
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )9.1.08(ח " תשסשבט' ב                                         2/08                                  
  
  
  
  

  1.1.08-תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ                                     
  

  1.6.07מיום  10/07' חוזר מס                                               
  
  

תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים , ב"רצ
  .1.1.08 אשר יכנסו לתוקף החל מיום, והציבוריים

  

תעריפי פרט ל, 1.03%בבתי החולים הכלליים הועלו בשיעור של תעריפי האשפוז 
  . הפסיכיאטרייםהאשפוז 

  

פרט לשירותים , ם הכללייםהשירותים האמבולטוריים בבתי החוליתעריפי 
וכן עודכנו התעריפים , 1.03%הועלו בשיעור של , הפסיכיאטריים

  .6אמבולטוריים לקופות החולים ולחברות הביטוח כפי שמפורט להלן בסעיף ה
 

, והשירותים האמבולטוריים הפסיכיאטריים בכל בתי החוליםתעריפי האשפוז 
  .0.884%הועלו בשיעור של , לסוגיהם

  

  .0.884%האשפוז בבתי החולים הגריאטריים הועלו בשיעור של עריפי ת
 

החולים  בבתי") חדר מיון("תעריפי השירותים במחלקה לרפואה דחופה 
 .1.03% הועלו בשיעור של הכלליים

  

  .1.03% הועלו בשיעור של אשפוז עבור יולדות ויילודיםהתעריפי 
  

תעמוד החל מיום , הנחת המחזור בבתי החולים הממשלתיים לקופות החולים
  .1.9% על 1.1.08

  

      .ב נספח התעריפים"מצ
  

  
  
  
  

  שר הבריאות, כ יעקב בן יזרי"ח: העתק
      150009/            סב
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  ריפי אשפוז ושירותים אמבולטוריים במערכת הממשלתית והציבוריתתע

  
  :להלן דברי הסבר לתעריפים

  
  .רכי התחשבנותותעריף לצהנה קוד ינוי במבשאין 

  
   :עריפי אשפוז בבתי חולים כללייםת .1
 

  תעריפי יום אשפוז .1.1
              

  :רוט תעריפי יום אשפוז עבור אשפוז בבית חולים כלליילהלן פ    
            

  'תעריף א .1.1.1
  

  :חל על
  
  .אזרחי ישראל המשלמים בעצמם עבור שירותים רפואיים  -
  .פ"תושבי רשמטופלים   -
בני משפחתם , ם המוצבים בישראל ובגבולותיה"ח האווחיילים מכ  -

  .ם משלם את הוצאותיהם הרפואיות"אשר האו ואחרים
  .ל העובדים או הלומדים בישראל"תושבי חו  -
  

  .'על תעריף ב, 2.83%יש לשלם תוספת של , עבור האשפוז של הנכללים בקבוצה זו
  

  .1.1.2-1.1.6קודי תעריפי האשפוז מפורטים בסעיפים 
  

  ' תעריף ב .1.1.2
                         

  :חל על
  
  .י קופות החולים"מטופלים המופנים ע  -
  .נפגעי תאונות עבודה -
 .נפגעי פעולות איבה -
  .ל"צה -
  .טחוןיי משרד הב"מטופלים המופנים ע -
  .נפגעי תאונות דרכים -

  
  :קודי התעריף הם

  
לקות במח ,הכלליים החולים-בבתיעבור אשפוז מטופלים : G00H1קוד  -

 . 1.1.3-1.1.6בסעיפים  שאינן מפורטות
  
 .1.1.3-1.1.6קודי התעריף המפורטים בסעיפים  -
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, פרט למחלקות הפסיכיאטריות, לים הכללייםבבתי החותעריפי האשפוז 
  .1.03%הועלו בשיעור של 

  
  

  תעריפי אשפוז במחלקות פסיכיאטריות .1.1.3
  

  :חל על
  

  . לסוגיהם, החולים-במחלקות הפסיכיאטריות בכל בתימטופלים אשפוז 
  

  :קודי התעריף הם
  
 בתי בכל, פסיכיאטריות מחלקות, פעיל אשפוז יום: G00Q1קוד   -

  .הםלסוגי ,החולים
  
 בתי בכל, פסיכיאטריות מחלקות, ממושך אשפוז יום: G00Q2קוד   -

  .לסוגיהם ,החולים
  
 בתי בכל, פסיכיאטריות חלקותמ, לילדים ונוער אשפוז יום: G00Q3קוד  -

 .לסוגיהם ,החולים
  

  .0.884%ם אלה הועלו בשיעור של תעריפי
  
  

   תעריפי אשפוז במחלקות פנימיות .1.1.4
  

  :חל על
  

על פי הפירוט ,  הפנימיותבמחלקות הכלליים החולים-יבבתאשפוז מטופלים 
 גסטרואנטרולוגיה,  פנימית גריאטרית,ריאות, ראומטולוגיה, פנימית: הבא

  .והשהיה
  

  .המצורף בנספח כמפורט, G00M6-G00M1: הם התעריף קודי
  

  .1.03%ם אלה הועלו בשיעור של תעריפי
  
  

 תעריפי אשפוז במחלקות טפול נמרץ .1.1.5
  

  :על חל
  

על פי ,  לטפול נמרץהחולים הכלליים במחלקות-בבתי מטופלים אשפוז
טפול נמרץ ילדים וטפול , טפול נמרץ נשימתי, טפול נמרץ כללי: הפירוט הבא

  .נמרץ נוירוכירורגיה
  

                                                                                                                /...                     4  
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  :קודי התעריף הם
  
 עבור יום האשפוז G00N7 - וG00N1 ,G00N3 ,G00N5 קודי תעריף -

  .במחלקות לטפול נמרץ המפורטות לעיל
  
, G00N1 עבור התוספת למחיר יום האשפוז במחלקות G00N9 קוד -

G00N3 ,G00N5ו - G00N7.  
  

ניתן ,  שעות בטפול נמרץ6 - ושהה פחות מ,מטופל אשר אושפז יום אשפוז אחד
 או G00N5  אוG00N3  אוG00N1לחייב על יום האשפוז בקוד התעריף 

G00N7בלבד .  
  

 שעות בטפול 6-24ומתוכו שהה , מטופל אשר אושפז יום אשפוז אחד לפחות
  אוG00N3  אוG00N1ניתן לחייב על יום האשפוז בקוד התעריף , נמרץ

G00N5 או G00N7קוד  בתוספת G00N9.  
  

,  שעות בטפול נמרץ24-48ומתוכם שהה , מטופל אשר אושפז יומיים לפחות
  אוG00N3  אוG00N1 ימי האשפוז בקוד התעריף 2 -ניתן לחייב כל אחד מ

G00N5 או G00N7 בתוספת קוד G00N9.  
  

 שעות בטפול 48-72ומתוכם שהה , מטופל אשר אושפז שלושה ימים לפחות
  אוG00N1 ימי האשפוז בקוד התעריף 3 - אחד מניתן לחייב כל, נמרץ

G00N3או  G00N5 או G00N7 בתוספת קוד G00N9.  
  

 שעות ומעלה 72ומתוכם שהה , מטופל אשר אושפז ארבעה ימים לפחות
ניתן לחייב כל אחד מימי האשפוז בקוד התעריף , במחלקות לטפול נמרץ

G00N1או  G00N3או  G00N5 או G00N7 ,בהם שהה על פי מספר הימים 
 פעמים במהלך 4 - מעבר לG00N9אך לא ניתן לחייב בקוד , בטפול נמרץ

  .אותה אפיזודת אשפוז
  

  .1.03%אלה הועלו בשיעור של  םתעריפי
  
  

  תעריפי אשפוז במחלקות גריאטריות .1.1.6
  

  :על חל
  

, גריאטריה חריפה :מחלקותב ,החולים הכלליים-בבתיאשפוז מטופלים 
  .כבתגריאטריה שיקום וסיעודית מור

  
  . כמפורט בנספחG00P1-G00P3: קודי התעריף הם

  
  .1.03%אלה הועלו בשיעור של  םתעריפי

  
/...                                                                                                                                     5  
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  ות ויילודיםריפי אשפוז עבור יולדתע .1.2

  
  : רוט תעריפי אשפוז עבור אשפוז יולדות ויילודיםילהלן פ  

  
 .אשפוז היולדת בגין לידת יילוד אחד או יותר .1.2.1

 
,  גרם1,750יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על (תוספת עבור אשפוז פג  .1.2.2

או ביחידה  לודיואושפז ביחידה לטפול מיוחד בי,  ימים לפחות4 שהה בחיים
  ).ילודילטפול נמרץ ב

  
  .1.03%אלה הועלו בשיעור של  םתעריפי

  
  

 )"דיפרנציאליים"מחירים " (קבוצות פעילויות נבחרות"תעריפים עבור  .1.3
    

לקבוצת הפעילות  התשלום יגבה בהתאם, לגבי קבוצות הפעילויות המפורטות בנספח
  . שירותי אשפוז ומינהל רפואה שבנדוןכמפורט בחוזרי

  
  .1.03% אלה הועלו בשיעור של םתעריפי

  
  
   :תעריפי אשפוז בבתי חולים גריאטריים ובבתי חולים למחלות ממושכות .2
  

  :על חל
  

  .חולים גריאטריים ובבתי חולים למחלות ממושכות בבתיאשפוז מטופלים 
  

  :קודי התעריף הם
  

 עבור יום האשפוז G00J8- וG00J3 ,G00J4, G00J5 ,G00J7קודי תעריף 
  .כמפורט בנספח, ם למחלות ממושכותבבתי חולים גריאטריים ובבתי חולי

  
  .0.884%אלה הועלו בשיעור של  םתעריפי

  
 
 :חולים פסיכיאטריים תעריפי אשפוז בבתי .3

  
  .1.1.3כמפורט בסעיף , G00Q3-G00Q1קודי התעריף הם 

  
 .0.884%ם אלה הועלו בשיעור של תעריפי
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  פ"תעריפי אשפוז לחולי רש .4
 

עם  העבודה הנשלחים על ידי המעבידים ממקומות, פ"נפגעי תאונות עבודה תושבי הרש .4.1
  .לתי על ידי גורם ממשוכאילו הופנ, יש לקבל את ההפניה האמורה, 250.ל.טופס ב

  
 ).'תעריף א (תעריפים כנהוג לגבי תושבי ישראל יש לגבות, פ"תושבי רשעבור  .4.2

  
  
  ל"ים למטופלים מחויתעריפי אשפוז ושירותים אמבולטור .5
  

 ).תיירים(ל "מחירי יום האשפוז למטופלים מחו .5.1
 

  .100%ל הוא תעריף המחלקה שבה הוא מאושפז בתוספת "תעריף האשפוז למטופל מחו
  

 יתקבלו לאשפוז אך ורק לאחר , ארצה באופן מיוחד למטרת ריפוימטופלים הבאים .5.2
 . לכל תקופת האשפוזסידור כספי

 
כדי  יש לגבות מתושבים זרים עבור הבדיקות המבוצעות תוך, נוסף למחיר יום האשפוז .5.3

 .50%בתוספת " מחירון לשירותים אמבולטוריים"בהתאם לתעריף הנקוב ב ,אשפוז
  

 חוץשירותים רפואיים במרפאות  .5.4
  .50%רותים האמבולטוריים בתוספת יבהתאם למחירון הש  

  
 שירותים רפואיים בחדרי מיון .5.5

תעריף זה הוא גלובלי ואין לגבות עבור . 50% בתוספת 7בהתאם לתעריף הנקוב בסעיף 
  .הבדיקות המבוצעות תוך כדי טפול

  
  )מחירים דיפרנציאליים" (קבוצות פעילויות נבחרות" .5.6

תוך  בתוספת תשלום עבור בדיקות המבוצעות, 1.3 ם בסעיףתאם לתעריפים הנקוביבה
בתוספת  "במחירון השירותים האמבולטוריים"כדי אשפוז בהתאם לתעריף הנקוב 

50%.  
  

עבור שירותי אשפוז ושירותים , ל העובדים או הלומדים בישראל"תושבי חוחיוב  .5.7
 ).'תעריף א (תושבי ישראלבהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי , אמבולטוריים

  
ייגבה תשלום לפי ימי ) פרט ללידות במימון הביטוח הלאומי(ל "מיולדות תושבות חו .5.8

אך לא פחות מגובה התעריף של אשפוז יולדת , תיירים אשפוז במחיר שנקבע לגבי
ולפי תעריף  החיוב לגבי פגים יהיה לפי ימי אשפוז. י המוסד לביטוח לאומי"המשולם ע

 .100%בתוספת , הטפול ביחידה לטפול נמרץ ביילוד
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  ל"מתן הנחה בדמי אשפוז למטופלים תושבי חו .5.9
  

ל לשאת במחיר "טופל תושב חובהן מתברר כי אין ביכולתו של המ, נסיבות מיוחדותב
או עקב שהייה , אם עקב הזדקקות לאשפוז באקראי בעת שהותו בישראל, המלא

, )ר"יו( ח"תוכל ועדה בהרכב מנהל ביה, שלא ניתן היה לצפותה מראש, חריגה, ממושכת
להעניק הנחה עד לגובה התעריף המקובל לגבי , ח"וגזבר ביה המנהל האדמיניסטרטיבי

 .תושבי ישראל
  

 או משפחותיהם אשר לא יוכלו לעמוד בתשלומים\ל ו"במקרה של מטופלים מחו
ח ביחס "בצירוף כל המסמכים וחוות דעת ביה(תועבר בקשה , שבסמכות הועדה לקבוע

בכל מקרה . להחלטה ולאישור ראש מינהל הרפואה, )לגובה התשלום המומלץ על ידם
 תצורף לפניה סיכום ,מו כןכ. ןהוזמ ין האם המטופל התקבל באורח דחוף אוייצו, כזה

 .מחלה
 
 תעריפי השירותים האמבולטוריים .6
 

הועלו בשיעור של ,  לשירותים הפסיכיאטרייםפרט, תעריפי השירותים האמבולטוריים .6.1
1.03%. 

 
עבור מבוטחיהן , המחיר המרבי לקופות החולים, בשירותים האמבולטוריים הבאים .6.2

  :ולחברות הביטוח יהיה
  

קוד 
  השירותתיאור   השירות

תעריף 
  קודם

תעריף 
  חדש

  323  355  לשדה, הקרנות ביחידה לרדיותרפיה  77401

, או מאמץ\במנוחה ו, פרפוזיה, מיפוי שריר הלב  78465
SPECT

2,623  1,263  

  2,499  3,299  בשיטות שונות, IVF-מיקרומניפולציה ב  89280

  98  176  בדיקת רופא מומחה במרפאה  99242

L8970  הפריה חוץ גופית ,IVFכולל בדיקות ',  שלב א
  הורמונליות

3,761  2,850  

L8971 הפריה חוץ גופית ,IVFללא בדיקות ',  שלב א
  הורמונליות

2,933  2,223  

L8972  הפריה חוץ גופית ,IVFלא כולל ימי ',  שלב ב
  אשפוז

4,535  3,436  

  
  .'אלו לכלל הגופים הכלולים בתעריף ב יוחלו תעריפים , 2009 בינואר 1ביום 
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  בבתי החולים הכלליים")חדר מיון("תעריפי רפואה דחופה  .7

  
וכן התעריף הייחודי , ")דר מיוןח(" הכללי לקבלת שירות במחלקה לרפואה דחופה התעריף

  .ים גלובליינםה, לנפגעי תאונות דרכים
  

. 99282של נפגע תאונות דרכים הוא במחלקה לרפואה דחופה קוד המחיר עבור ביקור 
  .ל כאחד"התעריף מתייחס לתושבי ישראל ותושבי חו

  
, ר המיוןינתנו למטופל במהלך ביקורו בחדי את כל הבדיקות והטפולים שים כוללפיםהתערי
חיסון סביל סגולי נגד  ,06/05/96 - מ43/96כאמור בחוזר מינהל רפואה , חיסון נגד כלבתל פרט

וחיסון סביל לאבעבועות , 06/08/00 -מ 24/00כאמור בחוזר מינהל רפואה , דלקת כבד נגיפית
  ).LO397קוד ( ומעלה 12ומגיל ) LO396קוד  (12רוח עד גיל 
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תעריפי אשפוז, תעריפי "קבוצות פעילויות נבחרות" (מחירים "דיפרנציאליים"),
תעריפים אמבולטוריים ותעריפי רפואה דחופה ("חדר מיון")
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תעריפי אשפוז בבתי חולים כלליים1

תעריפי יום אשפוז1.1
G00H11,8491,7983,596יום אשפוז בבית חולים כללי, למעט אשפוז במחלקות להן יש קוד מיוחד1.1.2

מחלקות פסיכיאטריות, על פי הפירוט:1.1.3

G00Q17787571,514יום אשפוז פעיל, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

G00Q25975811,162יום אשפוז ממושך, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

G00Q39359091,818יום אשפוז לילדים ונוער, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

מחלקות פנימיות, על פי הפירוט:1.1.4

G00M11,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקה פנימית בבית חולים כללי

G00M21,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקת ראומטולוגיה בבית חולים כללי

G00M31,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקת ריאות בבית חולים כללי

G00M41,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקה פנימית גריאטרית בבית חולים כללי

G00M51,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקת גסטרואנטרולוגיה בבית חולים כללי

G00M61,5061,4652,930יום אשפוז, מחלקת השהיה בבית חולים כללי

מחלקות טפול נמרץ, על פי הפירוט:1.1.5

G00N11,8491,7983,596יום אשפוז, מחלקת טפול נמרץ כללי בבית חולים כללי

G00N31,8491,7983,596יום אשפוז, מחלקת טפול נמרץ נשימתי בבית חולים כללי

G00N51,8491,7983,596יום אשפוז, מחלקת טפול נמרץ ילדים בבית חולים כללי

G00N71,8491,7983,596יום אשפוז, מחלקת טפול נמרץ נוירוכירורגיה בבית חולים כללי

תוספת עבור שהייה במחלקות טפול נמרץ: כללי, נשימתי, ילדים ונוירוכירורגיה, עד 
4 במהלך אשפוז אחד

G00N91,8491,7983,596

מחלקות גריאטריות, על פי הפירוט:1.1.6
G00P11,1211,0902,180יום אשפוז, מחלקת גריאטריה חריפה בבית חולים כללי

G00P21,1211,0902,180יום אשפוז, מחלקת גריאטריה שיקום בבית חולים כללי

G00P31,1211,0902,180יום אשפוז, מחלקה סיעודית מורכבת בבית חולים כללי

תעריפי אשפוז עבור יולדות ויילודים1.2
אשפוז היולדת והילוד (לתעריף א' ולמטופלים מחו"ל לפי ימי אשפוז, אך לא פחות 1.2.1

מגובה התעריף המשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי)

G00241,8498,0753,596

אשפוז פג (לתעריף א' ולמטופלים מחו"ל לפי ימי אשפוז, אך לא פחות מגובה 1.2.2
התעריף המשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי)

G00261,849122,0553,596

תעריפי "קבוצות פעילויות נבחרות"1.3
(מחירים "דיפרנציאליים")

G006749,86749,86749,867נתוח ראש, קרניוטומיה1.3.1

G00S835,36135,36135,361רדיוכירורגיה במוח בהכוונה סטראוטקטיתא.1.3.1

G003549,86749,86749,867סגירת מפרצות מוחיות בעזרת נוירולוגיה פולשנית דרך צנתורב.1.3.1

G00D9103,918103,918103,918השתלה\החלפת קוצב מוחי לטפול בהפרעות תנועה, כולל אלקטרודותג.1.3.1

G00B923,96323,96323,963נתוח מתיחת לסת עם מכשיר מתיחה, לחיך שסועד.1.3.1

G00D311,51811,51811,518ביופסיה סטראוטקטית סגורה של המוח באמצעות Burr holesה.1.3.1

EEGG00E934,73834,73834,738, אלקטרואנצפלוגרם, באשפוז, תחת וידאוו.1.3.1

G00363,9713,9715,957נתוח הכנסת עדשה תוך עינית, כולל מחיר עדשה1.3.2

G00R72,5282,5282,528השתלה משנית של עדשה תוך עינית אחוריתא.1.3.2

G00648,2118,2118,211נתוחי קרנית, כולל עלות הקרנית1.3.3

G00R84,0414,0414,041פלסטיקה של האישון, פיופילופלסטיה, לאישון רחב קבועא.1.3.3

G00R910,94910,94910,949כריתת הגוף הזגוגי בעין, ויטרקטומיהב.1.3.3

G00662,7172,7174,076נתוחי בקע מפשעתי או פמורלי באשפוז יוםא.1.3.4
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G00697,7707,7707,770נתוחי בקע מפשעתי או פמורלי באשפוזב.1.3.4

G00A45,4675,4678,201אמבוליזציה של ורידי האשךג.1.3.4

G007014,13114,13114,131כריתת ערמונית פתוחהא.1.3.5

G00778,7328,7328,732כריתת ערמונית סגורהב.1.3.5

G002825,19525,19525,195קריאותרפיה של סרטן הערמוניתג.1.3.5

קיבוע שבר בעצם צואר הירך באמצעות פלטה או מסמור תוך לשדי, תוך 48 שעות ג.1.3.6
מהאשפוז

G00A617,13517,13517,135

G00E23,7003,7005,550ארתרוסקופיה אבחנתית ו\או נתוחית פשוטה, ללא שתליםד.1.3.6

G00E37,4227,42211,133ארתרוסקופיה מורכבת ו\או נתוחית, עם שתליםה.1.3.6

G00E413,17313,17313,173ארתרוסקופיה מורכבת, נתוחית מיוחדת, כולל השתלת סחוסו.1.3.6

G00C79,1729,1729,172השתלה\החלפת מפרק שורש ידח.1.3.6

G00C815,89815,89815,898השתלה\החלפת מפרק באצבעות כף רגל, בוהןט.1.3.6

G00C99,3929,3929,392השתלה\החלפת ראש רדיוס במרפקי.1.3.6

G00F87,2067,2067,206ורטברופלסטיקהיא.1.3.6

G00G234,16334,16334,163קיפופלסטיהיב.1.3.6

G00S227,00727,00727,007השתלה\החלפת מפרק הירך\כתף, חלקית\ראשוניתיג.1.3.6

השתלת מפרקים מלאה, לרבות השתלת מפרקי ברכיים וכתפיים, לרבות נתוחי יד.1.3.6
רוויזיה

G00S334,74434,74434,744

G007258,17158,17158,171נתוח לב, לרבות מעקפים1.3.7

G00G158,17158,17158,171צנתור, סגירת פגמים במחיצת הלב או PDA בעזרת מתקן דמוי מטריהב.1.3.7

G007311,25211,25211,252צנתורים אבחנתיים1.3.8

G007426,36726,36726,367צנתורים טפוליים1.3.9

G008531,62131,62131,621צנתור לב טפולי, כולל תומכנים משחררי תרופהא.1.3.9

G00C314,42314,42321,635אזופגוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב\תומךב.1.3.9

G00D126,61726,61726,617השתלה\החלפת סוגר מלאכותי בשופכהג.1.3.9

G007511,63911,63911,639כריתת רחםא.1.3.10

G00376,0956,0956,095תיקון דלף שתן בנשים בעזרת סרט סינטטיב.1.3.10

G00C12,9362,9364,404צנתור חצוצרות אבחנתי או טפוליג.1.3.10

G00C62,4652,4652,465הפסקת הריון מאוחרתד.1.3.10

G00E612,59612,59612,596כריתה רדיקלית של צואר הרחם, טרכלקטומיה, עם כריתת קשריות לימפהה.1.3.10

G007612,47012,47012,470כריתת כיס מרה1.3.11

G0061178,681178,681178,681השתלת כליה1.3.12

G0060163,492163,492163,492השתלת מח עצם אוטולוגיתא.1.3.13

G0059248,848248,848248,848השתלת מח עצם אלוגנאיתב.1.3.13

G0032419,347419,347419,347השתלת מח עצם מתורם הפלואידנטי, כולל הפרדת תאי אבג.1.3.13

G0062268,021268,021268,021השתלת לב1.3.14

G0057268,021268,021268,021השתלת ריאה1.3.15

G0058375,231375,231375,231השתלת לב-ריאה1.3.16

G0063772,328772,328772,328השתלת כבד1.3.17

G00E520,29420,29420,294השתלה\החלפת קוצב לב חד לשכתי או דו לשכתיא.1.3.18

G00A840,34440,34440,344השתלת קוצב לב דו חדריב.1.3.18

G005543,97243,97243,972נתוחי כלי דם, כולל משתלים מלאכותיים1.3.19

G001823,82623,82623,826הכנסת תומך תוך כבדי באמצעות רדיולוגיה פולשניתב.1.3.19

G003169,91069,91069,910טפול במפרצת אבי העורקים הבטני באמצעות תומךג.1.3.19

G00A1130,532130,532130,532תומך-שתל לאאורטה בבית החזהד.1.3.19

G00F19,4589,45814,187יצירת נצור עורקי-ורידי לדיאליזה ללא\עם שתל מלאכותיה.1.3.19

G00F97,8687,8687,868בדיקת WADAו.1.3.19

G00G515,90215,90223,853צנתור טפולי של נצור\שתל לדיאליזה, ללא\עם החדרת תומכןז.1.3.19

G00548,4108,4108,410נתוחי ורידים בגפיים התחתונים, לרבות נתוחי דליות1.3.20

G005331,58931,58931,589נתוחי מעי גס ורקטום - נתוחים מורכביםא.1.3.21

G005216,92116,92116,921נתוחי מעי גס ורקטום - נתוחים אחריםב.1.3.21

G00969,5189,5189,518קיצור קיבה לפרוסקופי בעזרת טבעת, לא כולל עלות הטבעתג.1.3.21
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G009423,23523,23523,235קיצור קיבה לפרוסקופי בעזרת טבעת, כולל עלות הטבעתד.1.3.21

G00E8110,507110,507110,507השתלת קוצב וגאלי לטפול באפילפסיהה.1.3.21

G00F243,58243,58243,582מעקף קיבה לפרוסקופי באמצעות מכלבו.1.3.21

G00F541,41041,41041,410כריתת קיבה, חלקית\מלאהז.1.3.21

G00F613,25113,25113,251כריתת תוספתן בלפרוסקופיהח.1.3.21

G00F760,04560,04560,045נתוח ע''ש וויפלט.1.3.21

G00S559,01059,01059,010כריתת אונה בכבד, שלמהי.1.3.21

G00S633,03133,03133,031כריתת אונה בכבד, חלקיתיא.1.3.21

G005112,43312,43312,433כריתת שד - חד צדדיא.1.3.22

G005011,69911,69911,699שחזור שד - חד צדדיב.1.3.22

G004921,72921,72921,729כריתה ושחזור שד - חד צדדיג.1.3.22

G004518,65318,65318,653כריתת שד - דו צדדיד.1.3.22

G004720,47620,47620,476שחזור שד - דו צדדיה.1.3.22

G004835,84935,84935,849כריתה ושחזור שד - דו צדדיו.1.3.22

G00G34,3084,3084,308כריתה חלקית של השד, למפקטומיה, למעט ביופסיהז.1.3.22

G00A51,4371,4372,156כמותרפיה באשפוז כתוספת למחיר יום אשפוז1.3.23

G00793,2863,2355,752טפול אונקולוגי ליום אשפוז - מחיר יום אשפוז בתוספת כמותרפיהא.1.3.23

G00E19,4479,4479,447כמותרפיה תוך עורקית או כמואמבוליזציה, תחת אנגיוגרפיהב.1.3.23

G003376,90376,90376,903זילוח מבודד לגף בחולי סרקומהג.1.3.23

G00C210,95710,95710,957הרס על ידי גלי רדיו לטפול בגרורות בכבדד.1.3.23

G00D448,01848,01848,018אורתופדיה אונקולוגית, רקמות רכותה.1.3.23

G00D5152,820152,820152,820אורתופדיה אונקולוגית, החלפת משתלו.1.3.23

G00D655,28255,28255,282אורתופדיה אונקולוגית, כריתה גבוההז.1.3.23

G00D7136,819136,819136,819אורתופדיה אונקולוגית, כריתה ושחזורח.1.3.23

G00E713,57413,57413,574ברכיתרפיה בגידולי העיןט.1.3.23

G00G426,80626,80640,209ברכיתרפיה, טפול בסרטן הערמוניתי.1.3.23

G00R414,39914,39914,399כמותרפיה לעורק הכבד בהזלפה תוך עורקית ממושכתיא.1.3.23

G00R5136,819136,819136,819כריתה ושחזור חוליות עמוד שדרהיב.1.3.23

G00R6152,820152,820152,820החלפת משתל בחוליהיג.1.3.23

G00821,8261,8262,739אשפוז יום אונקולוגי כולל בדיקות וכולל כמותרפיה1.3.24

G008321,69721,69721,697נתוחי עמוד שדרה, כולל משתלים לסוגיהם, כריתת דיסקא.1.3.25

G008439,84639,84639,846נתוחי עמוד שדרה, כולל משתלים לסוגיהם - נתוחים אחריםב.1.3.25

G00C56,8126,8126,812כריתת אוסטאואיד אוסטאומה בהנחיית CTג.1.3.25

G0089151,926151,926151,926טפול בכוויות קשותא.1.3.26

G009086,81286,81286,812טפול בכוויות בינוניותב.1.3.26

G00D215,29915,29915,299החדרת מותחני רקמות תת-עוריים לשם הכנה לנתוח, פרט לשדג.1.3.26

G00781,8221,8222,733ברית מילה בבית חולים, למעט ילוד1.3.27

G00A225,91625,91625,916טפול בנפגע צלילה בתא לחץ השוהה עד שמונה שעותא.1.3.28

טפול בנפגע צלילה בתא לחץ השוהה מעל שמונה שעות ו\או שימוש בתערובת גזים ב.1.3.28
כגון הליוקס

G00A335,15235,15235,152

G00C44,6144,6144,614נתוח יותרת בלוטת התריס בשיטה זעיר פולשנית1.3.29

G00B114,33714,33714,337נתוח תיקון שפה שסועהא.1.3.29

G00B214,33714,33714,337נתוח סגירת חיךב.1.3.29

G00B314,33714,33714,337נתוח מתלה הלוע, לחיך שסועג.1.3.29

G00B414,33714,33714,337נתוח תיקוני אף ושפה, לחיך שסועד.1.3.29

G00B59,7159,7159,715נתוח סגירה של פיסטולה בתוך הפה, לחיך שסועה.1.3.29

G00B617,02917,02917,029נתוח השתלת עצם בפנים, לחיך שסועו.1.3.29

G00B714,33714,33714,337נתוח מתיחת לסת ללא מכשיר מתיחה, לחיך שסועז.1.3.29

G00B828,40028,40028,400נתוח אורתוגנטי, לחיך שסועח.1.3.29

G00G63,6563,6565,484ריסוק אבנים חיצוני בבלוטות רוק ע''י גלי הדף עד לריסוק סופי של האבניםט.1.3.29

G00G75,2425,2427,863הזרקת דפלוקס לטפול ברפלוקס משלפוחית השתן לשופכן, חד צדדיי.1.3.29

G00G89,2619,26113,892הזרקת דפלוקס לטפול ברפלוקס משלפוחית השתן לשופכנים, דו צדדייא.1.3.29
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מס' סעיף 
בדברי 
שם השירותההסבר

קוד 
התעריף

תעריף א'
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תעריף ב'
(₪)

תעריף 
למטופלים 
מחו"ל (₪)

G00G94,7694,7697,154ריסוק אבנים בכליה ע''י גלי הדף, פשוטיב.1.3.29

G00R114,97614,97622,464ריסוק אבנים בכליה ע''י גלי הדף, מורכב, עד לריסוק סופי של האבניםיג.1.3.29

G00R23,0363,0364,554ביופסיה מלעורית בהנחיית CTיד.1.3.29

G00R33,0363,0364,554ביופסיה מלעורית בהנחיית MRIטו.1.3.29

G00D829,65329,65329,653נתוחי חזה1.3.30

G00S19,3099,30913,964ברונכוסקופיה גמישה\קשיחה, עם החדרת תומכנים לסמפונותא.1.3.30

G00F36,7156,7156,715סימפתקטומיה תורקוסקופיתב.1.3.30

G00S728,38428,38428,384כריתת לסת חלקית\מלאה, לרבות התקנת אובטורטור מיידי כירורגי1.3.31

G00S419,93219,93219,932כריתה רדיקלית של קשריות לימפה בצואר, חד צדדית\דו צדדיתא.1.3.31

G00F410,87010,87010,870כריתת בלוטת התריס, חלקית\מלאהב.1.3.31

G00S9406,725406,725406,725השתלת מכשיר עזר ללב1.3.32

G00T119,39119,39119,391החדרת מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם, מבוגרא.1.3.33

G00T239,43039,43039,430החדרת מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם, ילדב.1.3.33

תעריפי אשפוז בבתי-חולים גריאטריים ובתי-חולים למחלות 2
ממושכות - ליום

יום אשפוז, מחלקות גריאטריה חריפה, ריאות ושחפת, בתי חולים ומרכזים 2.1.1
גריאטריים

G00J31,4501,4102,820

G00J49058801,760יום אשפוז, מחלקת גריאטריה שיקום, בתי חולים ומרכזים גריאטריים2.1.2

G00J55465311,062יום אשפוז, מחלקה סיעודית מורכבת, בתי חולים ומרכזים גריאטריים2.1.3

G00J7201195390יום אשפוז, מחלקות לעצמאיים, בתי חולים ומרכזים גריאטריים2.3.1

G00J8321312624יום אשפוז, מחלקות לתשושים, בתי חולים ומרכזים גריאטריים2.3.2

תעריפי אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים3
קוד 

התעריף
תעריף א'

(₪)
תעריף ב'

(₪)

תעריף 
למטופלים 
מחו"ל (₪)

תעריפי יום אשפוז
G00Q17787571,514יום אשפוז פעיל, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

G00Q25975811,162יום אשפוז ממושך, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

G00Q39359091,818יום אשפוז לילדים ונוער, מחלקות פסיכיאטריות, בכל בתי החולים, לסוגיהם

תעריפי שירותים אמבולטוריים6
התעריפים בבתי החולים הם עפ"י המחירון האחרון שפורסם בינואר 2008.

תעריפי רפואה דחופה ("חדר מיון") בבתי חולים כלליים7
קוד 

התעריף
תעריף א'

(₪)
תעריף ב'

(₪)

תעריף 
למטופלים 
מחו"ל (₪)

99281572572858ביקור במיון, תשלום גלובלי, למעט נפגעי תאונות דרכים *

99282731731731ביקור במיון, תשלום גלובלי, נפגעי תאונות דרכים *

תעריף אשפוז למונשם כרוני8
תעריף א'

(₪)
תעריף ב'

(₪)

תעריף 
למטופלים 
מחו"ל (₪)

G00Q81,1951,1622,324יום אשפוז, מונשם כרוני, בכל בתי החולים, לסוגיהם

למעט ביקור במיון בגין חיסון נגד כלבת כאמור בחוזר מינהל רפואה מס' 43/96 מיום 6/5/96,* 

למעט ביקור במיון בגין חיסון סביל סגולי נגד דלקת כבד נגיפית כאמור בחוזר מינהל רפואה 24/00 מיום: 6/8/00,* 

 *.(L0396, L0397 למעט חיסון סביל לאבעבועות רוח (קודי מחיר
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