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  ט"התשס, ב בסיון"כ

  2009 יוני 14

13957009  

  כבודל 

  לי קופות חולים"מנכ
  

לתקנות ) 3)(א (29נוהל מחירים והשתתפות עצמית לפריטי  תקנה : הנדון 
  מתוקן)  ג29 (1986 -ו "התשמ) תכשירים(הרוקחים 

  

) מחירים מרביים לתכשירים  שהם תכשירי מרשם (כים ושירותים צו הפיקוח על מחירי מצר

צו .  מרשם בישראל כשיריקובע את מנגנון הפיקוח על מחירי ת) להלן צו הפיקוח  ( 2001א "התשס

הפיקוח איננו מבחין בין תרופה רשומה לתרופה שאיננה רשומה ומכיל את מודל הפיקוח על כלל 

 . התרופות

מתאריך ) 4/09חוזר (יקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים ל לפ"חוזר סמנכ פי - על

פי - המאושרת לתרופות קובעת כי ההשתתפות העצמית תקבע עלתוכנית הגביה , 05/02/2009

  :הכללים הבאים 

  

  :תוכנית הגביה בתרופות

  "  לאריזהםכגבוה מביניה ₪ 13 מהמחיר לצרכן או 15%"

  .דדת לקופות השונותפי התקרה הקבועה והממו-כל זאת על

  

) תכשירים(לתקנות הרוקחים ) א(29תשומת ליבנו הוסבה לעובדה כי תכשירים שאושרו לפי תקנה 

מחירון מרבי של משרד ( לא נקבע עבורם מחיר רשמי  ועד היום מאחר)   ג29להלן  ( 1986א "התשנ

  .השתתפות העצמיתחל חוסר בהירות הנושא קביעת ההרי ש)  הבריאות 

  

  :קשים להבהיר כי אנו מב

ותוכנית הגביה ) ראה לעיל(ג חל עליו צו הפיקוח על מחירים29תכשיר הנמנה על פריטי  .1

  .כעל כל תכשיר אחר) ראה לעיל (
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 ממחיר התרופה לצרכן אך 15%מאחר ונקבע הכלל הקובע כי ההשתתפות העצמית תהיה  .2

  .ג29 מסוג לא יותר ממחירה לצרכן הרי שכלל זה חל גם על פריטים שהם פריטים

  

פי -  ההשתתפות למבוטח יהיה עלמחירכל עוד אין מחיר במחירון משרד הבריאות  .3

  :הנוסחה הבאה

  

בפועל של  הרכשמחיר פי - חישוב המחיר לצורך קביעת ההשתתפות העצמית יהיה על .1

 .מ"מע+ בין מחיר רוקח למחיר צרכן מדרגת המרווח הקבועה  + התכשיר 

תוצאת החישוב (  מהמחיר הכולל 15%של ההשתתפות העצמית תקבע בשיעור  .2

 . אך לא יותר ממחיר התכשיר בפועל)  לעיל 1 בסעיף המתואר

 

   .01/10/09חוזר זה ייכנס לתוקפו החל מ 

  

  .ב"ג של הקופה לבדיקה בטבלה המצ29יש להגיש את תכשירי 

  

עלות לתרופה   פריט

  מ"לפני מע

  סכום השתתפות  אחוז השתתפות

        

        

 

או /ג גורף ו29 הניתנים במסגרת הפריטיםבמקביל אנחנו במשרד הבריאות נוסיף את  .4

מחירון ה לרשימת התכשירים אשר מחירם נקבע במסגרת ,או מצויים בסל/מוסדי ו

  . ומחירים אלו יפורסמו וינוהלו כמקובלהמרבי של משרד הבריאות 

  

  ,בברכה
  
  ל"סמנכ, יואל ליפשיץ

  לפיקוח על קופות החולים
  ירותי בריאות נוספיםוש
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  :העתק

  שר הבריאות. ס, כ הרב יעקב ליצמן"ח

  כאן, המנהל הכללי, עם-ר איתן חי "ד

  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, תכנון ותמחור, ל אגף תקצוב"סמנכ, מר אילן סופר

  כאן, ראש מינהל הרפואה,  ר חזי לוי"ד

  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו

  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  טופר חבר טוברויטל' גב

  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  אשרוב-מירה ולדמן' גב

  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  תורן–ס 'אריאלה אדיז' גב

  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב

  כאן, האגף לכלכלת ביטוח בריאות, מר ניר קידר

  שירותי בריאות כללית, יבת הכספיםל וראש חט"סמנכ, מר אלי כהן

  שירותי בריאות כללית, ראש אגף תקציבים, נועה פרסטר' גב

  מכבי שירותי בריאות, מנהל אגף הכספים והתכנון, ילונקה'מר שעיה ז

  קופת חולים מאוחדת, מנהל אגף הכספים, מר גיל חיימוביץ

  ח לאומית"קופ, ל כספים "סמנכ,  מר  חיים פרננדס

  קופות חולים, יים מנהלים רפוא

  חברי הנהלת משרד הבריאות

  

  
  
  
  
  
  

  ;#חוזרי סמנכל קופח:חוזרים:פיקוח קופות חולים:בניין ראשי:


