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מס _2008006/_:'חוזר

א"י,ירושלים אדר ח"תשס,ג
2008,פברואר19

מס __'א/200/03/__:'תיק

 
הכלליים:אל החולים בתי מנהלי

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

נבחרות:הנדון פעולות דיפרנציאליות(קבוצות פעולות)פעולות לגבי ועדכון חדשות

קיימות דיפרנציאליות

הכללי:סימוכין המנהל 28.02.2002:מיום3/02:'מסחוזר

מס הכללי המנהל 9.1.2008:מיום08/2:'חוזר

המנכ לחוזרי שבסימוכין"בהמשך קוד,ל עדכון דיפרנציאליתICD-9-CMלהלן פעולה של

נבחרות פעולות וקבוצות דיפרנציאליות(קיימת ידי)פעולות על לפרסום שאושרו חדשות

משרדית הבין המחירים :ועדת

עדכון.1 הלהלן פעולהCM-9-ICD-קוד קוד :1A00Gשל

מנכ חוזר של בנספח נתוחים בקבוצת דיפרנציאלית בתת"פעולה ד-ל :1.3.19.סעיף

הפעולה החזה-תומך:שם בבית לאאורטה  שתל

הפעולה לאאורטה-תומך :הגדרת העורקים(שתל החזה)ותין,אבי האשפוז,בבית לרבות

.והאביזרים
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באנגלית Endovascular implantation of graft in thoracic aorta :שם

פעולה :לפעולהICD-9-CMקוד 39.73קוד

Endovascular implantation of graft in thoracic aorta 39.73 

הפעולה G00A1 :קוד

הפעולה 130,532₪:תעריף

הפעולה תחולת 28.2.2002:תאריך

נבחרות.2 פעילויות קבוצות רשימת דיפרנציאליותפ(להלן  :חדשות)עולות

מנכ.2.1 חוזר של בנספח נתוחים בקבוצת דיפרנציאלית בתת"פעולה סעיף-ל

1.3.32: 

הפעולה ללב:שם עזר מכשיר  השתלת

הפעולה ללב:הגדרת עזר מכשיר פתוח,השתלת לב נתוח התקן,לרבות עלות

ועד,מלאכותי הנתוח לפני מיומיים החל אשפוז תקופת

י הנתוחשלושים לאחר כוח,ום ספק עלות .וכן

באנגלית Implantation of heart assist system:שם

פעולה:לפעולה ICD-9-CMקוד :37.66קוד

Insertion of implantable heart assist system 37.66 

הפעולה G00S9 :קוד

הפעולה 406,725₪:תעריף

תחולה 1.1.2008:תאריך

די.2.2 מנכפעולה חוזר של בנספח נתוחים בקבוצת בתת"פרנציאלית סעיף-ל

 :1.3.33.א

הפעולה עצם:שם הולכת מבוססת שמיעה מערכת  מבוגר,החדרת

הפעולה עצם :הגדרת הולכת מבוססת שמיעה מערכת לרבות,BAHA,החדרת

לגולגולת משתל החדרת מקומית(נתוח או כללית )בהרדמה

אשפוז,והמשתל גילבמבוגרי,כולל מעל .18ם



 

באנגלית Bone Anchored Hearing Aid, BAHA, adult :שם

פעולה :לפעולהICD-9-CMקוד :20.95קוד

Implantation of electromagnetic hearing device 20.95 

הפעולה G00T1:קוד

הפעולה 19,391₪:תעריף

תחולה 1.1.2008:תאריך

מנכ.2.3 חוזר של בנספח נתוחים בקבוצת דיפרנציאלית בתת"פעולה סעיף-ל

:1.3.33.ב

הפעולה עצם:שם הולכת מבוססת שמיעה מערכת  ילד,החדרת

הפעולה עצם :הגדרת הולכת מבוססת שמיעה מערכת לרבות,BAHA,החדרת

לגולגולת משתל החדרת מקומית(נתוח או כללית )בהרדמה

אשפוז,והמשתל גילב,כולל עד .כולל,18ילדים

באנגלית Bone Anchored Hearing Aid, BAHA, child :שם

פעולה :לפעולהICD-9-CMקוד :20.95קוד

Implantation of electromagnetic hearing device 20.95 

הפעולה G00T2 :קוד

הפעולה 39,430₪:תעריף

תחולה 1.1.2008:תאריך

חוז תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה .ר

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
מוסד"מנכ/ס ובינוי לתכנון בכיר רפואהל ות
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל

  



חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשרד חשב
המשפטית היועצת

וראש ארצית ראשית הסיעודאחות מינהל
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

איכותמנהלת להבטחת האגף
פנים ביקורת אגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
הספרים והאוניברסיטאיבית הלאומי

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11795

 
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


