
 

  
 

  חוזר המנהל הכללי
         

  
  
  

  ב"תשע ח בטבת"כ                  
  2012ינואר ב 23                  
 3/2012'  מס                  

  
  
  

  קול קורא – 2013הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת : הנדון
  
  
  

כמדי שנה מתקיים במינהל לטכנולוגיות רפואיות , לקראת עדכון סל שירותי הבריאות

יך מקצועי לבחינתן של טכנולוגיות חדשות המתאימות ותשתיות של משרד הבריאות תהל

  .להכללה בסל שירותי הבריאות

, פרוצדורה רפואית, ציוד רפואי, מכשיר רפואי, מוגדרת כתרופה טכנולוגיה רפואית

  .תכניות בריאות וכן מסגרות אירגוניות בהן ניתן הטיפול, אבחנתית או טיפולית

יש הצעות להכללת טכנולוגיות רפואיות הן עבור ניתן להג, בדומה לשנים האחרונות, השנה

אשר , "תוספת השלישית"והן עבור ה, אשר באחריות קופות החולים, "תוספת השניה"ה

, מכשירי ניידות ושיקום, באחריות משרד הבריאות והכולל שירותים בבריאות הציבור

  .בריאות הנפש וגריאטריה

להגישה , וגיה בסל שירותי הבריאותעל כל גורם המעוניין להגיש הצעה להכללת טכנול

  . בהתאם למפורט להלן

  

  :אופן הגשת ההצעות

  עבור כל בקשה

על מנת למלא הטפסים יש  .על פי ההוראות הנילוות, במנגנון מקווןההגשה תיעשה  .1

  http://www.health.gov.il/kolkore: להיכנס לקישור הבא

  .1-800-200-560: במידת הצורך קיימת אפשרות לתמיכה למילוי הטופס בטלפון

פקד "יש לשמור את הקובץ באמצעות , במקביל למילוי ושליחת הטפסים המקוונים

  :קובץ זה יש לשלוח בדואל לכתובות הבאות. של סרגל הטפסים הממשלתי" השמירה

   sal.trufot@moh.health.gov.il –עבור תרופות 

  sal.tech@moh.health.gov.il –עבור טכנולוגיות שאינן תרופות 
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משרד הבריאות
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  :עותק אחד מודפס של הבקשה וכן עותק על מדיה אלקטרונית יש להעביר לכתובת  .2

  מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות

  משרד הבריאות

  1176. ד.ת, 2טבאי - בן' רח

  91010ירושלים 

טכנולוגיות שאינן  2013סל "או " תרופות 2013סל "יש לציין על גבי המעטפה 

  ".תרופות

  
י בעלי רישום בפנקס "עיש להדגיש כי לגבי בקשות להכללת תרופות המוגשות   .3

  -התכשירים הממלכתי
 המופיע , על פי הנוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל רקשה תיעשה ההג

  :בקישור הבא

http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=11&catId=291&PageId=2133  

  

  

  המועד האחרון להגשת ההצעה לטכנולוגיה חדשה למשרד הבריאות    

  . 01.03.2012-ה, הוא יום חמישי -2013עבור סל 

  

  

  

  . לא יאפשרו המשך הטיפול בבקשה, הגשה שלא במועד או אי מילוי סעיפי החובה

  
  
  

  .אבקש כי תעבירו מידע זה לכל הנוגעים בדבר בארגונכם
  

  

  

  

  ,בכבוד רב                    
  
  

  רוני גמזו' פרופ                    
  
  

  סגן שר הבריאות, כ הרב יעקב ליצמן"ח: העתק

  04538412/נב  


