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קבילות ל-10,000 נפשות מבוטחות
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קבילות ל-10,000 נפשות מתוקננות



















מספר קבילות מוצדקות ל-10,000 נפשות מבוטחות

מספר קבילות מוצדקות ל-10,000 נפשות מתוקננות
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מספר קבילות בנושא סל השירותים ל-10,000 נפשות מבוטחות

מספר קבילות בנושא סל השירותים ל-10,000 נפשות מתוקננות
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מספר קבילות מוצדקות בנושא טיפול מנהלי ל-10,000 נפשות מבוטחות

0.20

מספר קבילות מוצדקות בנושא טיפול מנהלי ל-10,000 נפשות מתוקננות
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מספר קבילות בנושא בחירת נותן שירותים ל-10,000 
נפשות מבוטחות



מספר קבילות בנושא בחירת נותן שירותים ל-10,000 
נפשות מתוקננות





מספר קבילות מוצדקות בנושא בחירת נותן שירותים ל-10,000 
נפשות מבוטחות

מספר קבילות מוצדקות בנושא בחירת נותן שירותים ל-10,000 
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מספר קבילות בנושא מרפאות חוץ בתי חולים 
ל-10,000 נפשות מבוטחות



מספר קבילות בנושא מרפאות חוץ בתי חולים 
ל-10,000 נפשות מתוקננות



מספר קבילות בנושא אשפוז / ניתוחים
ל- 10,000 נפשות מבוטחות
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מספר קבילות בנושא שב"ן
ל-10,000 נפשות (מבוטחי שב"ן)





מספר קבילות מוצדקות ל- 10,000 נפשות מבוטחות בשב"ן
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מספר קבילות בנושא רפואת חירום ל- 10,000 נפשות מבוטחות



מספר קבילות בנושא רפואת חירום ל- 10,000 נפשות מתוקננות





מספר קבילות מוצדקות בנושא רפואת חירום
ל- 10,000 נפשות מבוטחות

מספר קבילות מוצדקות בנושא רפואת חירום
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DACARBAZINE
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GABAPENTIN LYRICA ,CYMBALTA
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 Website of the White House Office for Consumer Affairs:”Costumers Service Facts, Quotes  14
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SYNTOMYCINE

SYNTOMYCINE LOTEMAX

LOTEMAX
DEXAMETHASONE



(DEXAMETHASONE)
MAXIDEX
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PERCOCET FENTA
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PET CT FDG
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restaging
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OPDIVO
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תוכן עניינים - נספחים

IBD



ADCETRIS

BAHA

ERBITUX

OPDIVO

HEPARIN ANTI XA
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חובת פרסום של הנציב, ממונים על פניות הציבור  ב. 
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 חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
 

37204015 
 לכבוד

 מנכ"לי קופות חולים
 

 שלום רב,
 

פרסום למבוטחים בדבר הגשת קבילות לנציבת הקבילות וכן זכותם לפנות הנדון : 
 לוועדת חריגים

 
 

במודעות בגודל ובמיקום בולטים בסניפים, במרפאות הקופה ובמוקדיה קופת חולים תפרסם 

מודעה המביאה לידיעת  ,במיקום בולט בעמוד הבית של האתר האינטרנט שלבאתר ההשונים, וכן 

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד  מבוטחיה כי זכותם לפנות בקבילה לנציבות קבילות הציבור

 . כמו כן, תפורסם באותה הדרך הודעה למבוטחים בדבר זכותם לפנות לוועדת חריגים.הבריאות

תרבותית הנגשה התאמה ובנושא  7/11לתשומת ליבכם, על פרסום זה לעמוד בהוראות מנכ"ל מס' 

 .ית במערכת הבריאותולשונ

זכותם לפנות לנציבות קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות לעניין יידוע המבוטחים בדבר  .1

 ממלכתי, תפורסם מודעה בנוסח הבא:

או כנגד נותן שירותים של קופת החולים "מבוטח הרוצה להגיש קבילה כנגד קופת חולים 

בין בעניינים הקשורים לזכויותיו בנושא סל  ,(לרבות בתי"ח הנותנים שירותים לקופות)

הממלכתי, בין בנושא התכנית לשירותי בריאות נוספים ובין בעניינים  שירותי הבריאות

רשאי לפנות לנציבת קבילות הציבור  ,למימוש זכויותיו כמטופל וכמבוטחנוספים הקשורים 

לנציבות גם בעניינים קבילות (ניתן להגיש  במשרד הבריאות חוק ביטוח בריאות ממלכתי לפי

הבריאות לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח  המצויים באחריותו הביטוחית של משרד

 : ובצרוף המסמכים הרלוונטייםבדרכים הבאות  בריאות ממלכתי)

 02-5655981או בפקס:  *5400בטל' 

  kvilot@moh.health.gov.il -בדוא"ל

 "ירושלים 39רחוב ירמיהו ממלכתי,  "נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות – בדואר
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 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן 
 משרד הבריאות

The Health Care Organizations and Supplementary Regulatory 
Division, Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
pkupot@moh.healt.gov.il 

 02-5655992 פקס: 02-5080107 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
pkupot@moh.health.go.il

Tel: 02-5080107  5655992 Fax: 02-

 חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
 

 רסם מודעה בנוסח הבא:ולעניין יידוע המבוטחים בדבר זכותם לפנות לוועדות חריגים, תפ .2

ו כלול בסל הבריאות הממלכתי רשאי לפנות לוועדת "מבוטח הזקוק לשירות בריאות שאינ

ית המשפיעה לפנות לוועדת חריגים נתונה לכל מבוטח הסובל מבעיה רפואחריגים. הזכות 

ואשר נזקק לשם כך לשירות בריאות אשר איננו כלול  ,באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקודו

 בסל הבריאות".

 לוועדת חריגים. ותיה המדויקיבהודעה יצוינו דרכי הפנ

 

 .1/1/16ערכות לקיום הוראות חוזר זה עד ליום יעל הקופה להשלים את הה

 

 לפעולתכם בהתאם.

 

 ,בברכה

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 ח"ל לפיקוח על קופו"סמנכ

 ושירותי בריאות נוספים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



חובת הבאת עמדת משרד הבריאות לידיעת המבוטחים ג. 
חוזר מס' 5/09: הבאת עמדת משרד הבריאות לעניין זכאות לטיפול הנשלל ע"י 

קופות חולים לידיעת המבוטחים







רפואת חירום ד. 

שירותים 
בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח:

____________________

כל שבר חדש.  .1

פריקה חריפה של כתף או מרפק.  .2

פציעה הדורשת איחוי ע”י תפירה או אמצעי איחוי חלופי.  .3

שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה.  .4

חדירת גוף זר לעין.  .5

טיפול במחלות סרטן.  .6

טיפול במחלת המופיליה.  .7

(C.F.) טיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס  .8

אשה שנתקפה בצירי לידה.  .9

מי שפונה לבי”ח ע”י אמבולנס מד”א, מהרחוב או ממקום צבורי אחר עקב   .10
ארוע פתאומי.



תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל   .11
 (38.5Cº

חולי דיאליזה.  .12

מבוטח שהוא נפגע אלימות במשפחה או נפגע תקיפה מינית.  .13

סעיף 28 - דמי נסיעות והסעות -

חולה אונקולוגי או חולה דיאליזה הנוסע לטיפול בבית חולים יקבל החזר   (1)
כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לביה”ח ובחזרה בגובה דמי תחבורה 
ציבורית. חולה כנ”ל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של 50% מן 

ההוצאה.

מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ יקבל החזר מלא של ההוצאה   (2)
במקרה שאושפז (אם לא אושפז יקבל 50% מן ההוצאה).

של  מלא  החזר  יקבל  מד”א  של  באמבולנס  חולים  לבית  המוסע  מבוטח   (3)
ההוצאה תמורת קבלה במקרה שאושפז.



בחירת נותן שירותים ה. 

בחירה מבין נותני השירותים

ילדו  ועבור  עצמו  עבור  שירותים  נותן  לבחור  זכאי  החולים  בקופת  חבר  (א) 
הרשום בה מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להוראות 

סעיף 12.

קופת חולים תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם  (ב) 
יותר מנותן שירותים אחד; קופת החולים תביא את ההסדרים לידיעת שר 

הבריאות ותפרסמם בקרב חבריה.

רפואי,  פארה  או  רפואי  מקצוע  בעל  לרבות   - שירותים”  ”נותן  זה,  בסעיף  (ג) 
ובלבד שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהל או שהוא בעל תעודה לפי 

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס”ח-2008.

הגדרות

בתקנות אלה –  .1

”המנהל” – המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לכך;  

”הסדר בחירה” – הסדר לבחירת נותן שירותים, כאמור בסעיפים 23 ו-26(ה)   
לחוק;

”טיפול רפואי” – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996;  

23(ג)  בסעיפים  וכמשמעותו  לחוק   2 בסעיף  כהגדרתו   – שירותים”  ”נותן   
ו-26(ה) לחוק, לרבות מכון המבצע טיפול רפואי, וכן בית מרקחת.



מתכונת הסדר בחירה

את  שתפרסם,  הבחירה  בהסדר  תפרט,  חולים  קופת  כל  (א)   .2
אם  מגוריהם;  למקום  בזיקה  מבוטחיה  לרשות  העומדים  השירותים 
זיקה כזו נקבעה כתנאי בהסדר הבחירה, ושלא בזיקה למקום מגוריהם, 
בשירותים שלגביהם לא נקבעה זירה כזו כתנאי; פירוט הסדר הבחירה 

כאמור יכול שייעשה בפרסום אחד או בכמה פרסומים.

כלהלן: שירותים  סוגי  חלוקת  לפי  ייערך  הבחירה  הסדר  (ב)   
במסגרת  מטעמה,  או  החולים  קופת  של  המקצוע  בעלי  רשימת   (1)
מרפאותיה או שלא במסגרת מרפאותיה; היה בעל המקצוע רופא, 
לפי  מומחה  תואר  לו  ניתן  ואם  עיסוקו  תחום  שמו,  ליד  יצוין, 
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל”ג-1973, 

בציון תואר המומחה שניתן לו;

רשימת המכונים, מרפאות החוץ והמעבדות של קופת החולים או   (2)
למבוטחי  מהם  אחד  כל  שמספק  השירותים  סוגי  בציון  מטעמה, 

הקופה;

סוגי  בציון  מטעמה,  או  החולים  קופת  של  החולים  בתי  רשימת   (3)
השירותים שמספק כל אחד מהם למבוטחי הקופה;

מטעמה,  או  החולים  קופת  של  הרפואיים  השירותים  פירוט   (4)
סגורות,  הקופה  מרפאות  שבהם  בימים  או  בשעות  המופעלים 

לרבות בימי שבת ומועד;

(5) רשימת בתי המרקחת של קופת החולים או מטעמה.

קופת תקבע  (ב)  משנה  בתקנת  המפורטים  השירותים  מן  אחד  בכל  (ג)   
חולים גם את אלה:    

סדרי הפניה של המבוטח לקבלת השירות, לרבות הצורך בקבלת   (1)
החולים,  בקופת  אחר  תפקיד  מבעל  או  מרופא  אישור  או  הפניה 

ודרכי קבלת ההפניה או האישור (להלן – סדרי הפניה);

ימים ושעות פעילות של השירותים.  (2)

לבין  כללי,  הסדר  בין  אבחנה  תיעשה  הבחירה  הסדר  בקביעת  (ד) 
הסדר מיוחד הנובע ממצבו הרפואי של המבוטח או מהתמחות מיוחדת 

של בעל המקצוע או המוסד הרפואי, לפי הענין.



הוראות מהותיות בהסדר בחירה

שניתן,  ככל  יידרש,  לא  שמבוטח  כך  טיפולי,  רצף  על  שמירה   (1)
להחליף מוסד רפואי אחד במשנהו, במהלכם של אותם מחלה או 

מצב רפואי והטיפול בהם;

במקרה של מחלה או מצב רפואי המצדיקים מתן טיפול במסגרת   (2)
מקצועי  וניסיון  ידע  של  מיוחדת  רמה  מצויים  שבו  רפואי  מוסד 
(להלן – שירות רפואי מתמחה) – תינתן למבוטח האפשרות לקבל 
כל שירות רפואי שהוא נזקק לו בקשר לאותם מחלה או מצב רפואי 
המצבים  או  המחלות  רשימת  מתמחה;  רפואי  שירות  במסגרת 
הרפואיים המצדיקים טיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה, וכן 
רשימת השירותים הרפואיים המתמחים, תפורסם ותעודכן, מזמן 

לזמן, בחוזרי המנהל;

במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייבים טיפולים אינטנסיביים,   (3)
ייקבע הסדר הבחירה, כך שהטיפולים ירוכזו במרכז רפואי אחד, 

ככל שניתן;

תיקבע אפשרות לסטיה מהסדרי הבחירה, לפי שיקול דעת רפואי;  (4)

פניה דחופה של מבוטח למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) בבית   (5)
חולים כללי, לא תוגבל לבתי חוליים כלליים מסוימים.

פרסום הסדר בחירה
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הסדרה הנוגעת לשירותים רפואיים שהיוו מוקד  ו. 
לקבילות בשנת הדוח

"IBD - חוזר 1/2017: "ביצוע דימות לחולים במחלות מעי דלקתיות  













ניירות עמדה שהוצאו ע"י הנציבות בשנת הדוח ז. 

ADCETRISבעניין המשך טיפול בתכשיר        ' פנייתה של גב:  הנדון

.נתקבלה בנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי______הפניה של המבוטחת 

בהתאם לחוק ביטוח בריאות , נציבות הקבילות מבררת תלונות של מבוטחים כנגד קופות החולים
תוך בדיקת השאלה האם קופת חולים מקיימת את הוראות , ")וקהח: "להלן(1994–ד "ממלכתי התשנ

.החוק ומספקת שירותים ותרופות הכלולים בסל

. מן הנימוקים אשר יפורטו להלן, נמצאה הקבילה מוצדקת, לאחר בירור

רקע עובדתי

אשר אובחנה כסובלת מלימפומה , 37היא צעירה בת ") המבוטחת: "להלן תיקרא('_______גב.1
המבוטחת טופלה בטיפול כימי ראשוני ולאחר מכן עברה השתלת מח עצם ). ((HL(קין 'הודגמסוג 
אולם לאחר מספר חודשים המחלה , המבוטחת הגיבה באופן מלא לטיפול. גית והקרנהלואוטו
.חזרה

הרופא : "להלן ייקרא גם(_____ח "מביה____' פרופ, החליט הרופא המטפל, בשלב זה.2
, סבבי טיפול בתכשיר זה16המבוטחת קיבלה. ADCETRISבתכשיר על מתן טיפול, ")המטפל

לאור סירובה של .PET CTבהתאם לתוצאות בדיקת הפוגה מלאההושגה והגיבה מצוין לטיפול  
לאחר התייעצות עם , ופא המטפלהחליט הר, המבוטחת לעבור השתלת מח עצם מתורם זר

, חודש6-12לתקופה נוספת של  ADCETRIS,בתכשיר המשך טיפול על ,ל"עמיתים בארץ ובחו
.לשמר את ההפוגה ולהקטין את הסיכון של חזרת המחלהוזאת כדי 

סבבי טיפול 16מימנה ") הקופה: "להלן תיקרא" (שירותי בריאות כללית", הקופה המבטחת.3
למרות המלצתו של הרופא , אך סירבה לממן את המשך הטיפול, ADCETRISראשוניים בתכשיר 

המבוטחת הגישה קבילה אל נציבות , לאור סירובה של הקופה למימון המשך טיפול. להמטפ
". חברים לרפואה"בסיוע עמותת , הקבילות

סלהמסגרת 

כלול בסל הבריאות כטיפול מתקדם בחולי ) BRENTOXIMABחומר פעיל (ADCETRISהתכשיר .4
תרופות בסל שירותי (תי בצו ביטוח בריאות ממלכמפורטכפי ה, קין'לימפומה מסוג הודג

:")צו התרופות":להלן ייקרא גם(1995–ה "התשנ) הבריאות
"70.

(...)
מח עצם לתלאחר כישלון השת, קין  כקו טיפול מתקדם'טיפול בלימפומה מסוג הודג. 2

אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים 
"לוגיתלהשתלת מח עצם אוטו

ועל כן אין חולק כי היא )יתונעצמ(מחלתה של המבוטחת חזרה לאחר השתלת מח עצם אוטולוגית.5
אינן הוראות צו התרופות אין חולק כי , זאת ועוד. התרופותצוי "עונה על הקריטריונים שנקבעו ע

.בתכשיר נשוא הפניהקובעות כל מגבלה על משך הטיפול 



הקופהעמדת הקופה עמדת

נמסר על 30/3/16במענה הקופה מתאריך . היא הועברה לתגובת הקופה, קבילהכחלק מבירור ה.6
מספר , וכי על פי העלון לרופא, מחזורי טיפול9ידי הקופה כי הטיפול בסל תומחר לפי חציון של 

סבבים איננו באינדיקציה הרשומה של 16-כלומר טיפול מעבר ל, 16עומד על סבבים מקסימלי 
. אף איננו  מהווה סטנדרט רפואי מקובלהתרופה ולטענת הקופה 

16-נטען כי חיוב הקופה למתן  טיפול מעבר ל, 16/4/16מתאריך , בתגובה נוספת מטעם הקופה.7
16-וכי המשך טיפול מעבר ל, על כל ההשלכות התקציביות של הדבר, סבבים כמוהו כהרחבת סל

.תייחסת לנושאסבבים אינו מהווה סטנדרט רפואי מקובל ואין ספרות רפואית המ

דיון והכרעה

אשר טופלה בתכשיר , יתלוגלאחר כישלון השתלת מח עצם אוטו, המדובר במבוטחת צעירה.8
ADCETRISוהשיגה תגובה מלאה.

:הרופא המטפל במכתבוממליץ כך .9
סבבי טיפול 16-היא טופלה  ב .) ל.ו-מתורם זר(לעבור השתלה _____לאור סירובה של "(...) 

.ב ללא תופעות לוואי והשיגה תגובה מלאה על פי פט סי טיברנטוקסימ
, סקת הטיפולפמאחר וברוב  המוחלט של החולים המחלה חוזרת בתוך תקופה לא ארוכה עם ה

מכילה  מידע הספרות הרפואית . התלבטנו שוב בשאלה האם אפשר וצריך לטפל במניעת רלפס
על המשך טיפול בברנטוקסימב לתקופה , רנדומלי, בכמות לא רבה ושאיננה מחקר פרוספקטיבי

.נוספת
לכן ערכתי דיון במכון ההמטולוגי שלנו והתייעצתי עם עמיתים בארץ ובעולם ורוב חוות הדעת 

".חודש6-12תמכו בהמשך טיפול עוד 
LEUKEMIA AND"שפורסם בכתב עת במכתבו של הרופא המטפל מאוזכר מאמר .10

LYMPHOMA  "מטופלים והמצביע על יתרון מסוים של טיפול 19מחקר שבוצע על המתייחס ל
.  ADCETRISבתכשיר מתמשך

הוראות צו התרופות אינן קובעות כל הגבלה על משך זמן טיפול בתכשיר נשוא , כפי שהובהר לעיל.11
הגבלה זו אינה מייתרת הפעלת שיקול דעת אולם , י העלון לרופא"נקבעה הגבלה ע, אמנם . הפניה

בהתאם לשיקול ניתן גם לסטות מהוראות העלון לרופאועל פי נסיבותיורפואי בכל מקרה ומקרה
לתקנות 29שנקבע לכך במסגרת תקנה על פי הליך מיוחד, נסיבות המקרה הספציפיבודעת רפואי 
בהעדר אופציות טיפוליות חלופיות , במקרה נשוא הפניה. )1986-ו"התשמ() תכשירים(הרוקחים 

, לאור קיומה של ספרות רפואית, )השתלת מח עצם מתורם זרלאור סירוב המבוטחת לעבור (
החליט הרופא , ולאחר קיום התייעצויות עם עמיתים, המצביעה על יתרון מסוים בטיפול מתמשך

והנפיק טופס חודשים6-12המטפל על המשך הטיפול בתכשיר נשוא הפניה לתקופה נוספת של 
. כמתחייב על פי הוראות הדין' ג29

כי במקרה נשוא הפניה יש לתת משקל לרצונה של המבוטחת שלא לבצע , לצייןכאן המקום .12
הרצון .שנכשלהאוטולוגית המבוטחת ביצעה בעבר השתלת מח עצם . השתלת מח עצם מתורם זר

, של המבוטחת שלא לעבור פרוצדורה פולשנית מעין זו פעם נוספת איננו שרירותי וניתן להבנה
. בפרוצדורה הכרוכה בסיכונים רביםבמיוחד לאור העובדה כי מדובר

מטפל המליץ הרופא ה. במקרה נשוא הפניה מדובר בטיפול הכלול בסל ללא הגבלה על משך טיפול.13
לאחר שקילת המקרה בכובד ראש וקיום , על ידי העלון לרופאנקבעלמעבר , על המשך טיפול

קיים סיכון גבוה מאוד תוך התייחסות לעובדה כי , התייעצויות מקצועיות עם עמיתיו למקצוע
לא קיימת חלופה ,  לאור סירוב המבוטחת לעבור השתלה מתורם זר, לחזרת המחלה ומאידך

הרופא המטפלשיח מקצועי  והתייעצות עם ניתן  היה לצפות כי הקופה תקיים כי, יצוין.טיפולית
ת עם הרופא לא דווח לנו על קיומה של התייעצואולם , ותבסס את החלטתה גם על התייעצות זו

איננו סבורים כי יש מקום ,  בנסיבות אלה. תגובת הקופה כלל אינה מתייחסת לעניין זההמטפל ו
ל זאת במיוחד לאור העובדה כי לא הוצעה כ, להתערבות בגישתו הטיפולית של הרופא המטפל

.אלטרנטיבה טיפולית על ידי הקופה



, בריאות ללא כל הגבלה על משך טיפולכלול בסל הADCETRISלאור עמדתנו כי הטיפול בתכשיר .14
במאמר , ומכל מקום , טענות הקופה בדבר השלכות תקציביות של המשך טיפול אינן רלוונטיות

עצםמוסגר יצוין כי עלותה של חלופה טיפולית  של השתלת מוח עצם  מוח השתלת של טיפולית חלופה של עלותה כי יצוין זרמתורם זרמוסגר בסלהכלולה בסל((מתורם היאהיא אףאף ללל)) הכלולה
. גבוהה מאוד

הקופה לממן את המשך הטיפול בתכשיר עמדת הנציבות היא כי על , לאור כל האמור לעיל.15
ADCETRIS בהתאם להמלצות הרופא המטפל, עבור המבוטחת .

אכיפת ההחלטה
במידה וקופת , 1994–ד "א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ46בהתאם להוראות סעיף .16

ות לפנרשאי המבוטח, יום ממועד מתן החלטתי 21בתוך , החולים לא תפעל בהתאם להחלטה זו 
בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי לתת לך החזר כספי בעד , ל משרד הבריאות "אל מנכ

.שלא באמצעות הקופה, ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת השירות על ידך
מתוך הכספים המגיעים לקופה מן המוסד לביטוח לאומי ומתן ההחזר יעשה בכפוף ,  החזר יינתן.17

, )החזר בעד שירותי בריאות(ביטוח בריאות ממלכתי לסכומים המרביים הקבועים בתקנות 
ל ניתן "את הבקשה למנכ.  ובכפוף למגבלות וסייגים הקבועים בחוק ובתקנות, 2000–ס "התש

.להגיש באמצעות נציבות הקבילות
המפרט את נהלי אכיפת החלטת 11/2006' ל משרד הבריאות מס"מצורף בזה העתק חוזר מנכ.18

.נציב קבילות הציבור
כי לנציבות הקבילות אין סמכות אכיפה בכל הנוגע לקבלת החזר עבור טיפולים שנרכשו , ויןיצ.19

.בטרם מתן ההחלטה על ידי נציבות הקבילות
.עמדה זותידרש אכיפה של לא וכי , ופה תכבד את ההחלטהיש לקוות כי הק.20

ממלכתיקבילות לחוק ביטוח בריאותותנציב
משרד הבריאות

91010ירושלים 1176.ד.ת
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02-5655981: פקס* 5400: 'לט
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 BAHAלמימון מכשיר שמיעה מסוג ______ ֹֹֹֹ של  ועניינהכרעה בקבילה ב: הנדון

 
למימון מכשיר )  קופת חולים או הקופה: להלן (עניינה של קבילה זו בסירובה של קופת חולים כללית 

 .______להנדרש   BAHAשמיעה מסוג 
  

 .מוצדקת בנסיבות הענייןהקבילה נמצא כי , קבילהבקבילות אחרות ובסיום בירור הושא הנלאחר בירור 
 

 :והמשפטי להכרעה בקבילההעובדתי להלן פירוט הרקע 
 

ירידת שמיעה הולכתית על רקע נקבים דו צדדית סובל מ, חודשים 9 -ו מהקבילה עולה כי הילד בן ארבע .1
 . והפרשות מרובות כמעט ללא הפסקה

 
דציבל מימין וירידה קלה יותר  50ירידה הולכתית עד "נקבע כי  1.3.16שבוצעה ביום בבדיקת שמיעה 

 ".משמאל
 

נקב  –האזניים נמצא כי מימין עולה כי בבדיקת  1.3.16מיום אצל מומחה אף אוזן גרון מסיכום הביקור 
 .בינוני עם הפרשות פועמות מרובות ומשמאל נקב קטן יותר עם הפרשות אך פחות מימין

 
  ."באופן משמעותי לתפקודו של הילד) כצפוי(פריעה ירידת השמיעה מ"בבדיקה נקבע כי 

 
 :לאור האמור נקבע על ידי המומחה

עקב ההפרשות המרובות ללא הפסקה אינו . אני ממליץ על התאמת מכשיר שמיעה צמוד עצם מימין"
 ").גם לא התאמה פתוחה(מתאים להתאמת מכשיר שמיעה רגיל לתעלת האוזן 

 
 

 :עולה כי 11.1.16ס מיום "ממכתבה של העו
 

סובל מעיכוב שפתי משמעותי אוצר מילים דל מאוד אינו מצליח לרכוש את הנושאים  ______ "...
אינו מתקשר כמעט , הנלמדים במסגרת החינוכית ואף בבית מתקשה להבין ולהתחבר לנעשה סביבו

 ...י חברים"נמנע מיצירת קשר ונתון הרבה לניצול החברתי ע, מיוזמתו עם בני גילו
הוא משתמש בתנועות ידיים לא שגרתיות ומנפנף אותם והדבר גורם לכך , שמצבו גורם לו למתח נראה

ההורים בתהליך ארוך ומתיש מול קופת חולים כדי לקבל מכשיר שמיעה , שהחברים לועגים לו על כך
 .."______מתאים למצבו של 

 
 
 :כי, במענה לפנייתנו לקופת חולים כללית נמסר .2

 
 . ג"של ילד עם פרפורציות מפרישות בעור התוף ונמצא בטיפול אצל רופא אאמדובר במקרה "

, שבדרך כלל, התערבות ניתוחית לסגירת הנקב, ובמידת ההכרח, הטיפול כולל ייבוש ההפרשות
 . מסלקת את בעיית השמיעה ואין צורך אז במכשיר שמיעה

 . צורך בשיקום שמיעה קבועאין , כ בילדים לאחר טיפול"בד, היות והבעיה היא זמנית וחולפת
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אין , לקות השמיעה הינה גבולית לשיקום שמיעה בכלל ובכל מקרה, במקרה הנוכחי, יתרה מכך
 . קבוע BAHAהוא מועמד לניתוח 

יופנה , במידה ויחול שינוי במצבו השמיעתי, אנו נמצאים בקשר הדוק עם רופאו של הילד
 . אז כלל שיקוםלא יצטרך , לשיקום שמיעה ובמידה ויעבור ניתוח

י גורם "י מומחה אמון הקופה בתחום או ע"להיבדק ע______תינתן האפשרות , במידת הצורך
 ".מקצועי אחר שהקופה תפנה אליו

  
 .2008הוכללה בסל שירותי הבריאות בשנת   BAHAמערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם  .3

 
 :"]החוק: "להלן [ 1994 -ד"ממלכתי התשנלתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ) ה( 18להלן נוסח סעיף 

 
 -) Bone anchored hearing aid ) BAHA מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם "

בחולים אשר אינם יכולים לקבל מענה באמצעות מכשירי שמיעה המבוססים על 
 "הולכת אוויר או באמצעות שתל קוכליארי

 :    ליניות למתן מערכת השמיעה ונכתב כדלקמןנזכרו גם הנחיות ק 10/2008'  בחוזר מנהל רפואה מס 

 
 
הוצע כי ייעשה ניסיון להתאמת מכשיר שמיעה , הקבילה במשרדנו הולאחר שהתברר, בשלב ראשון .4

נקבע על ידינו כי אם הניסיון , עם זאת   .BAHAבהולכת אוויר עם אוזניות פתוחות לפני התאמת מערכת 
 .BAHAכשיר יש מקום להתאמת מ, השיקומי לא יצלח

 
ן מקום וקבע כי עקב ההפרשות המרובות ללא הפסקה אי______הרופא המטפל בדק שוב את , כאמור .5

 .להתאמת מכשיר שמיעה רגיל לתעלת האוזן
 
לילד זה ליקוי . על פי הנמסר לנציבות זהו מקרה של ילד הסובל מפרפורציות דו צידיות והפרשות חוזרות . 6

רור שיש צורך בהגברת שמיעה על מנת לאפשר לו פיתוח שפה והתקדמות ב. שמיעה הולכתי דו צידי

 ממלכתיאות נציב קבילות לחוק ביטוח ברי
 הבריאותמשרד 

 91010ירושלים  1176.ד.ת
 oh.health.gov.ilkvilot@m 

 02-5655981: פקס*  5400 :טל

 Ombudsman of the National
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
kvilot@moh.health.gov.il 
Tel: * 5400 Fax: 02- 5655981



 
    

שילדים כאלו אינם יכולים להרכיב מכשירי שמיעה קונבנציונלים בגלל  הבעיה היא . לימודית רגילה
  .הדלקות החוזרות ולכן הדרך היחידה לאפשר להם הגברת שמיעה היא על ידי מכשירים מבוססי עצם

 ניתוחים לסגירת הנקב לרוב אינם מבוצעים , ו עלולים לסבול משנים של הפרשותכי ילדים אל, עוד נמסר
כלומר זוהי . שנים או עד שההפרשות פוסקות 8-9ואינם יעילים בגילאים הצעירים ולרוב מחכים עד גיל 

 . תקופת זמן ארוכה של העדר שמיעה העלולה לפגוע בהמשך התפתחות הילד
הזה יכול להמשך שנים וזוהי תקופה " מצב הזמני"ה. אינה משמעותית" זמני"לכן הטענה שזהו מצב 

  .קריטית בילדים
בריבוי , על סרט לעומת מכשירי שמיעה מבוססי עצם במקרה זה הם בנוחות BAHAהיתרונות של מכשיר 

  .התכניות ובהגברה במספר רב יותר של תדרים
עבר הערכה שמיעתית מתאימה לרבות ניסיון מוצלח , ג מומחה באוזניים"נבדק על ידי רופא אא ______

ל במכון השמיעה בבית החולים שערי צדק ונמצא כי מכשיר שמיעה המבוסס על הולכת "עם המכשיר הנ
 . עצם הינו הפתרון היחידי המתאים לו

הצלילים הינה כזו שתספק נגישות איכותית לטווח ______הטכנולוגיה המתאימה במקרים כשל 
אין די במכשיר , כלומר. לא רק בתנאי שקט אלא גם בתנאי רעש, המרכיב את אבני הבניין של השפה

אלא , )אשר לרכישתם הפנתה הקופה את ההורים, הקיים במכשירים הפשוטים מבוססי העצם(הגברה 
בה דרושה טכנולוגיה מתוחכמת הרבה יותר הכוללת מערכת הגברה ומערכת הנחתת רעשים ברמה טו

כיוון שליקוי השמיעה של . על ידי הרופא המטפל______הקיימות במכשירים שהומלצו  יותר
כלומר יש לאשר לו שתי מערכות  –על מנת להשתקם דרושה לו שמיעה דו צידית , הוא דו צדדי______

 .אחת לכל אוזן, מבוססות עצם
 

 
7. 
 

עמדה גורפת  חיית הבקשה התבססה עלד ,הקבילותבנציבות  שהתבררונבקש לציין כי במקרים נוספים 
במצבים בהם הוא נדרש להתקנה על גבי סרט   BAHA של קופת חולים כללית  המתנגדת למימון מכשירי 

 .ולא במסגרת ניתוח
 

מורכבת משתל העשוי טיטניום המושתל מאחורי האוזן אל תוך   BAHAשמיעה היוסבר כי מערכת 
הוא מעבד דיבור  אשר מונח מאחורי האוזן ומוצמד לחלק  החלק החיצוני. הקרקפת ומוצמד לגולגולת

 . ילים לויברציות המועברות ישירות לאוזן הפנימית דרך הגולגולתהמעבד ממיר את הצל. המושתל
 

נדרשת להתקנה על גבי סרט אין הצדקה למתן   BAHA-לטענת קופת חולים כללית כאשר מערכת ה
 .אשר אינם דורשים ביצוע ניתוח ופועלים בהולכת עצםהמימון על ידי הקופה ודי במכשירי שמיעה 

קופת חולים איננה חולקת על כך כי ישנם מצבים בהם לא ניתן לעשות שימוש במכשירים על בסיס 
אין עדות שהמכשירים הרגילים שהובהר כי המומחים מטעם הקופה סבורים , עם זאת. הולכת אוויר

וץ עההבדל העיקרי נ נטען כי.  BAHA-מעבדי המם נופלים באיכות ,הפועלים באמצעות הולכת עצם
 . BAHAבעלות האדירה של מעבדי 

 
 

8. 
 

י קופת החולים גם בפני הנהלת משרד הבריאות "הוצגה ע  BAHAמדיניות קופת החולים למתן מכשירי 
 .ראשית והאגף למדיניות טכנולוגיותקלינאית התקשורת ה, לרבות האגף לפיקוח קופות החולים

  
 באופן חד משמעי כי גם במצבים בהם מערכת ההמשרד הובעה במספר הזדמנויות ולפיה הובהר עמדת 

BAHA בכל אותם מצבים בהם הוא , על הקופה מוטלת האחריות למימון המכשיר, נדרשת ללא ניתוח
ובמיוחד  ,לאור ההתוויותכי , כמו כן הובהר  .נחוץ לפי שיקול דעתם הרפואי של המומחים המטפלים
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אין מקום להחלטת הקופה להגביל את , שאינן מאפשרות ניתוח בגיל צעיר ,של ילדים צעירים במקרה
 .השימוש במכשיר הסרט מסוג בהא או פונטו עד לביצוע ניתוח

  
    
ולאחר שניתנה ______אי התאמת מכשיר שמיעה רגיל במצבו הרפואי של לנוכח , לאור כל האמור לעיל .9

 .נקבע בזאת כי הקבילה מוצדקת, תן מענהלקופה הזדמנות חוזרת למ
 

  .כלולה בסל שירותי הבריאותBAHA בהתאם להוראות החוק מערכת השמיעה 

.הקריטריון הקבוע בחוק למתן המכשיר הינו היעדר אפשרות להשתמש במכשירים על בסיס הולכת אוויר
ת החולים  לספק את מערכתשר על כן  על קופא  .______אין חולק כי קריטריון זה מתקיים במקרה של 

 .השמיעה הנדרשת
 
 
במידה וקופת החולים לא תפעל , 1994-ד "א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ46התאם להוראת סעיף ב

, ל משרד הבריאות"האפשרות לפנות אל מנכמסורה למבוטח יום  21 לאחר, להכרעה בקבילהבהתאם 
ספי בעד ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת השירות החזר כ ליתןבבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי 

ל משרד "מנכתנאי הזכאות לביצוע ההחזר לרבות שיעורה ואופן הביצוע מפורטים בחוזר  .במימון עצמי
 . 11/2006' הבריאות מס

 
 



 
    

 ERBITUXהמשך טיפול בתכשיר : הנדון
 
 

המשיך ל") הקופה"או " קופת החולים"להלן ( אוחדתמקופת חולים עניינה של קבילה זו בסירובה של 
שאת קולון מ תבחולה הסובל לטיפול) CETUXIMAB :ובשמו הגנרי(  ERBITUXאת התכשיר ממן ל

 .גרורתי
 

ולא לקטוע את הרצף  טיפולההמשיך במימון לעמדתנו היא כי מחובת קופת החולים בסיום הבירור 
 . הטיפולי בחולה

 
 :להלן יפורט הרקע העובדתי והמשפטי להכרעה

 
ולאחריו קיבלה טיפולים   rihgt hemicolectomyעברה ניתוח . לת משאת של הקולוןסוב, 57בת , החולה .1

 .כימותרפיים
 

ונה ימנית של הכבד וקיבלה המשך עברה כריתת סקטור אחורי של א. נמצאו גרורות בכבד 2014בשנת  .2
הניתנות לכריתה   LLS -שתיים בקצה ה, נתגלו שלוש גרורות כבדיות 2014בסוף שנת . טיפול כימותרפי

ללא עדות   PET -תלת פאזי ו CTהיא ביצעה . שהוגדרה כלא נתיחה  IVC -לא אנטומית ואחת סמוכה ל
  .לגרורות נוספות

 
 .2015ש נובמבר בחוד ERBITUX -היא החלה טיפול ב .3

 
קליטות מוגברות , הודגמו גרורות חדשות בריאות ובכבד 2016שבוצעה בחודש פברואר  PETבבדיקת  .4

 . ובמפשעה משמאל שלא הופיעו בבדיקה הקודמת, בשער הכבד, בבלוטות לימפה מוגדלות בבית השחי
 

, לטענת הקופה .התקבלה תשובה שלילית מהקופה ERBITUX -במענה לבקשת הרופאה להמשך טיפול ב .5
והוצע כי החולה תשוב  (PROGRESSIVE DISEASE)הטיפול המבוקש לא אושר עקב התקדמות המחלה 

 .לרופאה המטפלת לבדיקת חלופות טיפוליות
 

 :וכתבה לקופת החוליםהשיבה הרופאה המטפלת בבית החולים  .6
 

אשר כביכול  7.2.16 -מ PET-CTהבנתי שהתרופה לא אושרה על סמך בדיקת  –בהמשך לבקשתי "
אשר אינה יכולה  2.2.15 -נא לשים לב שבדיקה זו השוותה לבדיקה קודמת מ. הראתה החמרת המחלה

 .כבד MRI בין שתי הבדיקות בוצע רק. baseline -לשמש כ
 .והביא תגובה קלינית מצוינת וירידת מרקרים 4.11.15 -הטיפול בארביטוקס הוחל ב

אני . ל"הנ PET -ול אשר אינה באה לידי ביטוי בבדיקת הבהתאם לכך לדעתי יש תגובה טובה לטיפ
 ."ממליצה על המשך הטיפול בארביטוקס

 
 

חזרה הרופאה המטפלת על הטענה כי קופת החולים שוגה בהבנת מצבה ______  ר "דבשיחתנו עם  .7
, להערכת הרופאה. 2015בחודש נובמבר   ERBITUX -המבוטחת החלה בטיפול ב. הרפואי של החולה

 2015פברואר , הווה אומר, הקודמת PET  -מבדיקת הבפרק הזמן שהחמרה במצבה של החולה הייתה ה
 2015הטיפולים שקיבלה החולה במהלך שנת , לטענתה. 2015נובמבר ב ERBITUX -בועד לתחילת הטיפול 

ת לו הקופה הייתה מבצע .ERBITUX -בטרם החלה בטיפול ב, לא היו יעילים ובשל כך מחלתה החמירה



 
    

העובדה שהקופה ביצעה רק . ניתן היה לראות בקלות את ההחמרה, לפני תחילת הטיפול PETבדיקת 
 .ואיננה מעידה על החמרת מחלתה כבד בין שתי הבדיקות איננה מספקת MRIבדיקת 

 
 -מאז תחילת הטיפול בהחולה אין כל התקדמות במחלתה של הרופאה המטפלת שבה והדגישה בפנינו כי  .8

ERBITUX .מצבה הקליני השתפר באופן משמעותי והטיפול הוכח כיעיל בבדיקת המרקרים , בריהלד
 .האחרונה שביצעה

 
עוד עולה משיחתנו עם הרופאה המטפלת כי אין כל טיפול חלופי הכלול בסל והיעיל במצבה של החולה  .9

 .הוא ודינה אחדוהפסקת הטיפול בשלב זה תחמיר את מצבה 
 

, עמדתנו בנושא ידועה ולפיה. סקת טיפול תרופתי בנציבות הקבילותבעבר התבררו קבילות בנושא הפ .10
 נכון אך, זה במקרה כמו ,הבחול לפגוע עלולה הפסקתו בו מקום ,ודאי קיימת טיפול להמשך הקופה חובת
 .הפסקתו המצדיק רפואי טעם ואין רפואי דעת שיקול לפי טיפול המשך נדרש שבו ומקרה מקרה בכל הוא

 
 כל זה בטיפול ולהמשיך להוסיף עליה כי, היא טיפול התחלת משמעות כי לכך דעתה ליתן החולים קופת על .11

 מחויבת שבהם והנאמנות ההגינות ,הצדק עקרון על מבוסס זה כלל. רפואית מבחינה דרוש הדבר עוד
 ושלא ענייניים משיקולים, לב בתום מבוטחיה כלפי לנהוג חובתה ועל, ציבורי כגוף החולים קופת

 .דעת בשרירות
 

 
הטיפול בתכשיר את ממן המשיך ולכי הקבילה מוצדקת וכי על קופת החולים לנקבע , לאור האמור לעיל

ERBITUX. 
 

 .לשמחתנו קופת החולים כיבדה את החלטת הנציבות ואישרה מתן הטיפול לחולה
 
 
 











 
 

 בעניין קבלת טיפול בהפרייה חוץ גופית עם תרומת ביצית______ ' גב פנייתה של
 

 
או " קופת חולים כללית":להלן [כללית שירותי בריאות בה של עניינה של קבילה זו בסירו

 .עם תרומת ביצית בהפריה חוץ גופית טיפול______ ' גבלממן עבור   "] הקופה"
 

הקבילה עמדתנו הינה כי , לקבילה השיבן הזדמנויות לקופה ללרבות מתלאחר בירור שנערך בנושא 
 :מוצדקת

 
 .הכרעהלהעובדתי והמשפטי להלן יפורט הרקע 

 
פנתה לקבלת טיפולי פוריות עם תרומת ביצית בהיותה   4.6.61______ ' לפי הקבילה הגב .1

פעלה  מאחר והזכאות לטיפול  הינה עד גיל חמישים וארבע היא. בת כחמישים ושלוש שנה
 . טרם תגיע לגיל זה דאוג לכך שהטיפול יבוצעככל יכולתה ל

 
הן בקופה בדיקות ופניות למומחים שונים  סדרה שלעבור ה לרשהקובלת הסבירה כי היא נד

פרוצדורה  גם נאלצה לעבורובין היתר  כהכנה לביצוע הטיפול______ והן בבית חולים 
ת החלמה וכן דחייה של חלק מהבדיקו אשר הצריכהם כירורגית של הסדרת קרום הבתולי

בסופו של דבר לאחר שעשתה את כל הנדרש ממנה לרבות המתנה . ועיכוב הטיפול הדרושות
חמישים טיפול ההפריה התעכב עד לאחר שעברה את גיל , לקבלת האישורים הנחוצים

 .וארבע
 

בשל ת וזא 54הטיפול לאחר גיל השלמת לקובלת ניתן אישור חריג של משרד הבריאות ל
 . כפי שפורט לעיל 53הנסיבות החריגות של המקרה והחלת תהליכי הטיפול עוד בגיל 

 
י לקבל את כדהעבירה לנציבות מכתב המפרט את דרך הייסורים שעברה ב ______ ' הגב

  54החריג שניתן לה להשלמת הטיפול לאחר גיל  ישורהא היא הציגה את . המיוחלהטיפול 
בין מסמכים אלו נכלל . לבדיקות וביקורי מומחים  האת פניותי שונים המתעדים מסמכים ו

על . י הקופה לביצוע טיפולי הפריה חוץ גופית"חייבות שהונפקה עבורה עמהתגם העתק 
 .2016פברואר  -ועד לחודש זה 2015נובמבר פה הוא מההתחייבות נכתב שתוק

 
וכי נאמר  ל "התחייבות הנדהיינו ה– הקופה ביטלה את האישור שניתן לה הקובלת הלינה כי

  .  שוב אינה זכאית למימון הטיפול ולא תאושר לה התחייבות לביצועו 54לה שלאחר גיל 
  

הועברה לבירור עם קופת החולים אשר שבה ודחתה את הבקשה  ______ ' קבילתה של גב . 2
 .גם במענה לפניות הנציבות

 
הטיפול יינתן לפיו  2010 -ע "התשת וביציתרומת לחוק  11קופת החולים צטטה את סעיף 

 .שנים 54 ןלמטופלת שטרם מלאו לה
  

נועד להתיר לבית החולים את ביצועו אך   54לביצוע טיפול אחרי גיל צוין כי מתן אישור חריג 
 .י קופת החולים מעבר לנקבע בחוק"ע למימון השירות הוא אינו קשור 

  
אך לא ביצעה את , טיפולי הפריה רק הביעה רצון לעבור ______גברת עוד נמסר כי 

 .קופה ולא מדובר בעיכובים שנגרמו על ידי ה הנדרש התהליך 
 

 . המענה שנתקבל לא נמצא מספק והקופה נדרשה לדון בבקשה בשנית בנסיבות העניין .3
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הקובלת רק " לפיה הטענה לקופה הועברו המסמכים הרבים שהציגה הקובלת תוך הדגשה כי 

למפורט בקבילה ולא החלה בהליך עומדת בסתירה " ר טיפולי הפריההביעה רצון לעבו
 .ולמסמכים שהוצגו

 
, בדיקות תהליך בירור ארוך ורצוף סבל שכלל הפנייתה לסדרת המטופלת תיארהין כי וצ 

למטרה זו וגם המתנה לאישורים הנחוצים  ובכל מקרה הימשכות שלא  כירורגיביצוע טיפול 
האישור החריג לביצוע הטיפול  אותם שיקולים שהביאו למתן הובהר כי. הייתה תלויה בה

 .י הקופה"בבית חולים מצדיקים גם מתן התחייבות ע
  

גם ו  האחרונה של המטופלת  המהווה את תקוותה המדובר בטיפול אחד בלבד צוין כי  עוד 
 .מוסיפה סבל על סבלהלמתן המענה לנציבות ההמתנה 

 
 .לים שבה ודחתה את הבקשהקופת החולמרות האמור לעיל  .4

 
ת מדובר במגבלה הנובע 54נטען כי מעבר לכך שהזכאות למתן הטיפול על פי חוק הנה עד גיל  

סיכויי ההצלחה בטיפול , י ככל שגילה של המבוטחת מתקדם יותרוברור כ מסיבות רפואיות
 .הסיכון הרפואי עולהויורדים 

החלה  ______' שאלה האם גבשמבחינה עובדתית אין נפקות בקופה משכך סברה ה
 54אליו במישרין ודי בעובדה שהיא עברה את גיל בתהליך או שביצעה פעולות שאינן קשורות 

 .בכדי להוות בסיס לכך שאין זכאות למימון הטיפול

' נכון הדבר שמשרד הבריאות אישר באופן חריג את ביצוע הטיפולים לגב: " עוד צוין כי 
אישור שלא מומש ממספר סיבות וכן בשל העובדה כי התורמת (, 54לאחר גיל  ______

אישור זה אינו מחייב את הכללית במימון הפעולה ) הפוטנציאלית לא הגיבה לטיפול
 . הרפואית

הכללית איננה יכולה לאשר פעולה זו רק בגלל שמשרד הבריאות , עם כל עוגמת הנפש שבדבר
 " עולה ובבית חולים שבבעלותואישור כחריג את עצם ביצוע הפ

 
 :טענותיה של קופת החולים דינן להידחות  וזאת מן הנימוקים כדלקמן  . 5

  
של העובדה ב" רק"למבוטחת  הטיפול מימון  קופת החולים לא נדרשה לאשר את , ראשית

 לעיל ואשרכי אם בשל נסיבות העניין כפי שפורטו לביצוע הטיפול שניתן לקובלת אישור חריג 
 .נתמכו במסמכים שהציגה הקובלת

 
הדרך הקשה שעברה מעת שהחלה  המתעדים את הציגה מסמכים  והקובלת  כנזכר מעלה

לרבות ניתוח להסרת קרום הבתולים שבוצע  הכאב והסבל בהם עמדה , בתהליך הפוריות
 .לצורך זה

 
ובו נהלת מרכז בריאות האישה צורף לקבילה מכתבה של הרופאה המטפלת למ כך למשל 

 :נכתבו מילים אלו
 
עם  –טיפולי פוריות  תאלקר______בבית חולים ) באישורך(במשך כשנה עוברת תהליך "

ועברה ניתוח   VIRGOנבדקה אצלי מספר פעמים למרות קושי רב בגלל היותה . תרומת ביצית
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כדי לאפשר התקדמות , ______ר "אצל ד  HMC-והיסטרוסקופיה ב HYMEN תלפתיח
 .......לציין שמדובר באשה עם סיפור חיים אישי מאוד קשהיש . בתהליך

 
במהלך   IVF –ED  למסע ארוך של טיפולים כהכנה ,  באישור של הכללית, האישה עברה כבר
 "השנה האחרונה

 
 .אלו הן שעמדו גם ביסוד מתן האישור החריג למטופלתשיקולים , כאמור

 
 לאורך בדיקות ופניות למומחים יך להימשכות התהל בפניה התייחסההקובלת , זאת ועוד

קיבלה המבוטחת שירות מקופת החולים  זה  תהליךלאורך . ואישורים שונים שהמתינה להם 
לטיפול פוריות שתוקפו  התחייבות מקופת החוליםהיא הציגה .  ובאישור קופת החולים

 !ועד לחודש זה 2015היה מנובמבר  , לולא בוטל,
 

מטיפולי  כי טיפול  עם תרומת ביצית שונה  יש לציין  ול הפוריות בהתייחס לסיכוייו של טיפ
IVF קיימת  שנה וידוע כי 45בטיפול מביצית עצמית  נקבע גיל מקסימלי של .   מביצית עצמית

רידה היא תלולה גם ירידה חדה מאוד בסיכוי להצלחת הטיפול לאחר גיל זה ולמעשה הי
ירידת הסיכוי עם הגיל   תרומת ביצית טיפול ב.  רודש שעובר הוא משמעותי ביותלפניו וכל ח

 קיים 54סיכוי מושפע מהגיל גם לאחר גיל /אינה חדה באותה מידה והגם שמאזן הסיכון
תן ינככל טיפול רפואי השירות י למותר הוא לציין כי . סיכוי להשגת הריון מתרומת ביצית

לא לביצוע הטיפול  אישורה.ה מדעת של המטופלת קבלת הסכמבכפוף לשיקול דעת רפואי ו
 .בהעדר הפנייה מתאימה מהרופאים המטפליםניתן היה 

 
  

נמצא כי הקבילה מוצדקת וכי על קופת החולים להנפיק את התחייבות , לאור כל האמור לעיל
 .ולאפשר מימון של טיפול אחד של הפריה חוץ גופית עם תרומת ביצית 

 
 . חולקת תאשר הקופה תחת מחאה טיפול אחד י קופת חולים על אף עמדתם ה"לפי הנמסר ע 
 

ניתן לשוב ולפנות , יום 21בתוך   המבוקש אישורה במידה ולמרות הנמסר הקופה לא יינתן לך
ל משרד "מצורף בזאת העתק מחוזר מנכ.בבקשה לנקיטת הלכי האכיפה הקבועים בחוק לנציבות  

 . תהנציבוהמפרט את נהלי אכיפת החלטות  11/2006' הבריאות מס
 
 .לא תתקלי בקושי נוסף ואיחולים מסורים להצלחת הטיפול תקווה כי  ו אנ
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    ANTI XAHEPARIN  ות מסוגבעניין בדיק______פנייתו של מר :  הנדון

 
 .נתקבלה בנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ______הפניה של המבוטח  

 
בהתאם לחוק ביטוח בריאות , נציבות הקבילות מבררת תלונות של מבוטחים כנגד קופות החולים

תוך בדיקת השאלה האם קופת חולים מקיימת את הוראות , ")החוק: "להלן( 1994 –ד "ממלכתי התשנ
 .החוק ומספקת שירותים ותרופות הכלולים בסל

 
 . מן הנימוקים אשר יפורטו להלן, נמצאה הקבילה מוצדקת, לאחר בירור

 
 רקע עובדתי

בוצע היפוך חשמלי , אובחן כסובל מפרפור פרוזדורים") המבוטח: "להלן ייקרא( ______מר  .1
הצוות הרפואי על נטילת התכשיר י "עלאחר ביצוע ההיפוך הומלץ . ______ולים בבית הח
XARELTO .ימים מתחילת הטיפול ב 10-לאחר כ- XARELTO אףהאושפז המבוטח עקב דימומים מ .

כאשר , ELIQUISוהחלפתו בתכשיר   XARELTOהוחלט על הפסקת הטיפול בתכשיר , האשפוז לאחר
 תרופההלבצע בדיקת רמת , ")הרופא המטפל: "להלן( ______' דר, ביקש הרופא המטפל , בנוסף

ELIQUIS בדיקת ( בדם HEPARIN ANTI XA( ,המבוטח  .שבועות לאחר תחילת הטיפול בתכשיר 4 -כ
יד לאחר נטילת מ(ובשיא ) לפני נטילת תרופה(שפל ב, התבקש לבצע שתי בדיקות של רמת תרופה

תחת טיפול , דימומים מהם סבל המבוטח בעבר החלטתו של הרופא באה על רקע .)התרופה
 .והכל כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, -XARELTOב

לצורך , ")הקופה: "להלן תיקרא" (שירותי בריאות כללית", המבוטח פנה אל הקופה המבטחת .2
התחייבות  קיבל המבוטח.  על ידי הרופא המטפל ות אשר הומלצוקבלת התחייבות לביצוע הבדיק

אולם בית החולים דרש כי לצורך ביצוע  .______ח "בביההמטולוג קור רופא מטעם הקופה לבי
עבור שתי (לבדיקת רמת תרופה בדם מתאימה הת רמת תרופה בדם תינתן התחייבות ובדיק

הקופה סירבה להחליף את . ")תבחין כמותי, תרופה"שכותרתו  80299בקוד חיוב פעמיים -בדיקות
 הבדיקותהמבוטח נאלץ לשלם עבור  ועל כן ות המתאימה בהתחייבשניתנה למבוטח ההתחייבות 

 .ותלהמבוטח הגיש קבילה לנציבות הקבי ,לאור סירוב הקופה למימון. פרטיה נשוא הפניה מכספו
 

  המלצות הרופא המטפל 
לדילול דם עבור מטופלים הנמצאים בסיכון  יםמשמש  ELIQUIS -ו  XARELTOהתכשירים  .3

 NOAC   )NEWת בקבוצת נוגדי קרישה הנקראת ונכלל תרופות אלה  .לקרישיות יתר מסיבות שונות

 ORAL ANTI COAGULANTS.( 
 .מטרתה לבדוק את רמת התרופה בדם עבור תכשירים נוגדי קרישה ANTI XA HEPARINבדיקת  .4
מספר , רמת תרופהלת והבהיר מדוע במקרה נשוא הפניה היה צורך לבצע בדיק, הרופא המטפל .5

זמן קצר לאחר תחילת , כפי שהבהיר הרופא המטפל.  ELIQUIS –הטיפול ב  שבועות לאחר תחילת
הרופא המטפל סבר כי . המבוטח אושפז עם דימום אף, XARELTOהטיפול בנוגד קרישה מסוג 

וזאת ) ובשל כך הופיע הדימום(היה גבוה מדי עבורו , אשר ניתן למבוטח  XARELTOהמינון של 
בבואו להחליף את ,  בנסיבות אלה.  הרפואיות המקובלות למרות שמינון זה תאם את ההמלצות

להסתפק במינון נמוך , המקצועי על פי שיקול דעתו, החליט הרופא, ELIQUIS-הטיפול לטיפול ב
, )ג פעמיים ביום"מ 5ג פעמיים ביום  למרות ההמלצות המקובלות של "מ 2.5(יותר מזה המומלץ 

הייתה חשיבות רבה לבדוק את רמת , במצב זה אך. וזאת כדי להיות זהיר ולהימנע מדימומים
כדי לוודא כי המינון הנמוך מן המומלץ עדיין מתאים , בדמו של המבוטח ELIQUIS  התרופה

משרת את המטרה אשר לשמה נרשם בכך הגנה מספקת בעת פרפור פרוזדורים ו מעניקלמבוטח ו
היו ) ננוגרם בשפל 65-רם בשיא וננוג 125( ת רמת תרופה וכי תוצאות בדיק, עוד יצוין. התכשיר

הנמוך מן (לשביעות רצונו של הרופא המטפל אשר הורה להמשיך במינון אשר הומלץ על ידו 
 ).נקבע על פי ההמלצות המקובלותה
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(...)בדיקות מעבדה  .3
 פרמקולוגיה קלינית) ב(
 ;בדיקת תרופות בדם )1(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמדת הקופה
במסגרת הבירור הועברו לנציבות . היא הועברה להתייחסות הקופה, כחלק מבירור הקבילה .6

בדיקת רמת תרופה לפיה בכולן חזרה הקופה על עמדתה  אשר, מספר תגובות מטעם הקופה
 . לתכשיר נשוא הפניה אינה נכללת בסל הבריאות ועל כן לא חלה על הקופה חובה לממנה

 
 דיון והכרעה 

 : יה לחוק נקבע כאמוריבתוספת השנ .7
 (...)בדיקות מעבדה  .33
 פרמקולוגיה קלינית) ב(
 ;בדיקת תרופות בדם )1(

 
משמע כי בדיקה לרמת תרופה בדם עבור תרופה זו או אחרת . ללא פירוט הבדיקה מופיעה בחוק .8

כאשר מדובר בבדיקה אשר נחשבת לסטנדרט טיפולי מקובל בעולם  ,כלולה בסל הבריאות
 . הרפואה ובהתקיים הצדקה רפואית לביצועה

אינה  NOAC כי בדיקת רמת תרופה בדם עבור  תכשירים מסוג , מבירור שנערך בנציבות עולה .9
עבור  י מקובל מהווה סטנדרט טיפולכן היא אולם  , נחשבת כמקובלת לצורך מעקב שגרתי

 .וביניהם מקרים של דימומים, מצבים מיוחדים
הבדיקות הרופא המטפל נתן הסבר מפורט מדוע קיימת חשיבות לביצוע , במקרה נשוא הפניה .10

 . NOAC תכשיר מסוגקודם ב לאור דימומים שמהם סבל בעבר תחת טיפול, במצבו של המבוטח
הבודקת  HEPARIN ANTI XA  אין מנוס ממסקנה כי בדיקת , ולאור כל האמור לעיל, בנסיבות אלה .11

ועל כן , מקובלת ונחוצה במצבו הרפואי של המבוטח    ELIQUISאת רמת התרופה עבור התכשיר 
 . יש לראותה ככלולה בסל הבריאות

מבוטח בהתחייבות מתאימה עבור ביצוע כי הקופה לא ניאותה לצייד את ה ,בשל העובדה .12
בסל  ותהכלול ותמדובר בבדיק. מכספו לממן אותןנאלץ המבוטח , נשוא הפניה הבדיקות

אנו קובעים כי על הקופה  , אשר על כן  .ללא הצדקה,  ןהבריאות ואשר הקופה סירבה לממנ
במידה ובית  לציידו בהתחייבות מתאימה, לחלופין, או, ותלהחזיר למבוטח את עלות הבדיק

  .יהיה מוכן לכבד את ההתחייבות למרות הזמן שחלף" שיבא"החולים 
 

        
 
 

                                                                                         
 
 
 



זכאות מכוח איחוד משפחות ח. 
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של   .1
מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות  והכניסה לישראל (הוראת שעה), 

התשס"ג- 2003, התשע"ו- 2016



רישום בקופת חולים

בעל היתר יירשם בקופת החולים שרשום בה בן משפחתו המזכה לפי  (א)   .2
המפורט להלן:



ההיתר, 
הוארך  ההיתר  כי  הבריאות,  למשרד  הפנים  משרד  דיווח  מכן  ולאחר 

ברצף מעת פקיעתו, יחולו כללים אלה:

לקופת החולים על פקיעת הרישום עקב פקיעת תוקף ההיתר, יראו את 
תקנות  הוראות  כל  עליו  ויחולו  החולים,  בקופת  כרשום  ההיתר  בעל 

אלה, כאילו היה ההיתר בתוקף.

אלה:





זכאות לשירותים מקופת חולים

שירותי  בסל  הכלולים  השירותים  למלוא  זכאי  רשום,  היתר  בעל  (א)   .3
תספק  נרשם  שבה  חולים  קופת  לחוק;   7 בסעיף  כהגדרתו  הבריאות 
את  יספק  הבריאות  משרד  ובצו;  השנייה  שבתוספת  השירותים  את 
יינתנו  השירותים  לחוק;  השלישית  בתוספת  הכלולים  השירותים 

ממועד תחילת הזכאות.

חולים אחרת, בנסיבות האמורות בתקנה 2(ו)(1), להחזר בעד שירותים 
שבתוספת השנייה ובצו שרכש בתקופת ההמתנה לזכאות, או בתקופה 
קדמה  אם  בתקנה 2(ו)(1),  האמורה  החודשים  שלושת  במהלך  החלה 
לרישומו בקופת החולים האחרת לפי העניין, וזאת לפי תקנות החזר 
ניכוי  בתקנות  כאמור  ייעשה  ההחזר  תשלום  בריאות;  שירותי  בעד 
ותשלום החזר; ואולם מי שתקופת ההמתנה לזכאות שהוא חייב בה 
הוארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או שרישומו לקופת חולים אחרת 
נעשה לאחר שחלפו שישה חודשים מן המועד הקובע, לא יהיה זכאי 

להחזר לפי תקנות אלה.

החולים שהוא רשום בה יינתנו לפי התנאים והתשלומים הנהוגים לגבי 
תושבים החברים באותה קופת חולים; השירותים שבעל היתר רשום 
והתשלומים  התנאים  לפי  יינתנו   – הבריאות  ממשרד  לקבלם  זכאי 

החלים על זכאותו לשירות של תושב.

תקף  עוד  כל 
ההיתר, הכול כאמור בתקנה 2(ד), ובכפוף לתשלום מלוא דמי ביטוח 

בריאות כמפורט בתקנה 4.



דמי ביטוח בריאות מיוחדים

בעל היתר רשום, ואם הוא קטין – בן משפחתו המזכה, חייב בתשלום  (א)    .4
דמי ביטוח בריאות מיוחדים לקופת החולים בסכום של 285 שקלים 
היתר  מבעל  יותר  אחת  במשפחה  נכללו  אם  ואולם  לחודש,  חדשים 
לפי  שישולמו  המיוחדים  הבריאות  ביטוח  דמי  סכום  יעלה  לא  אחד, 
תקנות אלה על כפל הסכום האמור, והכול – בין אם בעל ההיתר הוא 
בן זוגו של בן המשפחה המזכה, ובין אם הוא ילדו הקטין, ובין אם 

הוא הורהו.





רישום בתכנית לשירותי בריאו ת נוספים

בעל היתר רשום זכאי להצטרף כעמית לתכנית לשירותי בריאות נוספים  (א)   .5



מידע

בלי לגרוע מה וראות כל דין, לשם ביצוע תקנות אלה רשאיות קופות החולים   .6
פיגור  ובדבר  שנרשמו  היתר  בעלי  בדבר  מידע  הבריאות  למשרד  להעביר 
בתשלום דמי ביטוח בריאות מיוחדים לפי תקנה 4, וכן רשאי המוסד להעביר 
למשרד הבריאות מידע בדבר קופת החולים שבה רשום בן המשפחה המזכה 
הבריאות  משרד  רשאי  אלה,  תקנות  ביצוע  לשם  כן,  כמו  היתר;  בעל  של 
להעביר לקופת חולים מידע בדבר בעלי היתר הרשומים באותה קופת חולים 
או שעליהם להירשם בה, ובכלל זה מידע בדבר הקשר המשפחתי בינם לבין 
בני משפחתם המזכים הרשומים באותה קופת חולים, ותוקף ההיתר שבידם.

ביטול

של  וחובות  זכויות  חולים,  בקופת  (רישום  ממלכתי  בריאות  ביטוח   תקנות   .7
שעה),  (הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  חוק  לפי  שהייה  היתר  מקבלי 

התשס"ג-2003), התשע"ד-2014 – בטלות.

תחילה ותחולה

תחיל תן של תקנות אלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016) (להלן   .8
– יום התחילה), והן יחולו על מי שנרשם בקופת חולים עד יום כ"ח בתמוז 

התשע"ט (31 ביולי 2019).

הוראת מעבר

בעל  של  לרישום  הראשון  המועד  2(ב),  בתקנה  האמור  אף  ע ל  (א)   .9



שעה)  (הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק  3א(2)   ,3 סעיפים   .2
התשס"ג 2003 - מקבל היתר שהייה

סעיף 3א1(א)(2) לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג   .3
2003 - טעמים הומניטאריים מיוחדים



רישום וחברות בקופת חולים ט. 
סעיף 3א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .1





סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .2
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