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  לכבוד

  מנכ"לי קופות חולים
  

  שלום רב,
  

  גביה בעבור מכונים ומרפאות חוץהנדון : 
  
  
תכנית הגביה בנושא ביקורים במכונים נבקש לרענן הנחיות קודמות שניתנו לעניין יישום 

  ובמרפאות חוץ כלהלן;

  
לחוזר סמכ"ל לפיקוח על  9.4בסעיף מפורט הגדרת המכונים הינה כ –לגבי מכונים בקהילה  .1

", המתעדכן 2013"עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 4/2013קופו"ח מס' 

נכללים בה אך ורק מכונים הפועלים בקהילה ולא במסגרת של בתי חולים כלליים.  מעת לעת.

וכו')  תתבצע  .C.T, הגבייה תתבצע כך שבגין אותו מקצוע (לדוגמא: רנטגן, אולטראסאונד

גביה פעם אחת ברבעון בלי קשר לזהות המכון או למיקומו. כלומר: אם בוצעו בדיקות רנטגן 

במספר מכונים ברבעון (ובלי קשר לאבחנות בגינן בוצעו או למספר המכונים שבהן בוצעו 

  הבדיקות) הגבייה תהיה פעם ברבעון. 

 .C.Tים (לדוגמא: רנטגן, אולטראסאונד, לעומת זאת, כאשר מתבצעות בדיקות במקצועות שונ

  וכו')  גם אם הן התבצעו באותו מכון, תתבצע הגביה בנפרד בגין כל מקצוע.

 

כל ביקור אמבולטורי בבית חולים ייחשב כביקור  –לגבי מרפאות חוץ בבתי חולים כלליים  .2

  במרפאת חוץ והגבייה תתבצע כלהלן:

 

 ם תהיה גביה נפרדת.על ביקורים במרפאות חוץ בבתי חולים שוני .2.1

   - לעניין ביקור באותו בית חולים 

  

 הגביה תהיה נפרדת גם ביחס לאותו רבעון. –לביקורים הנובעים מבעיות רפואיות שונות  -

 לביקורים הנובעים מאותה בעיה רפואית תהיה גביה אחת לכל רבעון. -
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  לפעולתכם בהתאם.

  

  

  

  בברכה,

  

  חבר טוב –רויטל טופר 

  וח על קופו"חסמנכ"ל לפיק

  ושירותי בריאות נוספים (בפועל)

 
  

  
  העתקים:

  הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח
  פרופ' רוני גמזו, המנהל הכללי

  ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן
  פרופ'  ארנון אפק, ראש מינהל הרפואה, כאן 

  חברי הנהלת משרד הבריאות
  עו"ד נתן סמוך, הלשכה המשפטית, כאן

  עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן
  ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן 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

  רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
  האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר עבדאללה זועבי, 

  מנהלי כספים, קופות חולים
   מנהלים רפואיים, קופות חולים

  , קופות חוליםמנהלי שב"ן
  יועצים משפטיים, קופות חולים

   ת הציבור קופות חוליםמנהלי פניו
  

  


