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  לכבוד
  מנכל"י קופו"ח 

  
  

  שלום רב,
  

  תשלום השתתפות עצמית למזון תרופתי הנדון : 
  

רותים בהשתתפות יא לחלק השני בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ("ש14סעיף 

ות עצמית כספית עצמית של המבוטח") קובע כללי השתתפות עצמית, לרבות תקרת השתתפ

  א בחלק הראשון לתוספת.24בור מזון תרופתי המפורט בסעיף ייחודים ע

כך שהמבוטח נדרש לשלם השתתפות עצמית עבור כל  ,כיום מנוהלת ההתחשבנות עם המבוטח

מים אשר ולשם קבלת החזרים עבור הסכ. פריט מזון, לרבות לאחר שחצה את תקרת התשלום

לבקשת החזר. הניסיון מראה כי לקופה בצרוף קבלות נגבו ממנו מעבר לתקרה, עליו לפנות 

דה הבירוקרטית הנלווית למנגנון החזרים כזה מובילה לכך כי מבוטחים לא ימצו זכותם ההכב

ואם משום אי שמירה  ,לאי תשלום מעבר לתקרה, אם בשל חוסר הערנות, אי מודעות ושימת לב

  .או איבוד של הקבלות

כך שמבוטח  ,שבו התקרותמוחי 1.5.2013היערך לכך כי עד ליום לנוכח האמור, על קופות החולים 

ידרש לשלם השתתפות יא לא 14ים לתקרה שבסעיף המקבל מהקופה פרטי מזון תרופתי הכפופ

באופן שימנע את הצורך לפנות בבקשה להחזר כספי עבור תשלומים  ,עצמית מעבר לתקרה

המצויים הקופה והן את בתי המרקחת  את בתי המרקחת של הןעודפים. על היערכות זאת לכלול 

בהסדר למתן שרות למבוטחיה, כך שבשני המקרים לא יידרש המבוטח לשלם תשלום  עם הקופה

  נוסף עם הגיעו לתקרה שנקבעה בחוק.

  לפעולתכם בהתאם.

  
  בברכה,

  

  
  
  חבר טוב –רויטל טופר 

  סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח   
 ותכניות לשירותי בריאות נוספים (בפועל)
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  העתקים:
  ח"כ הרב יעקב ליצמן, ס. שר הבריאות

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

  פרופ'  ארנון אפק, ראש מינהל הרפואה, כאן 
  מר יאיר אסרף, סמנכ"ל אגף תקצוב, תכנון ותמחור (בפועל), כאן 

  משרד הבריאותחברי הנהלת 
  ד"ר דרור גוברמן, ראש אגף רפואה כללית, כאן

  עו"ד נתן סמוך, הלשכה המשפטית, כאן
  עו"ד שמעון רייפר, מ"מ נציב קבילות הציבור, כאן

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

  וויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן מר עמיחי בירנצ
  מר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן

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

  מר ניר קידר, האגף לכלכלת ביטוח בריאות, כאן
  מנהלי כספים, קופות חולים

  לי שב"ן , קופות חוליםמנה
  מנהלים רפואיים, קופות חולים

  מנהלי פניות הציבור קופות חולים
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


