שם הבדיקה  2003 2004 2005 5B ה  ע  ר  ו  ת

ללת התוויות נוספות בקשה להכ-  18 13) טיפול(פוטודינמי 

 -  4- פלסמפורזיס 

 -  5 4צפיפות עצם 

  5- - יל 'קנולה ג

 -  30 24שיניים ומפרק הלסת 
בקשה להרחבת הסל 

8B– 8 5אורטודנטי  שיניים  -
9B- 5-  3ה כללית הרדמ שיניים 
10B 50 47 7שיקום  

בעיקר לגבי אביזרים מיתקלים  8 6 1שתל כוכלארי 

 -  5- תא לחץ 

שינוי ההגבלות על תרומת ביצית -  9 10תרומת ביצית 

, כאשר הוכלל , בקשות להכללה וקבילות על ההגבלות Cypher 7 42 97 )סטנט(תומכן 
וכן קבילות על גביית כספים לאחר ההכללה 

ך כל הקבילות על בדיקות ס
ומיכשור  טיפולים

479 615 554  
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