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  חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
  

  
49192913  

  לכבוד
  מנכ"לי קופו"ח

  
  שלום רב,

  
  מתן ניתוח מוס כחלק מסל הבריאות הממלכתיהנדון : 

  
  

כריתה מתבצעת ע"י געי עור. הפרוצדורה נניתוחי מוס מתבצעים כיום כעניין שבשגרה לשם הסרת 

כריתת עוברת ביופסיה.  שנכרתהשכבות עור נגוע, שכבה אחר שכבה, כאשר כל שכבה מדורגת של 

אזור עים בהטיפול מיועד לנגביופסיה כנקייה מנגעים. בעד לשכבה המתגלה  תהשכבות מתבצע

  צוואר ומעלה.ה

"ביופסיות וכריתה של נגעי () 3( - ) ו2(א)(9שירות זה כלול בסל עפ"י מגוון הוראות בכללם סעיף 

ופסיה" בין הטיפולים הניתנים בחלקי גוף סעיפים נוספים בתוספת השנייה הכוללים "בי, )עור"

  שונים ועוד.

בזמינות ועל הקופה לוודא כי שירות זה מוצע למבוטחיה ככל שירות אחר הכלול בסל בפריסה 

  מתאימים.

  

  לפעולתכם בהתאם.

  
  בברכה,

  

  חבר טוב –רויטל טופר 

  סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח

  ושירותי בריאות נוספים (בפועל)
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  חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
  

  :העתקים
  הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח

  , כאןפרופ' רוני גמזו, המנהל הכללי
  ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן

  פרופ'  ארנון אפק, ראש מינהל הרפואה, כאן 
  חברי הנהלת משרד הבריאות

  , כאןמשנה ליועצת המשפטיתעו"ד נתן סמוך, 
  עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן

  ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאןליאור  רו"ח
  תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 

  מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 
  , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

   , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח
  , האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח איתי קלטניק

  האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןעבדאללה זועבי,  רו"ח
  מנהלי כספים, קופות חולים

   מנהלים רפואיים, קופות חולים
  , קופות חוליםמנהלי שב"ן

  יועצים משפטיים, קופות חולים
   מנהלי פניות הציבור קופות חולים

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


