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הבריאות שר סגן דבר

 את הקולט הישיר הגוף הוא ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הציבור קבילות נציבות
 לקשיים ממלכתי, בריאות ביטוח חוק הוראות ליישום הנוגע בכל הציבור לב רחשי

 משתקפים שהם כפי שבחוק, ולחסרים שבמסגרתו הזכאות במימוש המתגלים
המבוטחים. בעיני

 תשומת מתן הפרטיים, המקרים עם האישי במגע גם היא הנציבות של ייחודה אך
מתמודד. הוא עימו הקושי לפתרון ולהביא לו לסייע והמאמץ הבודד, למטופל הלב

 חוק במסגרת למבוטח המוקנות הזכויות מימוש על לפיקוח אחראית הנציבות
 לה הנתונות ובסמכויות משפטיים בכלים שימוש תוך ממלכתי, בריאות ביטוח

 עולה הדוח מנתוני ומטופל. מטופל לכל וסיוע ומסור אישי טיפול עם יחד בדין
 נקבעו הקבילות, בנציבות הסתיים שבירורן מהקבילות 45%כ- ,2017 בשנת כי

 הקבילות, נציבות והתערבות הפניה דהיינו פתרונה, על באה הבעיה או כמוצדק
 ע״י הבירור הסתיים מהקבילות 15% בכ- בעייתו. לפתרון והביאו למבוטח סייעו

לפונים. והכוונה מידע מתן

 את ולפתוח לציבור, המשרד שירותי את להנגיש כיעד לי שמתי הבריאות שר כסגן
 הציבור קבילות לנציבות שונים. בתחומים ובקשות לפניות הציבור בפני המשרד

זו. בפעילות חשוב חלק

 מסקנות את ללמוד הבריאות במערכת והמעורבים האחראיים לכלל קורא אני
 בתחומי הנדרשים הלקחים את ולהפיק הנוכחי, בדו״ח המפורטות הנציבות

אחריותם.

 לכל מזור להביא מנת על כימים לילות עושה אשר הנציבות לצוות כוח יישר
שעריה. על המתדפק

בברכה,

ליצמן יעקב חה״כ

הבריאות שר סגן

ת1הבריא שר
הבריאות משרד
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התשע״ט בניסן, גי
2019 אפריל 08

המנכ״ל דבר

 רפואה שירןתי אזרחיםל המספקת ציבןרית בריאןת מערכת הינה לבישרא הבריאןת מערכת
 ביטוח קבח| לולהכ הבריא|ת לס י״ע ,השאר ןבי ,מתאפשרת ז| גב|הה רמה .גב|הה ברמה

 ופותלק |מאפשר ,שנה מדי ןהמתעדכ ,|איכותי רחב לס הינ| הבריא|ת לס .כתילממ בריא|ת
הרפואיים. המקרים של מכריע ברוב למטופלים מיטבי מענה לתת החולים

 הנתקל אזרח לכל ומענה כתובת היא ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הציבור קבילות נציבות
 תפקידה .כתילממ בריאות ביטוח חוק במסגרת הבריאות לבס זכויותיו מימושל בקושי

 ממוקדת וברווחתו בבריאותו ,בו אשר ,הפרטי למטופל הדאגה את מבטא הנציבות לש זה
הבריאות. מערכת

 לכ בפניה ותלהעלו נציבותל פנותלו המשיךל האזרחים ללכל קרואל זו במה לנצל מבקש אני..........................................................................................................................................................................................................................................................
 ולשפר להמשיך ואף זכויותיהם מלוא את מקבלים שהמטופלים לוודא נוכל שאנו כך בעיה,

הבריאות. מערכת את

 רבים במקרים סייע בקבילות הנציבות טיפול כי עולה ,2017 לשנת המתייחס זה, מדוח
 פתרונה על באה הבעיה מהקבילות 17.5%ב- מוצדקות, נמצאו מהקבילות 27.6% למטופלים:

לסיוע. והכוונה מידע ניתן מהקבילות 15%וב- הנציבות, התערבות לאחר

 זכויות מימוש בהבטחת הקבילות נציבות של החשוב תפקידה על מעידים הם אלו נתונים
 מן העולה המידע בהנגשת הנציבות של תפקידה הוא מכך פחות לא חשוב המטופלים.

 הכרעות לגבי הן ומהימן שוטף מידע לקבל שיוכלו כדי לציבור, אליה המגיעות הקבילות
 מהקבילות שמשתקף המידע החולים. קופות ידי על הניתנים השירותים איכות לגבי והן עבר

 תהליכים ולהניע המשרד להנהלת אותם להציף במערכת, כשלים על להצביע לנציבות מאפשר
המטופלים. לטובת הנדרשים המערכתיים הפתרונות את למצוא מנת על

 המסורה עבודתו על לו ולהודות רייפר, שמעון עו״ד היוצא, בפועל הנציב את לברך ברצוני
 חשוב כוח מהווה והוא הנציבה כסגן ממשיך ריפר עו״ד .2018 שנת במהלך כנציב והמרשימה

.הנציבות בעבודת מאד

 בתפקיד רבה הצלחה לה ולאחל דיקמן, חיון נילי עו״ד הנכנסת, הנציבה את לברך ברצוני
.זה וייחודי חשוב

 בברכה,
ך✓

טוב וסימ בר משה
הכללי המנהל
הבריאות משרד
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^13ו^31^@101ו.1ו631(1ו.307ו.1

02-5655966 פקס: 02-5080000 טל:

□11־6^01־ !36ח6־ו31
וח3₪(7 זס "6*וו" _____
.?0.8 1176 ^61־33316^1 91010

^13ו1<31^@01ר.1ר631(1ר.907ו.1
761: 02-5080000 ?3x1 02-5655966



או^.^1#ו.90וי.1

 משרד
 הבריאות

•וחל בריאים לחיים

קבילות נציב

ברכה דברי

 תושב לכל כתובת המהווה ייחודי גוף היא ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הקבילות נציבות
 בריאות ביטוח חוק הוראות ליישום ביחס החולים קופת עם שלו מחלוקת בכל ומטופל

 אופן על להורות החוק, הוראות את לפרש המוסמך המינהלי הגורם היא הנציבות ממלכתי.
ורפואיות. משפטיות בסוגיות כך לשם ולהכריע יישומו

 ומדוייק, מקצועי מענה אלו לפונים לתת הוא הנציבות של ביותר והחשוב הראשון תפקידה
 שהיא בכך היא הנציבות של ייחודה החוק. במסגרת הפונה של הזכויות מיצוי ולהבטיח

 הבריאות, סל ויישום להיקף ביחס פרטניות מחלוקות לבירור מקצועית אחת כתובת מהווה
 ידי על ייושבו אלו מחלוקות כי מבטיחה לנציבות פניה אחרים. לאפיקים פניה שייתר באופן

הבריאות. משרד בתוך רוחבית מקצועית ראייה ומתוך רב ידע ובעל מקצועי גוף

 הציבורית הבריאות מערכת של והעומק הרוחב תמונת את לראות היכולת הקבילות לנציבות
 המשרד לרשות העומדים השונים ולכלים הבריאות משרד בתוך לשותפיה נגישות וכן

 ידי על המזוהים הבריאות במערכת ליקויים לתיקון הצורך במידת לפעול המאפשרים
השוטפת. עבודתה במסגרת הנציבות

 מתוך כולה, הבריאות מערכת של רחב מגיבוי הנציבות תהנה כהונתי בתקופת כי תקוותי,
 וכבוד ממלכתית ראייה ומתוך כולנו, של הצלחה היא הנציבות של הצלחתה כי הבנה

 של בריאות וקידום לבריאות הבסיסית הזכות מימוש - שותפים כולנו בו הגדול לפרויקט
ישראל. אוכלוסיית כלל

 סימן בר משה מר המשרד, ולמנכ"ל ליצמן, יעקב הרב חה"כ הבריאות, שר לסגן מודה אני
 לעו"ד הערכה להביע ברצוני כן זה. חשוב לתפקיד מינויי עם בי שנתנו הרב האמון על טוב,

 מקצועית, בצורה הנציבות את והוביל קלה, לא בתקופה בפועל כנציב שימש אשר ריפר, שמעון
בה. הפועמת הייחודית הרוח שימור ותוך ומסירות, בנאמנות

רב, בכבוד

עו"ד דיקמן, חיון נילי

ממלכתי בריאות ביטוח לחוק קבילות נציבת
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או^.^1#ו.90וי.1

 משרד
 הבריאות

•וחל בריאים לחיים

קבילות נציב

2018 בשנת (בפועל) הקבילות נציב דבר

ממלכתי. בריאות ביטוח לחוק (בפועל) קבילות נציב בתפקיד כיהנתי ,2018 שנת במהלך

 שניתנה הזכות ועל זו בתקופה לי שניתן המלא והגיבוי האמון על המשרד להנהלת מודה אני
זה. ייחודי בתפקיד לכהן לי

 רבה הצלחה לה ולאחל דיקמן, חיון נילי עו"ד הקבילות נציבת את לברך ברצוני ראשית,
 ומערכת המבוטחים החולים, הרבים: הצלחת היא הצלחתה והמורכב, הקשה בתפקידה

כולה. הציבורית הרפואה

 קשות הכרעות קבלת דורש מחד אשר וייחודי, מאתגר תפקיד הינו הקבילות נציב תפקיד
 רבים גורמים מול פוסקים, בלתי ומאבקים דעות בחילוקי מטבעו וכרוך מכאיבות, אחת ולא

 להיות במסגרתו, המוענקת בהזדמנות לו דומה אין לתחושתי, מאידך, הבריאות, במערכת
 במצבם תלות וללא שוויוני באופן זכויותיהם, במיצוי בידם ולסייע ולנזקקים, לחולים לפה

לבריאות. הזכות מכל, החשוב בנושא הכלכלי,

 בשנת בעיקרו ונערך נכתב ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק הקבילות נציבות של 13 מס' דוח
 עו"ד, חיים, בן אסתר ד"ר כיהנה בה שנה ,2017 בשנת הנציבות פעילות את סוקר והוא 2018

הקבילות. כנציבת

 וגם הרחב הציבור לידיעת להביא ניתן במסגרתו חשוב אמצעי מהווה הקבילות נציבת דוח
 שהם כפי הממצאים את הבריאות, במערכת הרלוונטיים הגורמים של היום סדר על להעלות

 בריאות ביטוח חוק יישום אופן על יותר רחב מבט ומאפשר הציבור מתלונות משתקפים
ממלכתי.

 בריאותו על החוק של והשפעתו זה, חוק הוראות של מלא יישום של החשיבות כי בטוחני
עוררין. עליה שאין מוסכמה הינה ישראל, מדינת תושב כל של חייו ואיכות

 קופות בין השוואה מאפשר הציבור, מתלונות שעלו כפי וכשלים קשיים על מצביע הדוח
 את ולקדם לשפר עשויים הנציבות, וצוות הנציבה שלדעת וצעדים נושאים על ומצביע חולים

הבריאות. מערכת

 יישום לאופן הנוגע בכל הציבור לב רחשי את הקולט הישיר הגוף הינה הקבילות נציבות
שבמסגרתו הזכאויות במימוש המתגלים לקשיים ממלכתי, בריאות ביטוח חוק הוראות
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קבילות נציב  משרד
 הבריאות

וזר1• נויאיס לח״ס

או^.^1#ו.90וי.1

 החוליה את מהווה הנציבות המבוטחים. בעיני משתקפים שהם כפי שבחוק, ולחסרים
המשרד. והנהלת השר/ה לבין המבוטחים ציבור שבין המקשרת

 מטעמם, השירותים ונותני הבריאות משרד יחידות החולים, קופות מול מחד פועלת הנציבות
 משמשת מאידך, החוק, של המלא יישומו ויובטח המבוטחים זכויות יקופחו שלא מנת על

 ומעלה הציבור, בבקשות המועלות ולטכנולוגיות מהפניות העולות למצוקות כפה הנציבות
המשרד. והנהלת המנכ"ל בפני לדיון אותן

 לחוק הקבילות לנציב רחבות סמכויות החוק, במסגרת נקבעו הנציבות, תפקידי מילוי לשם
 התנאים (בהתקיים החלטותיו לאכיפת ייחודית סמכות לרבות ממלכתי, בריאות ביטח

בחוק). הקבועים

 סמכותה לחיזוק לפעול יש המבוטחים, זכויות על הקבילות נציבת של הנחושה העמידה לצד
בהכרעותיה. להתערב ניסיון כל והדיפת עצמאותה הבטחת הנציבות, של

 על ומעוצבים שנקבעים כפי המשרד יעדי ליישום ביותר חשוב כלי מהווה הנציבות מוסד
 והרחבת הציבורית הרפואה חיזוק בראשם: עמדו הדוח, בתקופת ואשר והמנכ"ל, השר ידי

בבריאות. השוויון אי וצמצום השירות שיפור הבריאות, שירותי איכות הבטחת נגישותה,

 עזרתם על טוב סימן בר משה מר ולמנכ"ל ליצמן, י. הרב ח"כ הבריאות, שר לס. מודה אני
 את הציבו אשר ועל סמכותה וקידום לחיזוקה פעילותם על בנציבות, הקבועה ותמיכתם
 חולה לכל והמהיר האיכותי והמענה הפרט במצוקת הטיפול המבוטחים, זכויות על השמירה

המשרד. בפעילות עליונה, עדיפות בעל כיעד ופונה,

 הפניות מהיקף נדרשים שהם כפי משאבים, הקצאת מחייבת אלו, יעדים השגת כי להדגיש יש
 קשים מקרים עם התמודדות רבה, מקצועית מיומנות דורש הקבילות בירור ומורכבותם.

ואיכותי. מקצועי צוות שימור ומחייב ביותר

 לקבל עליה אשר הנציבות, עובדי של הייחודי בפועלם הראויה ההכרה לקידום קורא אני
ההולם. בתגמולם גם ביטוי

 עמד אשר דיגיטלית, ובריאות מחשוב רגולציה, חטיבת ראש דורפמן, מוריס למר מודה אני
 מלא גיבוי ונתן לקידומה. ופעל עצמאותה על הגן לצרכיה, קשבת אוזן היווה הנציבות, לימין

ממלכתי. בריאות ביטוח בחוק שנקבעה כפי הנציב, של ההכרעה לסמכות
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 העוסקים הנציבות, עובדי ולכל הנציבות הנהלת לצוות מיוחדת ותודה הערכה להביע ברצוני
 חודש מדי המתקבלות הפניות מאות בבירור רב, ועומס קשה התמודדות תוך במסירות,

בחודשו.

אייכל. נעמה עו"ד גלזר, הדס עו"ד אפרתי, חגית עו"ד הבירור: מחלקות מנהלות

 עו"ד פורשטט, טלי עו"ד המק"מ, יחידת את שניהלה פוקס תרצה עו"ד המבררים: צוות
 עו"ד אבוריא, נאדר מר אגבריה, דוניא עו"ד זנבר, חגית עו"ד מתן, שני עו"ד הלפרין, מיכל

 ועו"ד דיאב עלאם עו"ד כהן, נתלי עו"ד שלום, דורית עו"ד עזרא, בן דניאל עו"ד לוין, ורה
שפיצר. שירי

 גב' יששכר, שרית גב' אליהו, אורית גב' הלשכה, מנהלת מסוסני אורלי גב' המנהלי: הצוות
 תפקידן במסגרת אשר פרץ מור וגב' כהן ז'רמן גב' קול, אסף מר דוד, דקלה גב' דניאל, מגי

 המענה למתן ועד קליטתה מעת פניה, בכל בטיפול ומסייעות המשפטי הצוות את מלוות
 לפניות המענה על מופקדת היתה הדוח שבשנת טאג'ינה, (קרן) פנטנש לגב' בה, הטיפול וסיום
 לחוק. א3 סעיף פי על כספיים להחזרים והבקשות (השגות) חולים קופות בין מעברים בנושא

 אחד כל המסייעים קצנלבוגן, ויעקב עזרא אבן נועה בנציבות, המועסקים הסטודנטים
הנציבות. לעבודת בתחומו

 במלאכה מרכזי חלק נטלה אשר הקבילות, בנציבות מ"מ כהן, נתלי לעו"ד מיוחדת תודה
 רבות וסייעה עסקה אשר דוד, דקלה ולגב' הדוח נתוני ועיבוד כתיבה כתיבת של המורכבת

הסטטיסטי. לעיבוד והכנתם השלמתם הנתונים, בטיוב

 העבודה על החולים, קופות של הרפואיים ולמנהלים הציבור פניות לנציבי להודות ברצוני
 חילוקי ולמרות יחד למבוטחים. לסייע משותפת ובמטרה הדדי, אמון מתוך המשותפת,

ומקצועית. עניינית באווירה פעולה שיתוף נשמר קשים, לעיתים הדעות,

 רבה נכונות גילו אשר ובקהילה, החולים בבתי המומחים לרופאים להודות חובה חש אני
 דעת חוות ותמורה. תגמול כל ללא מקצועיות, דעת וחוות עצה במתן הנציבות, לעבודת לסייע

 הטיפול לקבלת החולים זכויות למיצוי להביא הנציבות ליכולת רבות סייעו אכן המומחים
הבריאות. סל במסגרת המיטבי, הרפואי

 הבריאות מערכת וחיזוק לקידום המשאבים והבטחת הדרכים למציאת ומקווה קורא אני
 ביטוח חוק של היסוד עקרונות מימוש תוך הציבורית, הרפואה לחיזוק ובפרט בכללותה

ממלכתי. בריאות

ריפר שמעון עו"ד
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הדוח עיקרי
 ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הקבילות נציבות פעילות של סקירה תובא זה בדוח
.2017 בשנת

 השנה במהלך נסגרו (חלקם פניות 14,463 הקבילות בנציבות התקבלו הדוח בשנת
 הוגדרו שלא פניות 2,240 קבילות, 4,840 כללו אלו פניות נסגרו). טרם וחלקם

 (פניות משרדית הבין לוועדה בקשות 187 מק"מ, צוות בטיפול ונשארו "קבילה"
 שקדמה בתקופה שקיבלו רפואיים שירותים בעבור החזר המבקשים מפונים

 בקשות שעניינן פניות) 3,268 נפשות, (מספר השגות 7,196 חולים), בקופת לרישומם
בחוק. הקבועים במועדים שלא ביטולו, או קופה מעבר בנושא

הדו"ח בתקופת כלליים מספריים ונתונים מגמות

 העולות המגמות על ומצביע 2017 בשנת הסתיים בירורן אשר בפניות מתמקד הדוח
מהנתונים.

 פניות 2,240 קבילות, 5,306 מתוכן פניות, 14,987 של בירורן הסתיים ,2017 בשנת
 משרדית הבין לוועדה פניות 245 מק"מ, צוות בטיפול ונשארו "קבילה" הוגדרו שלא

 על רטרואקטיבית הוכר התושבות מעמד בהם במקרים כספיים החזרים לקבלת
 קופות בין מעבר שעניינן בקשות דהיינו, השגות, 7,196 ו- לאומי לביטוח המוסד ידי

מעבר. בקשות של ביטולן או בחוק הקבועים במועדים שלא החולים

החולים קופות נגד קבילות

החולים. קופות נגד הציבור בקבילות והכרעה בבירור מתמצא הנציבות תפקיד עיקר

 27.6% זו, בשנה הנציבות טיפול הסתיים בהן החולים קופות נגד הקבילות סך מתוך
 פתרונה על באה הבעיה מהקבילות 17.5%ב- בנוסף, מוצדקות, נמצאו מהקבילות

לסיוע. והכוונה מידע ניתן מהקבילות 15%וב- הנציבות התערבות לאחר

 הנמוך לנפש הקבילות מספר בעלת הקופה היא כללית חולים קופת ,2017 בשנת
 בסדר לאחריה מבוטחות. נפשות בסיס על והן מתוקננות נפשות בסיס על הן ביותר,
מכבי. חולים קופת עולה,

 על הן ביותר, הגבוה לנפש הקבילות מספר בעלת הקופה היא לאומית חולים קופת
 לאומית, חולים קופת לאחר מבוטחות. נפשות בסיס על והן מתוקננות נפשות בסיס
מאוחדת. חולים קופת עומדת יורד, בסדר
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 דומה, התמונה בלבד, המוצדקות הקבילות של לנפש הקבילות למספר בהתייחס
 מבוטחות נפשות בסיס על הן ביותר, הנמוך הקבילות מספר בעלת הקופה היא הכללית

 מספר בעלות הקופה היא לאומית חולים קופת מתוקננות. נפשות בסיס על והן
 נפשות בסיס על (בעוד הבסיסים. בשני ביותר, הגבוה לנפש, המוצדקות הקבילות

 מספר במדידת יורד, בסדר השנייה הקופה היא מאוחדת חולים קופת מתוקננות,
 נפשות בסיס על במדידה לאומית), לאחר (מיד הגבוה לנפש המוצדקות הקבילות

מאוחדת). יורד, בסדר ולאחריה יורד, בסדר השנייה הקופה היא מכבי מבוטחות,

 שבירורן מהקבילות 45%כ- ,2017 בשנת כי מראה הדוח, מנתוני העולה חשוב נתון
 הפניה דהיינו פתרונה, על באה הבעיה או כמוצדק נקבעו הקבילות, בנציבות הסתיים

בעייתו. לפתרון והביאו למבוטח סייעו הקבילות, נציבות והתערבות

 מעלה הנתון לפונים. והכוונה מידע מתן ע"י הבירור הסתיים מהקבילות 15% בכ-
 ציבור אל הבריאות, בתחום הידע ומערכות המידע נגישות בהגברת הצורך את

המבוטחים.

 למעלה כאשר השירותים, סל הוא החולים קופות נגד בקבילות העיקרי הנושא
 עסקו הדוח, שנת במהלך בנציבות הסתיים שבירורן )57% (כ- הקבילות ממחצית

 ),13%(כ- שירותים נותן בחירת היו בקבילות שבלטו נוספים נושאים זה. בנושא
).10%(כ- מנהלי וטיפול )11%(כ- חירום רפואת

 בהתייחסות והן בנושא הקבילות לכלל בהתייחסות הן השירותים, סל בנושא
 בעלות הקופות הן ומכבי כללית חולים קופות בלבד, מוצדקות שנקבעו לקבילות

 מספר בעלות הקופות הן ומאוחדת לאומית ביותר, הנמוך לנפש הקבילות מספר
ביותר. הגבוה לנפש הקבילות

 (מהויות) מהנושאים אחד לכל בהתייחס קופה כל נתוני סיכום מוצג לדוח, 8 בפרק
הקבילות. סווגו פיהן על

החולים בקופות וחברות רישום
 3,268( בקשות קרי, נפשות), (מספר השגות 7,196 בנציבות וטופלו נתקבלו 2017 בשנת
בחוק. הקבועים במועדים שלא החולים, קופות בין מעבר לביטול או למעבר פניות)

 והן הדואר בסניפי הן לבצעו וניתן בקלות, מתבצע החולים קופות בין מעבר כיום,
 עומדים ,2009 בשנת החקיקה שינוי מאז כן, כמו המרשתת. באמצעות מקוון באופן

 פעמיים עד החולים, קופות בין לעבור וניתן מעבר מועדי שישה המבוטחים לרשות
חודשים. 12 בכל
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 קופות על לפיקוח סמנכ"ל של גם היתר בין ברורות, הנחיות קיימות כי לציין יש
 לבצע החולים קופות עובדי/נציגי על איסור חל לפיהן הבריאות, במשרד החולים

מבוטחים. עבור החולים לקופות רישום

 יחד ופשוט. קל נגיש, באופן מעברים וביצוע למבוטחים בשירות שיפור על לברך יש
 השלכות את המעבר טרם ולבחון צעדיו את היטב לשקול מבוטח כל על זאת, עם

 מהיר מעבר לבצע מיהרו מבוטחים רבים במקרים כי מלמד השגות ריבוי המעבר.
המעבר. השלכות בדבר מספקת בדיקה לבצע ומבלי

 שהעלו מהטענה נבעו מעבר, לביטול מהבקשות חלק קודמות בשנים כי לציין יש
 הביטוח שפוליסת לכך מודעים היו לא כי מבוגרים, מבוטחים בעיקר המבוטחים,

 מהווה אינה אשר , מסחרית ביטוח חברת ידי על המונפקת פוליסה הינה הסיעודי,
אחרת. לקופה מעבר בעת עימם עוברת ואינה השב"ן מתוכנית חלק

 מבוטחים 1.1.2017 מיום שהחל כך חדשות תקנות הותקנו זה בנושא כי להבהיר חשוב
 החולים קופת במסגרת סיעודי בביטוח מבוטחים והיו החולים, קופות בין העוברים

 במסגרת החולים בקופת הסיעודי לביטוח להצטרף יוכלו לעבור, מבקשים ממנה
 הרפואי מצבם של מחודשת בחינה ללא וזאת לעבור מבקשים אליה החולים קופת
 שיצטרפו בתנאי עברו, ממנה החולים קופת במסגרת שצברו בוותק פגיעה וללא

המעבר. ממועד יום 90 בתוך הסיעודי לביטוח

לחוק א3 סעיף לפי משרדית הבין לוועדה פניות
 לוועדה המוגשות הבקשות וטיפול ריכוז הינו הנציבות, ממלאת אותו נוסף תפקיד

 משרדית בין ועדה הוקמה זה, לסעיף בהתאם לחוק. א'3 סעיף לפי משרדית הבין
 שתפקידה לאומי, לביטוח והמוסד האוצר משרד הבריאות, ממשרד נציגים הכוללת

 שניתנו בריאות שירותי בגין רפואיות הוצאות בעבור כספיים להחזרים בבקשות לדון
 בעת חולים בקופת חבר היה שלא המדינה לתושב ,1.4.1999 התאריך לאחר בישראל

 בעד ניתנים ההחזרים כי יצוין זה בהקשר לכך. זכאי שנמצא ובתנאי השירות, קבלת
 הכרתו טרם שרכש ביטוחים בעבור תשלום בעבור ולא הפונה שקיבל רפואי שירות

כתושב.

 ונערך הלאומי לביטוח למוסד פונה אשר לנציבות מוגשות הוועדה לאישור הבקשות
 (על המתנה תקופת חלה והאם כתושב הכרתו מועד הפונה, של מעמדו בדבר בירור

 קבלת לרבות לוועדה, להגשה הבקשה של הכנה מבוצעת בנוסף, לחוק). 58 סעיף פי
 האם בדיקה נערכת הרלוונטיות. והחשבוניות הנדרשים הרפואיים המסמכים מלוא

 רפואי. לצורך נדרשו והאם הבריאות בסל כלולים החזר, בגינם שנתבקש השירותים
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 המתעדכן הבריאות, משרד בתעריפון כקבוע הינם בוועדה המאושרים ההחזרים
לעת. מעת

 היתר, בין המחייבים, בחוק, הקבועים התנאים בהתקיים החזרים מאשרת הוועדה
 ההחלטה קבלת עם הרפואי. השרות רכישת למועד קודמת בתושבות ההכרה כי

בעניינם. שהתקבלה ההחלטה בדבר הפונה את הנציבות מיידעת בוועדה,

לחוק השלישית לתוספת הנוגעות תלונות בירור
 המתייחסות מבוטחים של תלונות גם בנציבות, וטופלו נבדקו בנציבות הדוח בתקופת

 (הארציות השונות יחידותיו באמצעות הבריאות, משרד ידי על הניתנים לשירותים
לחוק. השלישית בתוספת מנויים ואשר והאזוריות)

 הנחיית פי על 2011 משנת החל הקבילות בנציבות להיבדק החלו זה בתחום תלונות
 לכך הוביל השלישית התוספת בתחום גם הקבילות בירור הבריאות. משרד מנכ"ל

 מכוח הניתנים השירותים לכלל הנוגעות מבוטחים של פניות מקבלת שהנציבות
מטעמה. מי או המדינה אם ובין החולים קופת הוא השירות נותן אם בין החוק,

בחוק הקבועה האכיפה בסמכות שימוש
 נרכש טרם הקבילה נשוא הרפואי השירות בהם במקרים העניק, לחוק א46 סעיף

 להביא הבריאות משרד למנכ"ל סמכות לספקו, בסירובה עמדה החולים וקופת
 מבוצעת האכיפה מוצדקת. הקבילה נמצאה בהן הנציבות של החלטות לאכיפת

 לביטוח שהמוסד מהכספים הקבילה, נשוא הרפואי השירות עלות ניכוי באמצעות
 למבוטח ישירות הסכום והעברת המבטחת החולים לקופת להעברה ייעד לאומי

מוצדקת. נמצאה שתלונתו
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מבואות
קבילות ואפיון מושגים הגדרות

עיקריות: קבוצות 3 פי על המסווגות פניות מתקבלות הקבילות בנציבות

שירותים. נותני או החולים קופות נגד תלונות קבילות- .1

 הוחל בו (סיווג המוסמך לגורם הכוונה ו/או מידע ניתן בהן פניות - פניות .2
*זה). בדוח לראשונה

 בריאות שירותי למימון פניות לחוק- א3 סעיף לפי משרדית הבין לוועדה פניות .3
 שקדמה בתקופה רפואי שירות קיבלו אשר מפונים כספיים, החזרים או

 במסגרת לדיון ומובאות מרוכזות אלו פניות החולים. בקופות לרישומם
 האוצר הבריאות, משרד מנציגי מורכבת זו וועדה משרדית. הבין הוועדה
לאומי. לביטוח והמוסד

 לקופת להצטרפותם בנוגע מבוטחים בבקשות עוסקות אלו פניות השגות- .4
 הקופות, בין מעבר להקדמת בקשות וכן וזכאות. תושבות בירור תוך חולים,

בחוק. הקבוע למועד בהתאם שלא

קודמות. שנים לנתוני ההשוואה באופן שינוי חייב בסיווג, *השינוי

קבילות הגדרת אפיון
 היא הכוונה כאשר "מהות" במינוח חוזר שימוש נעשה בדוח הנתונים בניתוח מהות-
 סיווגה תוך הקבילות, במערכת רישומה מתבצע קבילה, קבלת עם הקבילה. לנושא

המבוקשים. התרופה או השירות סוג לפי וכן מהותה לפי ואפיונה

משנה. לנושאי העיקרי הקבילה בנושא התפלגות -משנית מהות

הקבילות: מסווגות פיהן על הראשיות המהויות להלן

נכללים: זו בקטגוריה השירותים- סל א.

תרופות- .1

 אתיות תרופות תרופתי, טיפול הפסקת תרופה, מתן או מימון שעניינן קבילות
 כספי להחזר דרישות חיסונים, תרופתי, מזון תרופות, מינון גנריות, ותרופות

עצמי. במימון שנרכשו תרופות בגין
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טיפולים- .2

 טיפולים, היקף טיפולים, הפסקת טיפולים, מתן מימון/ שעניינן קבילות
 יחידה אחות), או רופא (ביקורי בית טיפולי הטיפול, קוד בדבר מחלוקות

עצמי. במימון שנרכשו טיפולים בעבור כספי להחזר דרישות טיפול, להמשך

-בדיקות .3

 תעריף או קוד בדבר מחלקות בדיקות, אישור או מימון שעניינן קבילות
עצמי. במימון שבוצעו בדיקות בגין כספי להחזר דרישות הבדיקה,

אשפוזים- .4

 בירורים ניתוחים, לצורך )17 (טופס התחייבויות ואישור מימון שעניינן קבילות
 שיקום לצורך אשפוז אשפוז, הארכת יום, אשפוז אשפוז, המצריכים רפואיים
מורכב. סיעודי ואשפוז

רפואיים- אביזרים .5

 או מחסור רפואיים, מכשירים/אביזרים אישור או מימון שעניינן קבילות
 בגין כספי להחזר דרישות רפואיים, מכשירים/אביזרים באספקת עיכוב

עצמי. במימון שבוצעו רכישות

הסעות- .6

 ונסיעות באמבולנס הסעה בעבור והשתתפות כספיים החזרים שעניינן קבילות
 ממוסד מבוטחים הסעות אונקולוגיים, טיפולים או דיאליזה לטיפולי לצורך
 רפואיים לצרכים נסיעות בגין השתתפות אחר, רפואי למוסד אחד רפואי

שונים.

השתתפות- ודמי תשלומים .7

 טיפול/ קבלת תרופות, בגין עצמית להשתתפות ודרישה אגרות שעניינן קבילות
 כרוניים, לחולים תרופות בגין גבייה תקרת חוץ, ומרפאות במכונים שירות

 ופטורים הנחות קבועה), לרשימה (בהתאם קשות במחלות לחולים פטור
מורכב. סיעודי אשפוז בגין השתתפות ודמי שואה) ניצולי (כגון: לזכאים
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רפואיים- אישורים .8

 (כגון: רפואי לצורך שלא או רפואי לצורך דעת וחוות אישורים שעניינן קבילות
וכדומה). נשק רישיון נהיגה/ רישיון לצורך

נכללים: זו בקטגוריה שירות- נותן בחירת ב.

אשפוז- בנושא שירותים- נותן בחירת .1

 הכרוכים אלקטיביים ניתוחים/טיפולים לביצוע בקשות שעניינן קבילות
הקופה. אישרה אותו הרפואי המוסד שאינו רפואי במוסד באשפוז,

ומכונים- מרפאות בנושא שירותים- נותן בחירת .2

 בדיקות ביצוע מומחים, רופאים וייעוץ מעקב בקשות שעניינן קבילות
 לבצעם מעוניינים המבוטחים בם במקרים באשפוז, כרוכים שאינם וטיפולים
 שיבוצעו כך על עומדות החולים שקופות בעוד החולים בתי של חוץ במרפאות

 אותו במוסד לא אך חולים, בבית אף או הקהילה ובמסגרת הקופה במתקני
המבוטח. העדיף

בקהילה- - שירותים נותן בחירת .3

 בדיקות/ עריכת מומחים, רופאים וייעוץ מעקב בקשות שעניינן קבילות
 הקהילה, במסגרת לבצע מעוניין הקובל אשר באשפוז, כרוכים שאינם טיפולים

 השירות נותן קרי הקופה, ידי על אושרו לא העדיף, אותם השירותים נותני אך
 הרפורמה יישום (לאחר הנפש בריאות בתחום בקשות הקופה. עם בהסדר אינו

 עצמאי/טיפול מטפל העדפת שעניינן החולים), לקופות האחריות והעברת
השירות. נותן מקצוע בחירת מרפאתי,

 לקבלת הזכאות בדבר מחלוקת אין זו, במהות המסווגות בקבילות ,יודגש
 במסגרתו השירותים נותן בדבר הינה הקיימת והמחלוקת הרפואי השרות

השירות. נותן את לבחור המבוטח של וזכאותו השירות יינתן

נכללים: זו -בקטגוריהמנהלי טיפול ג.

ובירוקרטיה- הכבדה .1

 החוק, במסגרת השירותים בקבלת ובירוקרטיה הכבדה שעניינן קבילות
 ומענה ומנהלה משרד שירותי התחייבויות, תרופות, אלה: שירותים בין

למבוטחים.
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תורים- זמינות .2

 טיפולים מקצועיים, לרופאים סבירה בלתי וזמינות מחסור שעניינן קבילות
 דחייה וטיפול, לניתוח סבירה ובלתי ממושכת המתנה ובדיקות. פרא-רפואיים

שנקבע. למועד ארוכה המתנה תקופת לאחר תור ביטול או

 מרפאה העדר מרפאות, סגירת ומועטות, מצומצמות בשעות רופא קבלת
 בית טיפולי העדר שירות, למתן סירוב רופא, העדר מסוימים, ביישובים

וכדומה.

שירות- שינוי .3

 וצוות רופאים מרקחת, בתי מרפאות, של חוסר או סגירה שעניינן קבילות
סיעודי.

המבוטח- בזכויות פגיעה .4

 מתן אי רפואי, תיק מתן אי רפואית, סודיות על שמירה אי שעניינן קבילות
וכדומה. מסמכים צילום עבור יתר תשלומי מידע,

נגישות- .5

 לשירותים בפרט, מוגבלויות ובעלי המבוטחים נגישות שעניינן קבילות
החולים. ובבתי בקהילה הרפואיים

(שב"ן)- נוספים בריאות שירותי ד.

 נוספים, בריאות שירותי למתן לתכניות המתייחסות קבילות נכללות זו בקטגוריה
לרבות:

 ורכישת רפואיים שירותים פרטיים, ניתוחים למימון החולים קופות סירוב *
השב"ן; תכנית במסגרת נכללו שלא בטענה אביזרים

השב"ן; במסגרת לתרופות זכאות *

נוספת; דעת חוות לקבלת לפנות ניתן אליהם רפואיים במומחים הכרה *

הנוספים; הבריאות שירותי במסגרת ההחזרים גובה *

ומשכה; אכשרה בתקופת החובה *

הסכמה; ללא לתכנית צירוף *
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השב״ן; תכנית של התעריפים ועדכון במחירים עליה *

 חלק מהוות אינן החולים קופות ידי על המשווקות הסיעודי הביטוח פוליסות
 על המפקח בסמכות אלא הקבילות נציב בסמכות אינן כן על השב"ן, מתכנית
האוצר; במשרד הביטוח

נכללו: זו במסגרת חירום: רפואת ה.

במיון; ביקור בגין חובות מיון, אגרת מתשלום, פטור שעניינן קבילות -מיון חדר .1

 באמבולנס הסעה עבור הוצאות מימון/החזר שעניינן קבילות -באמבולנס הסעה .2
החולים; לבית

השירותים; וזמינות עלויות שעניינן קבילות רופא- וביקורי לילה מוקדי .3

וסיוע- מימון ו.

 בריאות ביטוח חוק במסגרת כלולים שלא בתחומים כללי וסיוע למימון בקשות
ממלכתי.

קבילות של הבירור ומסקנות סיווג
כדלקמן: נקבע הקבילות של הבירור ומסקנות סיווג

-מוצדקת קבילה א.

 מצא הקבילות נציב בירור, שלאחר מחדל, או מעשה על קבילות נכללו זו בקטגוריה
 נורמטיביות חובות לרבות ותקנותיו, ממלכתי בריאות ביטוח חוק של הפרה בהן
 המספק ציבורי כגוף הקופה של ממעמדה הנובעות מבוטחיה, כלפי הקופה של

 הקבילה כי הכרעה וניתנה ככל חוק. לפי ציבורי, במימון ציבוריים רפואה שירותי
 בגינו הרפואי השירות באישור החולים קופת את מחייבת זו הכרעה מוצדקת,

רכישתו. עבור כספי בהחזר או הקבילה הוגשה

- פתרונה על באה הבעיה ב.

 הבקשה את אישרה והקופה מאחר בחלקן הכרעה, נקבעה לא אלה בקבילות
 היה ניתן לא החוק הוראות פי ועל מאחר האחר ובחלקן הנציבות התערבות טרם

 החוק של הפרה לכאורה, עלתה, ולא המבוטח לבקשת להיענות הקופה את לחייב
 הציעה או לבקשה הקופה נענתה הנציבות התערבות עקב זאת, למרות ותקנותיו.

רצונו. לשביעות חלופי פתרון או רפואי שירות לקובל
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-והכוונה מידע ניתן ג.

 מופנה כן ועל הנציב בסמכות אינן ממלכתי, בריאות ביטוח חוק פי על אשר פניות
 הסיעודי, הביטוח בנושא קבילות כגון: זכויותיו, מיצוי לשם הרלוונטי לגורם הקובל
 תאונות עקב ונצרכים הבריאות בסל כלולים שאינם רפואיים לשירותים בקשות
 ערעורים לאומי), לביטוח המוסד של אחריותו בתחום מצויות אלו (בקשות עבודה

 ביטוח תקנות פי על הנדונות לארץ, בחוץ רפואיים טיפולים קבלת לאשר סירוב על
 על שהוסמכה הערר וועדת בפני חוץ), במדינות בריאות (שירותי ממלכתי בריאות

 לכאורה, רפואית לרשלנות הנוגעות בקשות כן, כמו הבריאות. משרד מנכ"ל ידי
רפואיים. למקצועות הקבילות נציב ידי על המטופלות

-הכרעה נדרשה לא ד.

הכרעה. בהן נדרשה שלא או בבירורן כלל לפתוח היה ניתן לא אשר קבילות

המשנה: הגדרות נכללו זו בקטגוריה

 פתיחת לצורך מספק ראשוני מידע ללא נתקבלו אשר קבילות מידע- חסר •
 היעדר עמו, התקשרות דרכי או הקובל של מזהים פרטים חסרים כגון הקבילה
 על הושלמו ושלא הקבילה בירור לשם הנדרשים מהותיים רפואיים מסמכים

הקבילות. נציבות בקשת חרף הקובל ידי

 אם בין הבירור, את להפסיק מבקש הפונה בהם במקרים הפונה- לבקשת נסגר •
 הוא אך נפתר לא עניינו אם ובין הבירור בהמשך הצורך והתייתר נפתר העניין
בעניינו. הבירור את להמשיך שלא מבקש

 שהבירור או הקובל שביקש בשירות הצורך את שייתר אחר פתרון נמצא אחר- •
 במסגרת ייערך והבירור לעבודה האזורי הדין לבית תביעה הגשת עקב הופסק
המשפטי. ההליך

-מוצדקת שאינה קבילה ה.

כי: נקבע לגביהן אשר נכללות זו בקטגוריה

 או מעשה על הצביעו לא כי מצא הקבילות שנציב קבילות הצדקה- נמצאה לא •
 נורמטיביות חובות לרבות ותקנותיו, החוק הוראות של הפרה המהווים מחדל

 המספק ציבורי כגוף הקופה של ממעמדה הנובעות מבוטחיה, כלפי הקופה של
חוק. לפי ציבורי, במימון ציבוריים רפואה שירותי
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 אינן אשר רפואיות טכנולוגיות ו/או תרופות מתן אי שעניינן קבילות בסל- לא •
 בסל שאינן להתוויות הרופאים ידי על שהומלצו או הבריאות בסל כלולות

הבריאות.

לשון וקיצורי מינוח
כללית; בריאות שירותי כללית-

בריאות; שירותי מכבי מכבי-

בריאות; שירותי לאומית לאומית-

מאוחדת; חולים קופת מאוחדת-

 הדוח כל לאורך נעשה חולים" "קופת במונח שימוש חולים- קופות או חולים קופת
 בריאות שירותי לאומית בריאות, שירותי מכבי בריאות, שירותי לכללית ומתייחס

מאוחדת. החולים לקופת והן

משלימים". "ביטוחים בשם המוכרות התכניות נוספים. בריאות שירותי שב"ן-

עמדה- נייר טרם והתראה עמדה נייר
 החולים קופת מול בירור ביצוע נחוץ הקבילות וברוב לגופה נבדקת קבילה כל

 כי הנציבות ידי על נמצא הבירור, הליך תום לאחר בהם מצבים ישנם המבטחת.
כחוק. פעלה כי וטוענת זו עמדה על חולקת הקופה ואולם מוצדקת הקבילה

 התראה לקופה ניתנת הנציבות, הכרעת את לקבל סירובה על עומדת שהקופה ככל
 יוכל אשר עמדה נייר לקובל יימסר הנציב, להכרעת בהתאם לפעול תסרב באם כי

 בנייר שימוש החולים. קופת כנגד בהליכים באמצעותו ולנקוט שימוש בו לעשות
 מאפשר שהחוק (מקום ההכרעה של אכיפה לביצוע בקשה לשם להיות יוכל העמדה

 התומך כמסמך העמדה נייר וצירוף המשפטית לערכאה תביעה הגשת עם או זאת)
 נציבות של האינטרנט באתר מפורסמים הנציבות של העמדה ניירות הקובל. בתביעת

הקובלים. של האישיים פרטיים מחיקת תוך ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק הקבילות

 הכרעות את מכבדת החולים קופת הקבילות, של המכריע ברובן כי להדגיש יש
עמדה. נייר נדרש ולא הנציבות

 פעלה החולים קופת הדוח, בתקופת עמדה נייר ניתן בהם המקרים ברב כן, כמו
אכיפה. בהליכי פתיחה נדרשה ולא העמדה לנייר בהתאם
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ואכיפה סמכויות - הקבילות נציבות
חוק: פי על קבילות לבירור לנציב המסורות הסמכויות

 של מינויו את הסדיר "החוק") (להלן: 1994 - התשנ"ד ממלכתי בריאות ביטוח חוק
לנציב. קבילה להגיש תושב כל של זכותו את וקבע הקבילות נציב

לחוק: 45 סעיף להוראות בהתאם

 שירותים נותן חולים, קופת נגד תלונה לנציב להגיש רשאי תושב "כל
 בכל מטעמם, שפועל מי כל או מעובדיהם עובד ג),(23 בסעיף כמשמעותו

חוק". לפי תפקידיהם למילוי הקשור

 אשר לחוק 46 בסעיף נקבעו התלונות, בירור לצורך הקבילות נציב של סמכויותיו
 לאלו בדומה בירור סמכויות ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הקבילות לנציב העניק

 העוסקים החוק סעיפי פירוט המדינה. מבקר לחוק הציבור תלונות לנציב המסורות
לדוח. 1 מס' בנספח מובאים וסמכויותיו הנציב במינוי

 בכל תלונות לברר רשאי והוא והבירור, החקירה דרכי כל פתוחות הקבילות נציב בפני
 הראיות. ודיני דין סדרי של המקובלים לכללים קשור אינו הנציב לו. שתיראה דרך

 הקשור חומר כל ממנה ולבקש הבריאות מועצת בישיבות להשתתף גם רשאי הנציב
לנכון. שיראה כפי המועצה לעבודת

 התלונה נשוא העובד מן או מהגוף לדרוש הסמכות לנציב הבירור, "לצורך
 אשר ידיעה וכל מסמך כל לו ולהמציא שאלותיו, על להשיב אחר, אדם ומכל

 חייב כן לעשות שנדרש מי הקבילה; בבירור לסייע הנציב לדעת עשויים
המדינה). מבקר לחוק 41 (סעיף הנציב" שיקבע תקופה תוך לדרישה להיענות

 להפסיק או בבירור לפתוח שלא הנציב רשאי המדינה, מבקר בחוק המנויים במקרים
 מבקר לחוק 43 לסעיף בהתאם המדינה). מבקר לחוק 42 (סעיף בתלונה הבירור את

 ליקויים בתיקון הצורך על ולהצביע בתלונה, להכריע הסמכות לנציב המדינה,
 ולא ובמידה שננקטו צעדים על דיווח לקבל הסמכות לנציב בנוסף, הבירור. שהעלה

המתאימים. הממונים לגורמים כך על לדווח כאמור, דיווח קיבל

 למתן האפשרות את כוללות לחוק, 46 בסעיף לנציב נקבעו אשר נוספות סמכויות
 למנהל ודיווח הבריאות מועצת בישיבות השתתפות מוסמכים, לגורמים המלצות

הקבילות. בירור תוצאות על הבריאות משרד של הכללי
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 אינן ממלכתי בריאות ביטוח חוק פי על הקבילות נציב של שסמכויותיו להדגיש, יש
המדינה. מבקר חוק לפי הציבור תלונות נציב של ותפקידיו מסמכויותיו גורעות

השלישית לתוספת הנוגעות תלונות בירור
 לשירותים המתייחסות מבוטחים של תלונות גם נבדקות הקבילות בנציבות
 הבריאות לשכות ו/או הארציות יחידותיו באמצעות הבריאות משרד ידי על הניתנים

 ממלכתי. בריאות ביטוח לחוק השלישית התוספת במסגרת והמנויים האזוריות,
 הגורם הבריאות משרד מהווה אלו, שירותים ולגבי מאחר היא זו לבקרה הסמכות

 בתוספת המנויים לשירותים ביחס החולים לקופות בדומה השירותים, ונותן המממן
 הבריאות, משרד יחידות במסגרת שנתקבלו החלטות על גם זה, באופן לחוק. השנייה

 תלונות לברר חוק, פי על והמוסמך האמון מקצועי, הגוף בפני ולהתלונן לערער ניתן
ממלכתי. בריאות ביטוח חוק פי על

בדוח. נפרד פרק הוקדש אלו לתלונות

האכיפה: סמכות
 המאפשר לחוק, א46 סעיף ונקבע ממלכתי בריאות ביטוח חוק תוקן 2006 בשנת

 למי (או הבריאות משרד למנכ"ל לפנות מסוימים, תנאים בהתקיים למבוטחים,
:הסעיף לשון להלן הנציב. החלטת לאכיפת בבקשה לכך) שהסמיך

א.46"

 היא בריאות שירותי מתן אי שענינה מבוטח של תלונה כי הנציב החליט (א)
 מיום ימים 21 בתוך הנציב החלטת פי על חולים קופת פעלה ולא מוצדקת

 הסמיך שהוא למי או למנהל לפנות רשאי המבוטח יהיה ההחלטה, מתן
 זה (בסעיף הנציב החלטת את לאכוף בבקשה המנהל) - זה (בסעיף לכך

 יורה הבריאות, שירותי את המבוטח ורכש בקשה הוגשה הבקשה); -
 שיקבע, בסכום הרכישה, בעד למבוטח החזר ביצוע על למוסד המנהל

).1א)((16 סעיף לפי לקופה המגיעים המימון מקורות מתוך

 החלות ההוראות המנהל על יחולו זה, סעיף לפי סמכותו הפעלת לענין (ב)
 בשינויים א),)(3א(ה)(3 סעיף לענין הבריאות שר שמינה הוועדה על

 עליו החלות ההוראות המוסד על יחולו ההחזר ביצוע ולענין המחויבים,
האמורה. הוועדה החלטת ביצוע לענין
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 המבוטח של זכאותו שענינה תובענה לעבודה הדין לבית הוגשה )1( (ג)
 רשום שבה החולים קופת כך על תודיע התלונה, נשוא בריאות לשירותי
למנהל. בכתב המבוטח

 )1( בפסקה כאמור תובענה הוגשה (א), קטן בסעיף האמור אף על )2(
 או המנהל, יעשה לא הבקשה, הוגשה שבו מהמועד מוקדם במועד

 לפי לו הנתונות בסמכויות שימוש כך, על לו הודיע המנהל אם המוסד
(א). קטן סעיף

 בריאות שירותי בעד (א), קטן בסעיף כאמור להחזר זכאי יהא לא מבוטח (ד)
(א)." קטן בסעיף כאמור הנציב החלטת ניתנה בטרם שרכש

 משפטיות לערכאות לפנות הצורך את המבוטחים מן לחסוך נועד לחוק זה תיקון
 הליך שהסתיים לאחר וזאת להם, הנחוץ הרפואי השירות בדבר התדיינות ולקיים
 את העוקפת סמכות במהותה היא האכיפה סמכות הקבילות. בנציבות הבירור
 אלא שניתנה, להחלטה לציית הקופה על האוכף צו בגדר אינה והיא מאחר הקופה,

 החולים לקופת המגיעים הכספים מן להפחית הבריאות משרד למנכ"ל מאפשרת
 התשלום את ולהעביר הקבילה נשוא הרפואי הטיפול עלות בשיעור כספי סכום

מוצדקת. נמצאה שקבילתו למבוטח

 בדיונים בלבד. מועט שימוש בה לעשות נדרש האכיפה, סמכות בחוק שנקבעה מעת
 זה, חוק תיקון אישור במהלך הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת בפני

 צורך שיהיה מבלי הנציבות החלטות את יכבדו כי חולים קופות מספר הצהירו
 את קיימו החולים קופות הקבילות של המוחלט ברוב בפועל, האכיפה. הליך בנקיטת

 את להביא בכדי הנציבות של הראשונית בפנייה די פעם לא מכך, יתרה שהצהירו.
 המייתר באופן מהתלונה, העולה הליקוי לתיקון לפעול ו/או לבקשה להיענות הקופה

הנציבות. של נוספת התערבות

בקבילות: והכרעה לחוק פרשנות למתן הנציבות סמכות
 ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק מפורשת הוראה מכוח הוקמה הקבילות נציבות

 ממנו. הנובעות המבוטחים וזכויות החוק הוראות קיום על שמירה שתפקידו כגוף
 מרחיבה פרשנות מתן ועודנה הייתה הנציבות של הביקורת מדיניות הקמתה, מאז

 שוויון צדק ערכי על המושתת סוציאלי כחוק תכליתו הגשמת לשם החוק להוראות
 הביטחון בתחום המשפט בתי פסיקת עם אחד בקנה עולה זו גישה הדדית. ועזרה

בפרט. ממלכתי בריאות ביטוח וחוק ככלל הסוציאלי
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 להוראות פרשנות לתת ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק הקבילות נציב של מתפקידו
 לכללי בכפוף זאת וכל בקבילות, והכרעה בירור לצורך נדרש שהדבר אימת כל החוק

 הינו זה דבר המשפטיות. הערכאות ולהחלטות המקובלים המשפטית הפרשנות
התפקיד. ומחויב בהן, ולהכרעה קבילות לבירור אינהרנטי

 ידי על נקבע זה ובעניין בפסיקה גם תמיכה ניתנה החוק, בפרשנות הנציבות לתפקיד
 (מיום כללית בריאות שירותי נ' עומסי אפרת 10281/06 בעב רות נטע השופטת כב'

בפדאור): פורסם ,1.4.2008

 הציבור קבילות נציבות מוסד את המעגנות השונות החוק הוראות .7"
 מלמדות לנציב המוקנות הסמכויות היקף את ותוחמות הבריאות במשרד

 המתגלעים סכסוכים במסגרת לו להעניק המחוקק שביקש המעמד על
 עמדת הבריאות. ומשרד החולים קופת המבוטח, שבין היחסים במערכת
 על להורות החוק, את לפרש המוסמך הגורם הוא הנציב כי היא המחוקק

 פרק הוראות (ר' ורפואית משפטיות בסוגיות כך לשם ולהכריע יישומו אופן
 המדינה מבקר לחוק 41-45 סעיפים וכן ממלכתי בריאות ביטוח לחוק ט'

במקור). לא (ההדגשות )"1958התשי"ח- משולב], [נוסח

 נטל הקבילות, נציב ידי על מוצדקת נמצאה קבילה כאשר כי נקבע, דין פסק באותו
נפסק: וכך החולים. קופת כתפי על עומד הנציב החלטת את לסתור השכנוע

 בו מקום לפיה, המחוקק עמדת על כאמור אנו למדים אלה מדברים .9"
 רפואית משפטית קביעה לרבות הנציב, ע"י מוצדקת מבוטח תלונת נמצאה

 להראות השכנוע נטל עובר הבריאות, בסל כלול מסויים טיפול של היותו בדבר
 מביצוע להימנע המבקשת החולים קופת לכתפי סבירה זו קביעה שאין

 על להשיג הדרך החולים קופת בפני פתוחה כזה במקרה הנציב. החלטת
 שעניינה תובענה לעבודה. הדין לבית תובענה הגשת באמצעות הנציב החלטת
 נדרשת במסגרתה ואשר התלונה נשוא בריאות לשירותי המבוטח של זכאותו

 הוא כי שנקבע את למבוטח מגיע אין לטעמה, מדוע, להראות החולים קופת
 א)(45 סעיף עם ביחד לחוק א(ג)46ו- א)(46 סעיפים (ר' הנציב ידי על לו זכאי

).1958התשי"ח- משולב], [נוסח המדינה מבקר לחוק )1(

 בו מקום החולים, קופת של כתפיה אל השכנוע נטל העברת של העיקרון
 הסטטוטורי המעמד של יוצא פועל כאמור הינו הנציב, עמדת על חולקת היא

 כל מחייב תוקף בעלות הינן שהחלטותיו לנציב, להקנות המחוקק שביקש
 חורגת פרשנותו כי שיפוטית ערכאה בפני החולים קופת הוכיחה לא עוד

הסבירות. ממתחם
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 את לאכוף אין כי להראות הנטל זה, לרציונל בהתאם לדעתנו, כי יודגש .10
 מוסר אינו - היא מוצדקת מבוטח של תלונתו כי הקובעת הנציב החלטת
 ע"י ולא המבוטח ע"י הוגשה התביעה בו מקום גם החולים, קופת מכתפי

 עבור מלא בתשלום נשאה המבוטחת בו דנן במקרה שארע כפי החולים, קופת
 שהתביעה ושעה הבריאות בסל נכלל הוא כי מכן לאחר קבע שהנציב שירות

 הנציב של החוקי ממעמדו כאמור נגזר הנ"ל הרציונל שכן, כספי. להחזר היא
הנציב". החלטת מתן מעיתוי - ולא סמכויותיו ומרוחב

 להימנע מבקשת חולים וקופת במידה דלעיל, הדין בפסק ונזכר בחוק שנקבע כפי
 הגשת באמצעות ההחלטה על להשיג הדרך בפניה פתוחה הנציב, החלטת מביצוע
הדין. לבית תביעה

 לערכאות לפנות החולים קופת בפני העומדת לאפשרות מעבר כי להבהיר, חשוב
 וקופת במידה לקופה, ביחס שניתנה הנחיה או הכרעה המבטל הצהרתי סעד לקבלת
 המצריכות חריגות תקציביות השלכות יש לחוק מסוימת לפרשנות כי סבורה, חולים

 על מדויקים נתונים נצטברו בה סבירה תקופה שחלפה שלאחר הרי ייחודית, הסדרה
 בדברים לבוא באפשרותה בעלמא) השערות (ולא השירות מתן ועלויות שימוש היקפי
 בית בהחלטת נאמר הדבר הבריאות. משרד בהנהלת המתאימים הגורמים עם בנושא

 (בג"ץ קפצן בעניין הארצי הדין בית של דינו פסק על עתירה לאחר העליון המשפט
ההחלטה: לשון וזוהי )3713/06

 היבט כי להכרה בכפוף וזאת תבוטל העתירה לפיה להסכמה הגיעו "הצדדים
 בענין התרופות. לסל הנוגעות ההוראות פרשנות לענין רלבנטי הינו העלויות

 הרפואי ההליך מהחלת הנובע התקציבי ההיבט כי הצדדים על מקובל זה,
 ייבחן \(1א1 בשילוב אפידורל (זריקת זו עתירה ביסוד העומד המשולב

 הצפוי היקפו בדבר המדינה הנחות כי יימצא ובאם סבירה, תקופה תוך
 להשלכות באשר ביניהם בדברים הצדדים יבואו במציאות, תתממשנה לא

מכך". הנובעות הכספיות

 קופת מערכת פעילות של הכולל בהקשר מבוצעת שירות של עלויות בחינת כי יובהר,
 וזאת מוזלות וחלקן מתייקרות חלקן לעת, מעת משתנות פרוצדורות שבה החולים,

 במשק הסדרים או רכש הסכמי פטנטים, תפוגת מתחרות, פרוצדורות כניסת עקב
וכוי. (1;־1ן)|)111") צריכה תקרות הקובעים

 הציגה בעקבותיה אשר החוק, להוראות שניתנה כלשהיא פרשנות על ידוע לא למעשה,
 נדונה לעיל, שנזכרה קפצן בהלכת שירות. מתן בגין חריגה הוצאה על נתונים הקופה
 חריגה הוצאה להיגרם עלולה לפיהן טענות והועלו ׳ג1א1 תחת אפידוראלית הזרקה
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 הפסיקה מאז מעשור למעלה בחלוף בפועל, זה. טיפול בגין לשנה ₪ מיליון 45כ- של
בה. לעסוק שב לא ואיש הפרק מעל ירדה הסוגיה בנושא,

 לזכויות הקשור בכל גמישה גישה לאמץ החולים לקופות וקוראת שבה הנציבות
 פרשנות מנקיטת ולהימנע הרפואה בתחום הדינאמיות את ההולמת גישה המבוטחים,

 נתקבלה זו תפיסה מתוכן. החוק את לרוקן עלולה אשר החוק של ודווקנית מצמצמת
החוק. של ותכליתו הראויה פרשנותו עם אחד בקנה ועולה המשפט בית בפסיקת גם
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כלליים נתונים .1 פרק

הקדמה
 הוקמה היתר, בין במסגרתו, בנציבות, העבודה בהליך שינוי חל ,2017 שנת בתחילת

 לבחון היחידה, תפקיד ואשר עו"ד עומד בראשה (מק"מ), ומנהל קליטה מיון, יחידת
 של הבירור בסמכות קבילות שהינן לפניות ולסווגן הפניות את ראשונית בחינה

 לפניות או בנציבות, המבררים צוות של בירור להמשך ומועברת הקבילות נציבות
 לבירור, הכרחיים מסמכים צורפו שלא משום אם בין קבילה, לכלל התגבשו שלא

 בנושאים עוסקת שהפניה או בקופה הרלוונטיים לגורמים פניה בוצעה טרם אם בין
הקבילות. נציבות של הסמכות בתחום שאינם

 המתאים לגורם הפניה העברת על הפונה את המיידע מענה, ניתן אלו, במקרים
 אליו הגורם על והכוונה מידע שניתן או בפניה, הטיפול להמשך הבריאות במשרד

 לפתוח מנת על לצרף שיש המסמכים בדבר הסבר או בפניה טיפול לצורך לפנות
בנציבות. בבירור

 מידע בהן שניתן כפניות, כללי, במספר מוצגות כ"קבילה" סווגו שלא אלו פניות
 בניתוח נכללות לא קודמות, לשנים ובניגוד הקבילות בסה"כ נכללות לא אך והכוונה

זה. דוח במסגרת הקבילות

 להיקף השוואה בר אינו הדוח, בשנת המוצג הקבילות היקף זה, משינוי כתוצאה
קודמות. בשנים הקבילות

 שנותחו קבילות 7,029 ל- בהשוואה קבילות, 5,306 ונותחו דווחו ,2017 שנת בדוח כך,
 שסווגו פניות, 2,240 כ- להוסיף יש זה בדוח הקבילות למספר אולם ,2016 בדוח

 לא אך מתאים, לגורם הכוונה ו/או הסבר או מענה בהן שניתן מק"מ", כ"פניות
קבילה. לכדי התגבשו

 6.1 על עומד הדוח, בשנת החולים, קופות נגד לנפשות הקבילות מספר לכך, בהתאם
 ו- 7.6 ל- בהשוואה מתוקננות, נפשות 10,000ל- 5.8 ו- מבוטחות נפשות 10,000 ל-

.2016 בשנת (בהתאמה) 7.3

 קודמות שנים לנתוני השוואות ולבצע להמשיך יהיה שניתן בכדי השינוי, לאור כן, על
 יחסית. השוואה לבצע נדרש השנים, לאורך חולים בקופות מגמות שינוי ולבחון
 שנה. באותה הקבילות לסה"כ יחסית קופה בכל הקבילות שיעור את נשווה כלומר,

 מבוטחות נפשות 10,000 ל- קבילות 5.7 יש כללית חולים בקופת לדוגמה, שאם, כך

27



 נפשות 10,000 ל- קבילות 6.1( שנה באותה הקבילות לכלל יחסי באופן ,2017 בשנת
.0.93 בשיעור יחסי מדד על מדובר מבוטחות)

 האחרות. לקופות ביחס מסוימת בקופה היחסי השינוי את לבחון נוכל זה באופן
).1.1.4 פרק בתת מוצג זה (ניתוח

:2017 במהלך שהתקבלו פניות
 השנה במהלך נסגרו (חלקם פניות 14,463 הקבילות בנציבות התקבלו 2017 בשנת

כללו: אשר נסגרו) טרם וחלקם

קבילות; 4,840

מק"מ. בטיפול ונשארו "קבילה" הוגדרו שלא פניות 2,240

 שירותים בעבור החזר המבקשים מפונים (פניות משרדית הבין לוועדה בקשות 187
חולים); בקופת לרישומם שקדמה בתקופה שקיבלו רפואיים

 או קופה מעבר בנושא בקשות שעניינן פניות) 3,268 נפשות, (מספר השגות 7,196
בחוק; הקבועים במועדים שלא ביטולו,

2017 בשנת הסתיים שבירורן פניות
 והפניות הקבילות לכל מתייחסים הדוח אורך לכל וכן להלן המוצגים הנתונים
 שהתקבלו קבילות לרבות ,2017 שנת במהלך הסתיים הקבילות בנציבות שבירורן

.2017 בשנת ונסגרו קודמות בשנים

 שהתקבלו פניות 14,987 של הקבילות בנציבות בירור הסתיים ,2017 בשנת
מתוכן: נציגיהם, או מהמבוטחים

קבילות 5,306

מק"מ) המוסמך(פניות לגורם הכוונה ו/או מידע ניתן בהן פניות 2,240

משרדית הבין לוועדה פניות 245

השגות 7,196
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הנילון הגורם לפי הקבילות התפלגות
 בהתאם הדוח פרקי מרבית יתייחסו ולהן החולים קופות נגד הן הקבילות עיקר

השונים. הקבילות לנושאי

אחרים: לגורמים הנוגעות ופניות בקבילות עוסקים הדוח מפרקי שניים כן, כמו

 על הניתנים לשירותים הנוגעות תלונות כלומר השלישית- לתוספת הנוגעות קבילות
 9 (פרק ממלכתי בריאות ביטוח לחוק השלישית לתוספת בהתאם הבריאות משרד ידי

לדוח).

לדוח). 10 (פרק חולים בתי המערבות תלונות

כללית התפלגות חולים- קופות נגד קבילות
 הקבילות בנציבות שבירורן החולים, קופות נגד הקבילות כל את מציג זה חלק

.2017 שנת במהלך הסתיים

1כללים נתונים 1ה.

 אם בין הדיווח, בשנת הקבילות לנציבות שהגיעו הקבילות כל על מבוססים 2011-2014 נתוני 1
 בלבד. הדוח בשנת שנסגרו קבילות על מבוססים הנתונים ,2015 משנת החל לא. אם ובין נסגרו

 5,306 הבריאות, במשרד הקבילות בנציבות שנסגרו הפניות 14,987 מתוך ,2017 בשנת
כקבילות. הוגדרו

 האחראי המקצועי לגורם בהתאם הקבילות התפלגות להלן הקבילות, 5,306 מתוך

להן:

היקף מקצועי גורם
5,131 חולים קופת
108 הבריאות משרד
29 חולים בתי
25 לאומי ביטוח
8 אחר
4 מד״א
1 השלישי לגיל מוסדות

5,306 סה״כ
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 נציג זה בפרק החולים. קופות נגד קבילות היו מהקבילות), 96% (כ- קבילות 5,131
אלו. קבילות על מידע

השונות: החולים קופות בין הקבילות התפלגות להלן

 מוחלטים במספרים קופ"ח, לפי קבילות התפלגות תרשים- 1.1.1
הקופות): בגודל התחשבות (ללא ובאחוזים

■ כללית

■ מכבי

■ מאוחדת

לאומית

11 %1 544

49% 1 2503
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 להביא יש החולים, קופות נגד הקבילות של התפלגותן משמעות את להבין בכדי
 זה (נתון המבוטחות הנפשות בכלל חולים קופת כל של משקלה את הן בחשבון
 מתן לאחר קופה כל של משקלה את והן הקפיטציה), לחישוב הבסיס את מהווה
 חולים- קופת בכל השונה הגילאים הרכב מגדר, בהם: שונים, לקריטריונים ביטוי
 של הגיאוגרפי והפיזור אחת, מנפש יותר של משקל ניתן וקשישים לתינוקות כאשר

 מכונה זה מדד מהפריפריה. למבוטחים הניתן הנוסף המשקל דהיינו, המבוטחים,
מתוקננות". "נפשות

 לכל נפשות, 10,000 לכל הקבילות מספר מוצג להלן 1.1.3 ובתרשימים 1.1.2 בטבלה
מבוטחות. נפשות בסיס על והן מתוקננות נפשות בסיס על הן החולים, מקופות אחת



החולים קופות לפי נפשות, 10,000 ל- קבילות מספר טבלה- 1.1.2

 מספר
 קבילות

 10,000ל-
 נפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 מספר
 קבילות

 10,000ל-
 נפשות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
קבילות

קבילות  קופת
חולים

5.13 4,877.21 5.66 4,425.86 48.8% 2,503 כללית

6.13 2,216.62 6.33 2,148.07 26.5% 1,359 מכבי
6.69 1,083.95 6.19 1,171.26 14.1% 725 מאוחדת
7.61 714.45 7.65 710.84 10.6% 544 לאומית

5.77 8,892.24 6.07 8,456.03 100% 5,131 סה''כ

חולים קופות לפי נפשות 10,000ל- קבילות מספר תרשים- 1.1.3

מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות מטפר

כללית מכבי מאוחדת לאומית
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תתוקבבות נפשות 10,000ל־ קבילות מספר

7.61

6.69
6.13

מאוחדתלאומית

 בסיס על הן נפשות, 10,000 ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר כי מהנתונים עולה
 "לאומית" חולים בקופת הוא מתוקננות, נפשות מספר בסיס על והן מבוטחות נפשות

. ו-"מכבי" "מאוחדת" החולים בקופות יורד, בסדר ולאחריה,

 בסיס על הן נפשות, 10,000 ל- ביותר הנמוך הקבילות מספר בעלת החולים קופת
 החולים קופת הינה מבוטחות, נפשות מספר בסיס על והן מתוקננות נפשות מספר

"כללית".

 "מכבי" חולים בקופת גם יותר פחותה ובמידה "כללית", החולים בקופת כי לציין
 לנפשות הקבילות מספר מאשר יותר נמוך מתוקננות לנפשות הקבילות מספר

 נוכחות ו/או קשישים של יותר גבוה מרכיב אלו בקופות כי מלמד הדבר מבוטחות.
 מספר "מאוחדת" החולים שבקופת בעוד פריפריה. באזורי יותר גבוה משקל בעלת

 מתוקננות. לנפשות הקבילות מספר מאשר יותר נמוך מבוטחות לנפשות הקבילות
מאד. דומה הבסיסים, בשני הקבילות, מספר "לאומית" חולים בקופת זאת, לעומת

יחסי- -שיעור לנפשות) (מחושבות חולים קופות על קבילות 1.1.4
שנתית רב השוואה

 ולשינויים למיקום תתייחס ההשוואה בסיווג, השינוי ולאור , לפרק בהקדמה כמוסבר
קופה. כל של היחסי במדד השנים, לאורך
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ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000 ל קבילות מספר - טבלה 1.1.4.1

מבוטחות נפשות אלפים לעשרת קבילות מספר

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 שנה

5.7 7 6.7 7 6.2 6.7 5.4 כללית

6.3 7.5 6.6 8 6.7 6.8 6.2 מכבי
6.2 8.2 8.3 9 6.5 5.6 5.4 מאוחדת

7.7 11.2 9.4 9 8.1 8.2 7.8 לאומית

6.1 7.6 7.2 7.7 6.5 6.7 5.8 סה״כ

מתוקננות נפשות אלפים לעשרת קבילות מספר

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 שנה

5.14 6.3 6.1 6.3 5.6 6.00 4.90 כללית

6.14 7.4 6.5 8 6.8 7.00 6.50 מכבי
6.71 9 9.2 10 7.2 6.40 6.20 מאוחדת
7.63 11.2 9.6 9.3 8.4 8.5 8.2 לאומית
5.78 7.3 6.9 7.4 6.3 4.60 5.7 סה״כ

 קופה, לכל יחסי שיעור - חולים קופת על קבילות - תרשים 1.1.4.2
שנים לאורך השוואה

מבוטחות לנפשות יחסי קבילות שיעור

כללית• מכבי מאוחדת לאומית
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.50

מתוקננות לנפשות יחסי קבילות שיעור

 היחסי המדד בסיס על השנים, לאורך הקופות בין המשווים 1.1.4.2 תרשימים
 בכל קופה, בכל הקבילות של היחסי שיעור השינוי את משקפים מתוקננות, לנפשות

 חולים בקופת ,2017-2011 המוצגות השנים בכל זה, בסיס על כי עולה מהשנים. אחת
 הקבילות שיעור בעלת הקופה והיא מתונות התנודות יחסית, יציבות נשמרה כללית
 לאורך ביותר הגבוה הקבילות שיעור בעלת היא לאומית חולים קופת ביותר. הנמוך
 הגבוה היה מאוחדת חולים קופת על הקבילות שיעור בה ,2014 לשנת פרט אלו, שנים

יורד. בסדר אחריה ניצבה לאומית חולים וקופת ביותר

 עליה לאחר זאת הקבילות, בשיעור ירידה הדוח בשנת חלה לאומית, חולים בקופת
 בעלת היא הקופה הקודמות, בשנים כמו זו בשנה גם עדיין, אך האחרונות, בשנים
 רציפה עליה הייתה מאוחדת חולים בקופת ביותר הגבוה היחסי, הקבילות שיעור

 הקופה הייתה 2014 בשנת וכאמור ,2014-2011 השנים בין לנפש הקבילות בשיעור
ביותר. הגבוה לנפש, הקבילות שיעור בעלת

 הירידה נמשכה ,2016 ו- 2015 בשנים גם שהתבטאה למגמה בהמשך ,2017 בשנת
 קופת לאחר השנייה הקופה זו אלו, בשנים עדיין, אך מאוחדת, על הקבילות בשיעור
לנפש. היחסי הקבילות בשיעור יורד, סדר פי על לאומית, חולים

 שנים לאחר כי מראה אלו, שנים לאורך מכבי, חולים קופת נגד הקבילות שיעור גרף
 עליה חלה 2016 בשנת אך ,2015 בשנת הקבילות בשיעור ירידה חלה יציבות, של

הדוח. בשנת גם ממשיכה והיא במכבי היחסי הקבילות בשיעור

 בשיעור כללית חולים קופת לאחר השנייה היא זו, קופה ,2017-2013 בשנים כאמור,
לנפש. הנמוך היחסי, הקבילות

 לניתוח דומה מבוטחות, נפשות בסיס על הקבילות של היחסי השיעור בניתוח המגמה
 עליהם: להצביע שניתן הבסיסים בין אחדים שינויים מתוקננות. נפשות בסיס על
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 ומעט מאוד קרוב מאוחדת, חולים קופת על הקבילות של היחסי השיעור ,2017 בשנת
 על הקבילות של היחסי השיעור ,2015 בשנת מכבי. חולים קופת על מאשר יותר נמוך

 ובשנה כללית חולים קופת על מאשר יותר נמוך ומעט מאוד קרוב מכבי, חולים קופת
ביותר. הנמוך לנפשות, היחסי הקבילות שיעור בעלת היא מכבי, חולים קופת זו,

 בעלת היא מאוחדת חולים קופת ,2012 בשנת ,2012-2011 בשנים הוא נוסף שינוי
 2ב- 2011 בשנת כללית. חולים קופת ולאחריה ביותר הנמוך היחסי הקבילות שיעור
 ביותר הנמוך היחסי הקבילות שיעור את ומהווה שווה, הקבילות שיעור אלו קופות

מבוטחות. לנפשות

בנציבות הבירור סיום בעת הכרעתן לפי הקבילות התפלגות 1.2
 להכרעות בהתאם הקבילות התפלגות תוצג זה פרק בתת המופיעות בטבלאות
השונות. החולים קופות ולפי קבילה בכל הבירור סיום עם בנציבות שהתקבלו

 על נסגרו והן הטיפול הסתיים בהן לקבילות מתייחסת המוצגות ההכרעות התפלגות
 הקבילה בירור סיום עם ההגדרות, בפרק כמוסבר .2017 שנת במהלך הנציבות ידי
 בהתאם הקבילה תוצאות את הקבילות נציבות קובעת הבירור, ממצאי סמך ועל

ההגדרות. בפרק המפורטים לפרמטרים

קופ"ח לפי הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 1.2.1

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

27.6% 1418 24.8% 135 28% 203 28.2% 383 27.8% 697 מוצדק

17.5% 900 16.9% 92 18.5% 134 18.2% 248 17% 426
 הבעיה

 על באה
פתרונה

15.3% 787 16.7% 91 18.3% 133 13.7% 186 15.1% 377  מידע ניתן
הכוונה או

11% 566 12.3% 67 10.2% 74 8.9% 121 12.1% 304
 לא

 נדרשה
הכרעה

28.5% 1460 29.2% 159 25% 181 31% 421 27.9% 699 מוצדק לא
100% 5131 100% 544 100% 725 100% 1359 100% 2503 סה״כ
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קופ״ח לפי הכרעות סוגי התפלגות פירוט - טבלה 1.2.2

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית
 סגירת אופן

 חלקהקבילות
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

27.6% 1418 24.8% 135 28% 203 28.2% 383 27.8% 697 מוצדק

17.5% 900 16.9% 92 18.5% 134 18.2% 248 17% 426  באה הבעיה
פתרונה על

15.3% 787 16.7% 91 18.3% 133 13.7% 186 15.1% 377  או מידע ניתן
הכוונה

7.9% 405 9.7% 53 5.7% 41 6.7% 91 8.8% 220  חסר
מידע

 לא
 נדרשה
1.1%הכרעה 58 1.1% 6 2.2% 16 0.8% 11 1% 25

 נסגר
 לבקשת
הפונה

2% 103 1.5% 8 2.3% 17 1.4% 19 2.4% 59 אחר

14.6% 751 16% 87 12.7% 92 15.9% 216 14.2% 356  לא
בסל

 לא
מוצדק

13.8% 709 13.2% 72 12.3% 89 15.1% 205 13.7% 343

 לא
 נמצאה
 הצדקה
לתלונה

100% 5131 100% 544 100% 725 100% 1359 100% 2503 סה״כ

 ההכרעות, סוגי התפלגות בדבר נתונים מוצגים 1.2.2 ו- 1.2.1 בטבלאות כאמור,
 בהן הסגירה שאופן הקבילות את משנה לסיווגי ומפרטת מרחיבה 1.2.2 טבלה כאשר
מוצדק". "לא או הכרעה" נדרשה "לא הוגדר

 נמצאו הקבילות בנציבות שהתבררו מהקבילות 28%כ- כי עולה אלו, נתונים פי על
מוצדקות.

 כי נקבע מהקבילות 18% כ- המוצדקות, לקבילות בנוסף כי, יודגש זאת, עם יחד
 באה "הבעיה הינה הסגירה סיבת אשר אלו, במקרים יוסבר, פתרונה. על באה הבעיה

 התכתבות ונוהלה בירור נערך אך פורמאלית הכרעה נקבעה לא אמנם פתרונה", על
 את לחייב היה ניתן לא חוק פי על בהם במקרים מדובר מהמקרים (בחלק הקופה מול

המבוטח). לבקשת להיעתר הקופה

 ממלא שלעיתים מענה, וניתן המבוטח באינטרס הכרה הושגה בירור, של בסיומו
 לבקשת פתרון מספק אשר הסדר נמצא ולעיתים במלואה המבוטח בקשת את
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 של המעשית המשמעות פורמאלית. בהכרעה הצורך התייתר אלו, במצבים המבוטח.
 ניתנו מהקבילות 15% בכ- המבוטח. אינטרס הושג מהקבילות, 45% בכ- זה, נתון

 לטיפול המתאים לגורם להפנותו או למבוטח לסייע כדי בהם שיש והכוונה מידע
 הציבור, בקרב הקיים המידע לחוסר אינדיקציה מהווה זה וממצא ייתכן בפנייה.

 מדגיש זה נתון ממלכתי. בריאות ביטוח חוק פי על מימושן ואופן זכויותיהם בדבר
הבריאות. בתחום המבוטחים זכויות בדבר מידע והנגשת פרסום בתוספת הצורך את

 אשר רפואיים לשירותים התייחסה המבוטח בקשת כי נמצא מהקבילות 15%בכ-
 בסל כלולה שאינה להתוויה שהומלצו או הבריאות שירותי בסל כלולים אינם

הבריאות.

 כן ועל בסל כלולים שאינם שירותים במימון החולים קופות את לחייב ניתן לא ככלל,
מוצדקות. אינן כי אלו קבילות לגבי נקבע

 לקבלת המבוטחים, של רפואי צורך מעלות שהן מכך להתעלם ניתן לא זאת, עם
 חשיבות אלו לקבילות רפואית). (המלצה הרפואי הדעת לשיקול בהתאם השירות

 הבריאות, משרד של הטכנולוגיות למנהל מועברים במסגרתן העולים והנתונים מאחר
 סל להרחבת הוועדה במסגרת לדיון והעלאתם המבוקשים השירותים בחינת לצורך

הבריאות.

 משום אם בין הכרעה, נדרשה לא הדו"ח בשנת הסתיים שבירורן מהקבילות 11% בכ-
 ביקש שהקובל משום אם בין ),7.9%( הבירור להשלמת חיוני מידע צירף לא שהקובל
).2% (כ- אחרות טכניות מסיבות אם ובין )1%(כ- בקבילתו הבירור את להפסיק

 כל מול שהתבררו הקבילות כל מסך מוצדקות, שנמצאו הקבילות לאחוז בהתייחס
 המוצדקות הקבילות אחוז ומאוחדת, מכבי כללית, החולים בקופות כי עולה קופה,

 המוצדקות הקבילות אחוז לאומית, חולים בקופת .28% כ- על ועומד מאוד דומה הינו
.25% על ועומד יותר, נמוך הינו הקופה, מול שהתבררו הקבילות כל מסך
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מוצדקות קבילות 1.3

חולים קופת לפי לנפשות מוצדקות קבילות מספר 1.3.1

 קבילות מספר
 מוצדקותלנפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 לנפשות מוצדקות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 כ״מסה אחוז
 הקבילות

המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

1.43 4877.21 1.57 4425.86 49.2% 697 כללית

1.73 2216.62 1.78 2148.07 27% 383 מכבי
1.87 1083.95 1.73 1171.26 14.3% 203 מאוחדת
1.89 714.45 1.90 710.84 9.5% 135 לאומית

1.59 8892.24 1.68 8456.03 100% 1418 כ״סה

 ומתוקננות, מבוטחות נפשות, בסיס על המוצדקות, הקבילות בהתפלגות מעיון
 נפשות בסיס על הן לנפש, ביותר הנמוך המוצדקות הקבילות מספר בעלת הקופה

 בעלת החולים קופת ה"כללית". הינה מתוקננות, נפשות בסיס על והן מבוטחות
 בסיס על והן מבוטחות נפשות בסיס על הן ביותר, הגבוה המוצדקות הקבילות מספר
"לאומית". החולים קופת הינה מבוטחות, נפשות

 בין הסדר לעיל. שהוצגה כפי שטופלו, הקבילות סה"כ להתפלגות דומה זו, תוצאה
 החולים קופת השונים. לבסיסים בהתאם משתנה ומאוחדת, מכבי חולים קופות

 לפי הנמוך, המוצדקות הקבילות במספר הכללית לאחר השני במקום "מאוחדת"
 הנתונים כאשר הפוך הסדר "מכבי". החולים קופת ולאחריה, מבוטחות, נפשות בסיס

 במספר הכללית, לאחר השני במקום מכבי מתוקננות- נפשות בסיס על נבחנים
מאוחדת. החולים קופת ולאחריה, הנמוך המוצדקות הקבילות
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 לפי ומתוקננות מבוטחות לנפשות מוצדקות קבילות מספר 1.3.2
חולים קופת

מבוטחות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

04

מכבי

173

מאוחדת

1.9

לאומית

מתוקננות לנפשות מוצדקות קבילות מספר
10
04
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 אלפים לעשרת מחושבות החולים קופות נגד מוצדקות קבילות 1.4
שנתית רב השוואה - נפשות

מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר טבלה- 1.4.1

מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר - טבלה

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 הקופה

1.57 1.44 1.58 1.76 1.71 1.56 1.26 כללית

1.78 1.67 1.63 1.82 1.83 1.63 1.3 מכבי

1.73 2.08 2.03 2.39 1.72 1.41 1.47 מאוחדת

1.90 2.18 2.05 2.04 2.03 2.23 1.59 לאומית

1.68 1.65 1.69 1.89 1.77 1.62 1.33 סה״כ

מתוקננות נפשות -10,000 ל מוצדקות קבילות מספר - טבלה 1.4.2

מתוקננות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר - טבלה

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 הקופה

1.43 1.31 1.43 1.60 1.55 1.41 1.14 כללית

1.73 1.63 1.61 1.82 1.86 1.68 1.36 מכבי

1.87 2.27 2.23 2.65 1.92 1.60 1.68 מאוחדת

1.89 2.19 2.09 2.09 2.10 2.31 1.67 לאומית

1.59 1.58 1.63 1.82 1.71 1.57 1.30 סה״כ
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 מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר תרשים- 1.4.3
קופ"ח לפי

■ כללית ■מכבי ■מאוחדת לאומית

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 נפשות 10,000 ל- מוצדקות קבילות מספר תרשים- 1.4.4
קופ"ח לפי מתוקננות,

■ כללית ■ מכבי ■ מאוחדת לאומית

 כל נגד מוצדקות קבילות של שנתית רב השוואה מפורטת 1.4 ותרשימים בטבלאות
מבוטחות. נפשות בסיס על והן מתוקננות נפשות בסיס על הן החולים, מקופות אחת

 (למעט הבסיסים שני פי ועל המפורטות, השנים כל לאורך כי, מלמדת ההשוואה
 החולים קופת היא כללית החולים קופת מבוטחות), נפשות בסיס על 2012 בשנת
 ,2016 לשנת שבהשוואה למרות לנפש. ביותר הנמוך המוצדקות הקבילות מספר בעלת
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 כללית החולים קופת הקופה, נגד המוצדקות הקבילות במספר עליה חלה ,2017 בשנת
 מול משמעותי, ובפער לנפש ביותר הנמוך המוצדקות הקבילות מספר בעלת נותרה
 הקבילות במספר עלייה חלה "מכבי" החולים בקופת אף האחרות. החולים קופות

.2016 לשנת בהשוואה לנפש המוצדקות

 הקבילות במספר ירידה נרשמה ו"לאומית" "מאוחדת" החולים בקופות זאת, לעומת
 שיעור בעלות נותרו אלה קופות עדיין, אך .2016 לשנת בהשוואה לנפש המוצדקות

 נפשות 10,000 ל- מוצדקות קבילות 1.9 כ- יותר, הגבוה לנפש, המוצדקות הקבילות
מבוטחות. נפשות 10,000 ל- מוצדקות קבילות (בהתאמה) 1.91ו- 1.73 ו- מתוקננות

 "לאומית" החולים קופות בין שנרשם לנפש, המוצדקות הקבילות במספר הפער,
 קודמות, בשנים יותר משמעותי אף היה ו"כללית" "מכבי" קופות לבין ו"מאוחדת"

 במספר שנרשמה הירידה בזכות בעיקר וזאת הצטמצם זה פער 2017 בשנת אך
ולאומית. מאוחדת החולים בקופות לנפש המוצדקות הקבילות

באה "הבעיה או "מוצדק" בהכרעה: הסתיים שבירורן קבילות 1.5
פתרונה" על

 הדוח, בשנת הסתיים שבירורן מהקבילות 18% בכ- לעיל, 1.2 בטבלאות שהוצג כפי
 היה ניתן לא החוק הוראות פי ועל מאחר בחלקן פורמאלית, הכרעה ניתנה לא

 מול בירור נערך במרביתן אך הקובל, לבקשת להיענות החולים קופות את לחייב
 המבוטח באינטרס הכרה הושגה בסיומם, אשר התכתבות, והתנהלה החולים קופת

 במצבים העניין. בנסיבות מספק פתרון משום בו שיש הסדר ונמצא חלקו או במלואו
 שההסדר ככל המבוטח, של מבטו מנקודת פורמאלית. בהכרעה הצורך התייתר אלו,

 לסיווג משמעות אין הקבילה, את הגיש בגינו האינטרס את לממש לו מסייע שהושג,
פתרונה. על באה הבעיה או כמוצדקת ההכרעה

 הכל לסך המתייחסים השונות, הקופות בין השוואתיים נתונים יוצגו שלהלן, בטבלה
 לגביהן הקבילות והן כמוצדקות שהוכרעו הקבילות הן אלו, בקטגוריות הקבילות

 אינטרס שלגביהן קבילות המייצגת אחת, כקטגוריה פתרונה, על באה הבעיה כי נקבע
 בהתייחס גם שנתית רב השוואה הוצגה קודמות בשנים יצוין, מומש. המבוטח

 נתונים יוצגו שבוצעו, המערכתיים שינויים בשל השנה, אך זו, מאוחדת לקטגוריה
בלבד. הדוח לשנת המתייחסים
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 לפי פתרונה על באה הבעיה מוצדקות/ קבילות אחוז - טבלה 1.5.1
חולים קופת

הקבילות הכל מסך אחוז  מוצדקות/ קבילות מספר
פתרונה על באה הבעיה

44.9% 1124 כללית

46.4% 632 מכבי

46.5% 337 מאוחדת

41.7% 228 לאומית

 המבוטח אינטרס מומש שבהן הקבילות סך כי ללמוד ניתן אלה, בנתונים מעיון
 באה כ"בעיה סווגה אם ובין כ"מוצדקת" הוכרעה אם בין הקבילה, הוגשה בגינו

 מסך 46%כ- בין ונע החולים, קופות בכל מאוד ומשמעותי גבוה הינו פתרונה", על
 חולים בקופת הקבילות מסך 42%לכ- ומאוחדת, מכבי חולים בקופות הקבילות
לאומית.

מהויות 1.6
 ומסווגות הקבילה נושא פי על מאופיינות הקבילות בנציבות המתקבלות הקבילות
 התפלגות לגבי פירוט ניתן בטבלה ההגדרות. בפרק למפורט בהתאם למהויות,
 הקבילה סיווג להלן.לפי ובטבלה בתרשים הדוח, בשנת הסתיים שבירורן הקבילות
השונות. למהויות

 שבירורן בקבילות, השונות המהויות התפלגות - תרשים 1.6.1
2017 בשנת הסתיים

 ■ שירותים נותן בחירת
 ■ ומידע חוק
 מנהלי טיפול

 מקצועי טיפול

■ שירותים סל
 חירום רפואת

■ שביין
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 הסתיים שבירורן בקבילות המהויות התפלגות טבלה- 1.6.2
קופ"ח לפי ,2017ב-

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  מהות
 הקבילה
העיקרית

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

57.3% 2942 67.6% 368 62.3% 452 52.2% 709 56.5% 1413  סל
השירותים

12.8% 656 6.4% 35 5.8% 42 10.7% 146 17.3% 433  בחירתנותן
שירותים

11.5% 588 9.4% 51 8.4% 61 15.9% 216 10.4% 260  רפואת
חירום

10.3% 527 9.2% 50 12.8% 93 8.2% 111 10.9% 273  טיפול
מנהלי

7.3% 372 7% 38 9.4% 68 12.1% 164 4.1% 102 שב״ן
0.4% 23 0.2% 1 0.4% 3 0.4% 6 0.5% 13 ומידע חוק

0.4% 23 0.2% 1 0.8% 6 0.5% 7 0.4% 9  טיפול
מקצועי

100% 5,131 100% 544 100% 725 100% 1359 100% 2,503 סה״כ

 שטופלו )57%( הקבילות ממחצית למעלה כי עולה לעיל 1.6.2 וטבלה 1.6.1 מתרשים
 הנושא זהו ולמעשה השירותים בסל עניינן הדוח, בשנת ונסגרו הקבילות בנציבות
החולים. קופות בכל ביותר, המרכזי הקבילה

 וטיפול חירום רפואת שירותים, נותן בחירת הינם בתדירותם, הבאים הנושאים
 בסה"כ שיעורם כאשר הקבילות, בסה"כ בשכיחותם דומים אלו נושאים , מינהלי

 השני הנושא "כללית", חולים בקופת השונות, החולים קופות בין משתנה הקבילות
 רפואת ולאומית, מכבי חולים בקופת ),17% (כ- שירותם נותן בחירת הוא בשכיחותו

 הוא בשכיחותו השני הנושא מאוחדת חולים ובקופת בהתאמה 16% ו- 9%כ- חירום
הקבילות. מסה"כ 13% כ- מינהלי טיפול
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השירותים סל .2 פרק

 היו קבילות 2,942 ,2017 בשנת שנסגרו החולים קופות נגד קבילות 5,131 מתוך
 הנושא זהו לאשתקד, בדומה הקבילות. מסך 57%כ- מהוות והן השירותים סל בנושא

הקבילות. לנציבות הפניות בקרב ביותר השכיח

חולים קופות לפי השירותים, סל בנושא הקבילות התפלגות 2ה.

 לפי השירותים, סל בנושא הקבילות התפלגות - תרשים 2.1.1
ובאחוזים): מוחלטים (במספרים חולים קופות

 ■ כללית
 ■ מכבי
 ■ מאוחדת
לאומית

13% | 368

15% | 452

48% | 1413

24% | 709
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 מתוקננות ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר טבלה- 2.1.2
חולים קופות לפי השירותים, סל בנושא

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 מסה״כ אחוז
 קבילות
בנושא

קבילות  קופת
חולים

2.90 4877.21 3.19 4425.86 48% 1413 כללית
3.20 2216.62 3.30 2148.07 24.1% 709 מכבי
4.17 1083.95 3.86 1171.26 15.4% 452 מאוחדת
5.15 714.45 5.18 710.84 12.5% 368 לאומית
3.31 8,892.24 3.48 8456.03 100% 2,942 סה״כ

 ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר תרשימים- 2.1.3
קופ"ח: לפי השירותים, סל בנושא מתוקננות

השירותים -סל מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות מספר
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השירותים -סל סתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות מספר
(0

 הקופות, בין משמעותיים פערים ישנם כי מלמדים 2.1.3 ותרשימים 2.1.2 טבלה
 מבוטחות נפשות בסיס על הן נפשות, 10,000 ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר כאשר

 קופת יורד, בסדר אחריה, לאומית. בקופ"ח הוא מתוקננות, נפשות בסיס על והן
 כללית היא לנפש, ביותר הנמוך הקבילות מספר עם החולים קופת מאוחדת. החולים

מכבי. חולים קופת עולה בסדר ולאחריה

 השירותים, סל בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 2.1.4
חולים קופת לפי

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מס'
הקבילות

 חלק
יחסי

 מס'
הקבילות

 חלק
יחסי

 מס'
הקבילות

 חלק
יחסי

 מס'
הקבילות

 חלק
יחסי

 מס'
הקבילות

27.4% 806 25.8% 95 28.1% 127 26.5% 188 28% 396 מוצדק

16.8% 495 16.3% 60 16.8% 76 18.5% 131 16.1% 228
 הבעיה

 על באה
פתרונה

15.6% 458 17.7% 65 15.9% 72 13.4% 95 16% 226
 ניתן
 או מידע

הכוונה

12.5% 367 11.4% 42 13.5% 61 10.4% 74 13.4% 190
 לא

 נדרשה
הכרעה

27.7% 816 28.8% 106 25.7% 116 31.2% 221 26.4% 373  לא
מוצדק

100% 2,942 100% 368 100% 452 100% 709 100% 1,413 סה״כ
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 מוצדקות שנמצאו הקבילות סך השירותים, סל בנושא כי עולה 2.1.4 בטבלה מעיון
 בחלקו, או במלואו הוגשם המבוטח אינטרס דהיינו, פתרונה, על באה שהבעיה או

 הבעיות בפתרון בסיוע הקבילות נציבות של השפעתה על מלמד זה נתון .44% על עולה
המבוטחים. ידי על שהועלו

 להתפלגות דומה זה בנושא הקבילות של היחסית ההתפלגות כי ללמוד ניתן כן, כמו
כללי. באופן הקבילות

 שנמצאו הקבילות אחוז השירותים, סל בנושא כי מלמדת החולים קופות בין השוואה
.26%-28% סביב ונע החולים קופות בכל דומה מוצדקות

 השירותים סל בנושא מוצדקות קבילות -מספר טבלה 2.1.5
ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל-

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ

 הקבילות
המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

0.81 4,877.21 0.89 4,425.86 49.10% 396 כללית

0.85 2,216.62 0.88 2,148.07 23.30% 188 מכבי

1.17 1,083.95 1.08 1,171.26 15.80% 127 מאוחדת

1.33 714.45 1.34 710.84 11.80% 95 לאומית

0.91 8,892.24 0.95 8,456.03 100% 806 סה״כ
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השירותים סל בנושא מוצדקות קבילות מספר תרשימים- 2.1.5.1
מתוקננות ולנפשות מבוטחות לנפשות 10,000ל-

השירותים -סל מבוטחות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

השירותים -סל מתוקננות לנפשות מוצדקות קבילות מספר
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 בעלות הקופות הן וכללית מכבי קופות כי מלמדים 2.1.5.1 ותרשימים 2.1.5 טבלה
 0.81ו- 0.85( השירותים סל בנושא ביותר הנמוך לנפש המוצדקות הקבילות מספר

 קבילות בהתאמה, 0.89ו- 0.88 מתוקננות, נפשות 10,000ל- קבילות בהתאמה,
מבוטחות). נפשות 10,000ל-

 בעלות הקופות הן לאומית, חולים קופת יותר, אף בולט ובאופן מאוחדת חולים קופת
 ל- קבילות בהתאמה, 1.33ו- 1.17( ביותר הגבוה לנפש המוצדקות הקבילות מספר

מבוטחות). נפשות 10,000 ל- קבילות בהתאמה, 1.34 ו- 1.08 מתוקננות, נפשות 10,000

השירותים סל בנושא הנושאים תתי 2.1.6

 סל בנושא הקבילות, של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 2.1.6.1
(באחוזים) השירותים

1.80%
■ בדיקות
■ תרופות
■ טיפולים
אישפוזים

■ רפואיים אביזרים
■ השתתפות ודמי תשלומים

■ הסעות
■ שונות
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השירותים סל בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 2.1.6.2

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית
 תתי

 חלקנושאים
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

27.2% 801 22% 81 21.7% 98 34.8% 247 26.5% 375 בדיקות
23.1% 679 28% 103 34.3% 155 17.3% 123 21.1% 298 תרופות
22.4% 659 23.9% 88 16.8% 76 25% 177 22.5% 318 טיפולים
10.1% 297 9.2% 34 11.3% 51 7.3% 52 11.3% 160 אשפוזים

8.3% 243 4.6% 17 8.2% 37 6.9% 49 9.9% 140  אביזרים
רפואיים

4.2% 124 6.8% 25 4.9% 22 3.7% 26 3.6% 51
 תשלומים

 ודמי
השתתפות

1.8% 53 2.7% 10 0.7% 3 2.4% 17 1.6% 23 הסעות
2.9% 86 2.7% 10 2.2% 10 2.5% 18 3.4% 48 שונות
100% 2,942 100% 368 100% 452 100% 709 100% 1,413 סה״כ

 תתי כי מלמדת 2.1.6.2 ובטבלה 2.1.6.1 בתרשים המוצגת הנושאים תתי התפלגות
 המהווים וטיפולים תרופות בדיקות, הם השירותים סל בנושא המרכזיים הנושאים

 האמורים הנושאים תתי קודמת בשנה גם כי יצוין בהתאמה. 22.4%ו- 23.1% ,27.2%
השירותים. סל בנושא הקבילות עיקר את היוו

 החולים קופות כנגד שהוגשו לקבילות כי מלמדת החולים קופות בין השוואה
 סל בנושא הקבילות מסך )35%(כ- במיוחד כבד משקל בדיקות, נושא בתת מכבי,

 נושא בתת זאת, לעומת החולים. קופות ליתר ביחס אף גבוה זה אחוז השירותים.
 קופות כלל מבין ביותר הנמוך הקבילות אחוז נרשם מכבי חולים בקופת תרופות,
).17.3%( החולים

 ).34.3%( תרופות נושא בתת ביותר הגבוה הקבילות אחוז מאוחדת, החולים בקופת
 בתת גם וכך טיפולים נושא בתת ביותר הנמוך הקבילות אחוז זו, בקופה מאידך,

בדיקות. נושא

תרופות בנושא הקבילות כלל לגבי נתונים 3ה.
 סיווג פי על מוצגות אלה קבילות תרופות. בנושא קבילות 679 התקבלו ,2017 בשנת

 העולמי הבריאות ארגון ידי על אומצה אשר תרופות לסיווג בינלאומית שיטה '\/-1.(' י
 בו האנטומי האזור לפי מסווגת תרופה כל זו, בשיטה פיה. על פועל הבריאות ומשרד
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 שלה הכימי והמבנה '(1'1ו1;'1ק01111^ התרפויטית פעילותה \(,1ו;11ס1וו1^ פועלת היא
).0ס^'1וו1^1)

 האופנים בשלושת תרופה, הינו המבוקש השירות בהן הקבילות נתוני יוצגו זה בפרק
הבאים:

מוחלטים; במספרים א.

מבוטחות; נפשות 10,000ל- הקבילות מספר ב.

מתוקננות; נפשות 10,000 ל- הקבילות מספר ג.

מוחלטים במספרים תרופות, קבוצת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.2.1.1

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית תרופות קבוצת

64 10 12 11 31 \.-עיכול

84 15 23 14 32 -דם8
28 5 10 3 10 '(-לב

7 1 2 4 ס-עור

14 3 2 9 ושתן ס-רבייה
27 4 12 3 8 מ-הורמונים
30 6 8 8 8 זיהום .-נוגדי1

205 20 43 44 98 החיסון ומערכת ם־סרטן
35 5 6 8 16 ושלד זג-שריר

120 25 23 16 56 א-עצבים

19 5 4 3 7 מ־נשימה

25 7 4 3 11 ושמיעה ־ראיה8

21 1 6 6 8 ¥־שונות

679 103 155 123 298 סה״כ

52



250

 1 \/-.1ו111ו0קס1;181^■ 3^מ מקבוצת בתרופות עוסקות 205 קבילות, 679כ- מתוך
 קבילות 120 החיסון. ובמערכת בסרטן לטיפול המיועדת ־11וו1וו111סו11111;1111״ו

 זו התפלגות -\-עצבים. \0״ס^ץ8 לקבוצת השייכות בתרופות עוסקות נוספות
 בנושא מהקבילות כמחצית לפיה ,2016-2015 האחרונות, בשנתיים להתפלגות דומה

ו-^. ם לקבוצות השייכות לתרופות נגעו תרופות

 ),^ו־ □ האמורות התרופות בקבוצות שהוגשו הקבילות מספר אודות נתונים להלן
קודמות: לשנים בהשוואה

2015 2016 2017

170 238 205  ומערכת סרטן £־
החיסון

147 148 120 עצבים א־
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 קבילות מספר - תרופה קבוצת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.2.1.2
מבוטחות נפשות 10,000ל-

לאומית מאוחדת מכבי כללית 4'1ץ■ מערכת סיווג
0.14 0.1 0.05 0.07 -עיכול4
0.21 0.2 0.07 0.07 -דם8
0.07 0.09 0.01 0.02 '(-לב

0.01 0.01 0.01 ס-עור
0.03 0.01 0.02 ושתן ס-רבייה

0.06 0.1 0.01 0.02 מ-הורמונים
0.08 0.07 0.04 0.02 זיהום ד-נוגדי
0.28 0.37 0.2 0.22 החיסון ומערכת £-סרטן
0.07 0.05 0.04 0.04 ושלד ג-שריר
0.35 0.2 0.07 0.13 א-עצבים
0.07 0.03 0.01 0.02 מ-נשימה
0.1 0.03 0.01 0.02 ושמיעה -ראיה8

0.01 0.05 0.03 0.02 א-שונות
1.45 1.32 0.57 0.67 סה״כ
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 התרופתי, הטיפול בנושא כי 2.2.1.2 ובתרשים בטבלה המוצגים מהנתונים עולה
 מספר בעלת הקופה היא מכבי חולים קופת מבוטחות, לנפשות קבילות מספר בבחינת

).0.67( כללית חולים קופת עולה, בסדר ולאחריה ),0.57( ביותר הנמוך הקבילות

 אחריה ),1.45( ביותר הגבוה קבילות מספר בעלת הקופה היא לאומית חולים קופת
).1.32( מאוחדת חולים קופת נמצאת יורד, בסדר

 עולה •,■'\1'.(' פי על לסיווג בהתאם התרופות קבוצת פי על הקבילות מספר בבחינת
 הדבר ביותר. הגבוה לנפשות, הקבילות מספר בעלת היא לאומית הקבוצות, ברוב כי

).0.14( עיכול - ו^ )0.1( ושמיעה ראיה - 8 ),0.35( -עצבים ^ לקבוצות: בנוגע בולט

 הקופה הורמונים, - ו־מ החיסון ומערכת סרטן - ם בקבוצות כי לראות ניתן בנוסף
 קבילות 0.1ו- 0.37 עם מאוחדת החולים קופת היא ביותר הגבוה הקבילות מספר עם
בהתאמה. מבוטחות נפשות 10,000 ל-

 קבילות מספר - תרופה קבוצת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.2.1.3
מתוקננות נפשות 10,000ל-

לאומית מאוחדת מכבי כללית 4'1ץ■ מערכת סיווג

0.14 0.11 0.05 0.06 -עיכול4

0.21 0.21 0.06 0.07 -דם8
0.07 0.09 0.01 0.02 '(-לב

0.01 0.01 0.01 ס-עור

0.03 0.01 0.02 ושתן ס-רבייה
0.06 0.11 0.01 0.02 מ-הורמונים
0.08 0.07 0.04 0.02 זיהום .-נוגדי1

0.28 0.4 0.2 0.2 החיסון ומערכת £-סרטן
0.07 0.06 0.04 0.03 ושלד ג-שריר

0.35 0.21 0.07 0.11 א-עצבים

0.07 0.04 0.01 0.01 מ-נשימה

0.1 0.04 0.01 0.02 ושמיעה -ראיה8

0.01 0.06 0.03 0.02 ¥-שונות

1.44 1.43 0.55 0.61 סה״כ
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 התרופתי, הטיפול בנושא כי 2.2.1.3 ובתרשים בטבלה המוצגים מהנתונים עולה
 בעלת הקופה הינה מכבי חולים קופת מתוקננות, לנפשות קבילות מספר בבחינת

).0.61( כללית חולים קופת גם לה ובדומה ),0.55( ביותר הנמוך הקבילות מספר

 10,000 ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר בעלת הינה לאומית חולים קופת לעומתן,
).1.43( מאוחדת חולים קופת נמצאת גדול לא בהפרש אחריה ),1.44( מתוקננות נפשות

 בעלת היא לאומית מהקבוצות, בכמחצית כי עולה תרופות, לקבוצות הפילוח בבחינת
 - ^ לקבוצות: בנוגע בולט הדבר ביותר. הגבוה מתוקננות, לנפשות הקבילות מספר

).0.14( עיכול - ו^ )0.1( ושמיעה ראיה - 8 ),0.35( עצבים

 הקופה הורמונים, - ו־מ החיסון ומערכת סרטן - ם בקבוצות כי לראות ניתן בנוסף
 10,000 ל- קבילות 0.1ו- 0.37 עם מאוחדת היא ביותר הגבוה הקבילות מספר עם

בהתאמה. מתוקננות נפשות
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 10 סה"כ התקבלו בהן תרופתי טיפול קבוצות לגבי נתונים 2.2.2
יותר או קבילות

מוחלטים במספרים תרופות קבוצות תת - טבלה 2.2.2.1

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית תרופות קבוצת
33 3 6 3 21 בסכרת -טיפול £10
64 13 16 8 27 קרישה -נוגדי 801
12 2 6 4 בדם -שומנים (10
10 2 4 1 3 גדילה -הורמוני מ01
15 2 7 1 5 סידן -בריחת ט05
12 4 2 5 1 ^ מסוג נגיפית בדלקת -טיפול נ05
10 1 5 2 2 1¥16 טיפול- נ06
99 8 23 20 48 פאח־א0£ק1£8^ז £6זאפ8סרטן-- 101
14 2 5 7 פאו^ססאפ ¥ק£מפטזסרטן-- 102
55 8 11 13 23 סאט^ו8פמקקט88£זא8-סרטן- 104
14 1 3 5 5 ט^£8^ זא£^טפמ8ושרירים- שלד - ^03
11 3 3 5 80פא ום8££8פ8ושרירים- -שלד ^05
29 13 5 4 7 אפילפסיה - -נויורולוגיה א03
24 4 5 15 ק8¥זקפטס^^8 -נויורולוגיה- א05
27 3 4 5 15 ק8¥^0£א£1זקפ^8-נויורולוגיה- א06
10 1 3 1 5 הנשימה -דרכי מ03
23 7 4 3 9 -עיניים 801

462 75 109 76 202 סה״כ

 לפי ויותר, קבילות 10 התקבלו שבעניינן קבוצות תתי לגבי פילוח ניתן 2.2.2.1 בטבלה
 תרופות, בנושא שהוגשו הקבילות 679 מתוך כי עולה אלה מנתונים החולים. קופות

לעיל. בטבלה המצוינות הקבוצות מתתי באחת התמקדו קבילות 462

 תרופתי טיפול בעניין הינו התרופתי הטיפול בנושא הקבילות עיקר כי בטבלה בולט
 בתחום תרופתי טיפול הינה בשכיחותה השנייה הקבוצה קבילות). 168( בסרטן

 ירידה חלה ,2016 לשנת בהשוואה כי לב לשים יש , זאת עם קבילות). 80( הנוירולוגיה
 הוגשו ,2016 בשנת אלה. קבוצות לשתי ביחס הכולל הקבילות במספר משמעותית

 168 (לעומת הסרטן במחלת לטיפול המיועדות לתרופות המתייחסות קבילות 230
 133 הוגשו 2016 בשנת הנוירולוגיה, בתחום התרופתי לטיפול בהתייחס ).2017 בשנת

).2017 בשנת 80( בנושא קבילות
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 הקבילות במספר משמעותית ירידה חלה ,2016 לשנת בהשוואה כי נראה כן, כמו
 ).2017 בשנת קבילות 23 לעומת 2016 בשנת קבילות 34( בעיניים תרופתי טיפול בנושא
.2016 שנת לעומת ירידה חלה בו קרישה בנוגדי תרופתי טיפול לגבי גם הדבר דומה

 מסוג נגיפית בדלקת טיפול לקבוצת ביחס אף נרשמה הקבילות במספר ירידה
 בשנת שהוגשו קבילות 26 לעומת קבילות 12 על 2017 בשנת הקבילות מספר עמד בה

2016.

 במספר עלייה חלה סידן, בבריחת תרופתי טיפול של בנושא כי נראה זאת, עם
 קבילות 9 לעומת 2017 בשנת קבילות 15( 2016 שנת לעומת בנושא שהוגשו הקבילות

).2016 בשנת

 קבילות מספר - תרופה קבוצת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.2.2.2
מבוטחות נפשות 10,000ל-

לאומית מאוחדת מכבי כללית מערכת סיווג
0.04 0.05 0.01 0.05 בסכרת טיפול- £10

0.18 0.14 0.04 0.06 קרישה נוגדי- 801

0.03 0.05 0.01 בדם שומנים- 00

0.03 0.03 0 0.01 גדילה -הורמוני מ01
0.03 0.06 0 0.01 סידן בריחת- ט05

0.06 0.02 0.02 0 ^ מסוג נגיפית בדלקת טיפול- נ05
0.01 0.04 0.01 0 1¥16 טיפול- נ06
0.11 0.2 0.09 0.11 פאח־א0£ק1£8^ז £6זאפ8סרטן-- 101

0.02 0.02 0.02 פאו^ססאפ ¥ק£מפטזסרטן-- 102
0.11 0.09 0.06 0.05 סאטווו8פמקקט88£זא8סרטן-- 104
0.01 0.03 0.02 0.01 טו£8^ זא£^טפמ8ושרירים- שלד- ו03
0.04 0.03 0.01 80פא ום8££8פ8ושרירים- שלד- ו05
0.18 0.04 0.02 0.02 אפילפסיה - נויורולוגיה- א03

0.06 0.04 0.03 ק8¥זקפטס^^8 נויורולוגיה-- א05
0.04 0.03 0.02 0.03 ק8¥^0£א£1זקפ^8נויורולוגיה-- א06
0.01 0.03 0 0.01 הנשימה דרכי- מ03

0.1 0.03 0.01 0.02 עיניים- 801

1.06 0.93 0.36 0.46 סה״כ
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 המבוטחים אפילפסיה חולי כי עולה ,2.2.2.2 ובתרשים בטבלה המופיעים מהנתונים
 ומבוטחים זהה מבעיה הסובלים מחולים יותר רבים בקשיים נתקלים בלאומית

 תרופות בקבוצת אף אחרות). בקופות 0.02-0.04 לעומת 0.18( אחרת חולים בקופת
 הקופות ליתר )0.1( לאומית כנגד הקבילות מספר בין פער נראה בעיניים לטיפול

)0.01-0.03.(
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 קבילות מספר - תרופה קבוצת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.2.2.3
מתוקננות נפשות 10,000ל-

לאומית מאוחדת מכבי כללית £1£ מערכת סיווג
0.04 0.06 0.01 0.04 בסכרת -טיפול£10

0.18 0.15 0.04 0.06 קרישה -נוגדי801

0.03 0.06 \,\ 0.01 בדם שומנים<10

0.03 0.04 0 0.01 גדילה -הורמוניט01

0.03 0.06 0 0.01 סידן -בריחתט05

0.06 0.02 0.02 0 ^ מסוג נגיפית בדלקת -טיפולנ05
0.01 0.05 0.01 0 1¥16 -טיפולנ06
0.11 0.21 0.09 0.1 פאח־א0£ק1£8^ז £6זאפ8-סרטן-ט01
\-א 0.02 0.02 0.01 פאו^ססאפ ¥ק^מפטז-סרטן-ט02
0.11 0.1 0.06 0.05 אט^ו08פמקקט88£זא8-סרטן-ט04
0.01 0.03 0.02 0.01 ט^£8^ זא£^טפמ8ושרירים- -שלד^03
0.04 0.03 \-א 0.01 80פא ום8££8פ8ושרירים- -שלד^05
0.18 0.05 0.02 0.01 אפילפסיה - -נויורולוגיהא03

0.06 0.05 \-א 0.03 ק8¥זקפטס^^8 -נויורולוגיה-א05
0.04 0.04 0.02 0.03 ק8¥^0£א£1זקפ^8-נויורולוגיה-א06
0.01 0.03 0 0.01 הנשימה דרכי -מ03
0.1 0.04 0.01 0.02 -עיניים801

1.05 1.00 0.35 0.41 סה״כ
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 המבוטחים האפילפסיה חולי כי בולט 2.2.2.3 ובתרשים בטבלה המופיעים מהנתונים
 הסובלים אחרות קופות מבוטחי לעומת יותר רבים בקשיים נתקלים בלאומית

 מנתונים ללמוד ניתן כן, כמו האחרות). בקופות 0.01-0.05 לעומת 0.18( זהה מבעיה
 ז^^1^£0ק^871ם בסרטן תרופתי לטיפול הזקוקים מאוחדת מבוטחי כי אלה

 זהה לטיפול הזקוקים האחרות הקופות ממבוטחי יותר רבים קשיים חווים ^0£1א1ז5
האחרות). בקופות 0.09-0.11 לעומת בלאומית 0.21 (
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מוחלטים במספרים עיקריות, תרופות לפי קבילות - טבלה 2.2.3
 סך
הכל

לאומית מאוחדת מכבי כללית תרופות קבוצת מסחרי שם טיפולי תחום

5 3 2 £028001 - 0וח6־כן32016 0ח6־כן3־16/ צרבת

15 3 2 1 9  £108019 - 1חו391קו1חו
3^ח קח391£ו3102חו

06־־3־^6

5סכרת 1 4 £108X09 - 03ק391ו{1ס2חו £0ו/־93
6 2 4 £108X14 - 0ט1391ט1ו^6 ט־ד1סו17
5 1 4 801£805 - ח0/3£כן3חו־ 06X316־

קרישה נוגדי
13 2 1 10 801£ס04 - 00וכן6109־61 8137/ו

21 7 7 3 4 801££02 - וכן£/31כ3ח £1וטןםו5

17 1 8 4 4 80^X06 X3־6־|0

9 1 3 2 3 £01X032 - 8ו1חו/ט3£ 1^13^1^6־3

סרטן

7 2 1 4 £01X^3 - ־ד351ט2וחט31כ ^0ס־0כן1ווו

12 1 4 1 6 £01X^7 - 8673ס2וחט31כ £7351חו

9 1 2 3 3 £01X07 - £1ו701וחט31כ 0ו^ק70

18 2 2 6 8 £01X08 -
86וח1־כ01ו2וחט31כ

^6ץ1ט־^3

5 1 4 £01X08 - 8ט/01ו1וחו1כ 031(37ו

6 2 4 X28^£0 - 1וח31וחו1כ ^||76^

5 1 4 £028£03 - ט£ 17651־3־ £3510^6/

7 1 1 2 3 £04£802 - 1־1וחו/ו31כ £6ח1^3616

6 4 1 1 £04£804 - £6131וחטוחו31כ £1־ווחט3
 מעי מחלות

דלקתיות

6 4 2 £04£002 - ד3־ס01טחו8 8־09־33
 וטיפול מניעה

 שתל בדחיית
החיסון) (מע'

13 1 2 5 5 ̂ 03£X01 - 801ט1חטחו 3
10חו/

8010/
ושלד שריר

7 3 2 2 1058X04^1 - 06ח05וחט31כ £9673

7 3 1 1 2 |03£X14£ - £676־ו^3^6^3ח 1<6־כןק3 אפילפסיה

18 10 2 2 4 |03£X16£ - ־ק6931כ31חו ־ץ£^3
 בכאב טיפול

 ממקור
נוירופאטי

9 1 2 6 £105££104 - ט^6ו^3חוק6 86־0טןם61 אנטיפסיכוטיות
14 1 3 5 5 £10££

231 44 47 38 102 סה״כ
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 התקבל לגביהן התרופות לקבוצות מתייחסים 2.2.3 בטבלה המופיעים הנתונים
 החיסון, ומערכת סרטן ם- קרישה, נוגדי -8 עיכול, •.-■\ ביותר: הגבוה הקבילות מספר

 עסקו בהן העיקריות בתרופות מפורטות קבוצה בכל עצבים. ^- ושלד, שריר ^-
החולים. קופות לפי בהתפלגות הקבילות,

מוצדקות קבילות לגבי נתונים 2.2.4
 נמצאו )26%( קבילות 179 תרופה, מסוג שירות התבקש בהם קבילות 679 מתוך

 נמצאו תרופה, בנושא מהקבילות 25% אז לאשתקד, יחסית קלה עליה מוצדקות,
מוצדקות.

שנתית. תלת השוואה - תרופה בנושא מוצדקות קבילות 2.2.4.1

■ תרופה לגבי מוצדקות קבילות
■ תרופה לגבי הקבילות יתר
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 במספרים חולים קופת לפי מוצדקות קבילות - ותרשים טבלה 2.2.4.2
מוחלטים

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית תרופות קבוצת

20 5 6 3 6 \_-עיכול

11 1 5 1 4 -דם8
2 1 1 '(-לב

2 1 1 ושתן ס-רבייה
7 5 1 1 מ-הורמונים

12 4 4 4 זיהום .-נוגדי1

68 5 20 14 29 החיסון ומערכת £-סרטן
3 1 2 ושלד ג-שריר1

41 10 8 4 19 א-עצבים

7 3 2 1 1 מ-נשימה

4 4 ושמיעה -ראיה8

2 1 1 ¥-שונות

179 29 54 25 71 סה״כ
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 ותרופות לסרטן תרופות של בהקשר מוצדקות בקבילות משמעותי ריבוי ישנו כי נראה
העצבים. למערכת

 מספר - תרופה קבוצת לפי מוצדקות קבילות - ותרשים טבלה 2.2.4.3
מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית מוצדקות קבילות - '\.1(' ' מערכת סיווג

0.07 0.05 0.01 0.01 \.-עיכול

0.01 0.04 0.00 0.01 -דם8

0.01 0.01 '(-לב

0.01 0.00 ושתן ס-רבייה
0.04 0.00 0.00 מ-הורמונים

0.06 0.03 0.01 זיהום .-נוגדי1

0.07 0.17 0.07 0.07 החיסון ומערכת £-סרטן
0.01 0.00 ושלד ג-שריר

0.14 0.07 0.02 0.04 א-עצבים

0.04 0.02 0.00 0.00 מ-נשימה

0.01 ושמיעה -ראיה8

0.01 0.00 א-שונות

0.41 0.46 0.12 0.16 סה״כ
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 מספר - תרופה קבוצת לפי מוצדקות קבילות - ותרשים טבלה 2.2.4.4
מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית מוצדקות קבילות - '\.11 ' מערכת סיווג

0.07 0.06 0.01 0.01 \.-עיכול

0.01 0.05 0.00 0.01 -דם8
0.01 0.01 '(-לב

0.01 0.00 ושתן ס-רבייה
0.05 0.00 0.00 מ-הורמונים

0.06 0.04 0.01 זיהום .-נוגדי1

0.07 0.18 0.06 0.06 החיסון ומערכת £-סרטן
0.01 0.00 ושלד ג-שריר

0.14 0.07 0.02 0.04 א-עצבים

0.04 0.02 0.00 0.00 מ-נשימה

0.01 ושמיעה -ראיה8

0.01 0.00 א-שונות

0.41 0.50 0.11 0.15 סה״כ
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 ביותר הגבוה המוצדקות, הקבילות מספר תרופות, בנושא כי עולה אלה מנתונים
 0.5ו- 0.46 עם מאוחדת חולים בקופת הוא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל-

 0.41 עם לאומית, חולים קופת לה שניה בהתאמה, ומתוקננות מבוטחות לנפשות
ומתוקננות. מבוטחות נפשות 10,000 ל- קבילות

 הנמוך הקבילות, מספר בעלת הקופה היא מכבי חולים קופת תרופות, בנושא לעומתן,
 אחריה בהתאמה, קבילות 0.11ו- 0.12 ומתוקננות, מבוטחות נפשות 10,000ל- ביותר
בהתאמה. קבילות 0.15ו- 0.16 עם כללית חולים קופת עולה, בסדר

 קופות בכל החיסון. ומערכת לסרטן תרופות בנושא מערכתי קושי עולה מהנתונים
 מאוחדת חולים בקופת מוצדקות. קבילות 0.07 לפחות זה, בנושא יש החולים
 מבוטחות נפשות 10,00ל- מוצדקות קבילות 0.17-0.18 עם ביותר הבולט הוא הקושי

 בנושא מוצדקות. קבילות של ריבוי ישנו העצבים במערכת גם בהתאמה. ומתוקננות
 10,000ל- מוצדקות קבילות 0.14 עם לאומית חולים קופת נגד היו הקבילות מירב זה

נפשות.

טיפולים בנושא קבילות 1ג.
 הקבילות הוגשו בגינם הטיפולים טיפולים. בנושא קבילות 659 התקבלו 2017 בשנת

 הטיפול. נדרש ממנה החולים קופת ולפי המבוקש הטיפול סוג לפי לקבוצות מסווגים
לניתוחים. אף מתייחסים הנתונים יצוין,

ובאחוזים מוחלטים -במספרים ותרשים טבלה 2.3.1.1

 הקבילות מסה״כ אחוז
הטיפולים בתחום הקבילות מספר טיפול סוג

15.8% 104 ופוריות מיילדות
14.6% 96 שיניים + ולסת פה
13.4% 88 שיקום
13.1% 86 הילד התפתחות
11.4% 75 רפואי פארה
10% 66 נוספים טיפולים
5.5% 36 בית טיפולי
5.5% 36 ניתוחים
5.3% 35 הנפש בריאות
2.9% 19 בכאב טיפול
1.5% 10 ומין עור
1.2% 8 בסרטן טיפול
100% 659 סה״כ
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 ■ ופוריות מיילדות
שיניים + ולסת פה

■ שיקום
הילד התפתחות
■ רפואי פארה

כוספים טיפולים
■ בית טיפול׳

■ ניתוחים
 ■ הנפש בריאות
בכאב טיפול

 ■ ומין עור
■ בסרטן טיפול

10%

15.80%

1.50%

1.20%

2.90%

5.30%

5.50%

5.

13.10%

;.40%

מוחלטים במספרים - חולים קופת לפי קבילות - טבלה 2.3.1.2

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית טיפול סוג

104 13 12 48 31 ופוריות מיילדות
96 16 14 20 46 שיניים + ולסת פה
88 18 9 16 45 שיקום
86 10 15 27 34 הילד התפתחות
75 9 7 15 44 רפואי פארה
66 8 6 17 35 נוספים טיפולים
36 4 6 9 17 בית טיפולי
36 1 1 10 24 ניתוחים
35 1 4 5 25 הנפש בריאות
19 4 1 5 9 בכאב טיפול
10 2 1 3 4 ומין עור
8 2 2 4 בסרטן טיפול

659 88 76 177 318 סה״כ
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 קבילות מספר - חולים קופת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.3.1.3
מבוטחות נפשות 10,000ל-

לאומית מאוחדת מכבי כללית טיפול סוג

0.18 0.10 0.22 0.07 ופוריות מיילדות

0.23 0.12 0.09 0.10 שיניים + ולסת פה

0.25 0.08 0.07 0.10 שיקום

0.14 0.13 0.13 0.08 הילד התפתחות
0.13 0.06 0.07 0.10 רפואי פארה
0.11 0.05 0.08 0.08 נוספים טיפולים

0.06 0.05 0.04 0.04 בית טיפולי

0.01 0.01 0.05 0.05 ניתוחים

0.01 0.03 0.02 0.06 הנפש בריאות

0.06 0.01 0.02 0.02 בכאב טיפול

0.03 0.01 0.01 0.01 ומין עור
0.03 0.01 0.01 בסרטן טיפול

1.24 0.65 0.82 0.72 סה״כ
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 בטבלה המוצגים מהנתונים ללמוד ניתן מבוטחות, לנפשות קבילות מספר בבחינת
 סוג פי על הקבילות, בהיקף החולים קופות בין השונות לגבי ,2.3.1.3 ובתרשים

המבוקש. הטיפול

 לאומית כי עולה מבוטחות, נפשות 10,000ל- הקבילות למספר לנתונים בהתייחס
 יורד, בסדר אחריה, ).1.24( ביותר הגבוה הקבילות מספר בה החולים קופת הינה
 בה החולים קופת ואילו )0.72( כללית החולים קופת ),0.82( מכבי החולים קופת
).0.65( מאוחדת הינה מבוטחות נפשות 10,000ל- ביותר הנמוך הקבילות מספר נרשם

 בהשוואה לאומית, החולים קופת של חלקה גדול תחומים, במספר כי מהנתונים בולט
הקופות: ליתר

 10,000ל- קבילות 0.23 הינו לאומית של חלקה ולסת, ופה השיניים טיפולי בתחום
זה. בסיס לפי קבילות 0.09-0.12 נרשמו הקופות שביתר בעוד מבוטחות. נפשות

 הגבוה הקבילות מספר עם החולים קופת הינה לאומית כאב, כנגד טיפולים בתחום גם
 מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות מספר של בסיס לפי החולים, קופות מבין ביותר

הקופות). ביתר 0.01-0.02 לעומת בלאומית 0.06(

 ומכבי כללית החולים קופות הניתוחים, בתחום כי מהנתונים ללמוד ניתן זאת, עם
 ),0.05( מבוטחות נפשות 10,000ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר עם הקופות הינן

ומאוחדת. בלאומית שנרשמו 0.01 לעומת

 הקבילות מספר בעלת הינה כללית החולים קופת הנפש, בבריאות הטיפולים בתחום
).0.06( מבוטחות נפשות 10,000ל- ביותר הגבוה

החולים. קופות בכל דומים נתונים נרשמו הבית טיפולי בנושא
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 קבילות מספר - חולים קופת לפי קבילות - ותרשים טבלה 2.3.1.4
מתוקננות נפשות 10,000ל-

□ מאוחדת □ לאומית

לאומית מאוחדת מכבי כללית טיפול סוג

0.18 0.11 0.22 0.06 ופוריות מיילדות

0.22 0.13 0.09 0.09 שיניים + ולסת פה

0.25 0.08 0.07 0.09 שיקום

0.14 0.14 0.12 0.07 הילד התפתחות
0.13 0.06 0.07 0.09 רפואי פארה
0.11 0.06 0.08 0.07 נוספים טיפולים

0.06 0.06 0.04 0.03 בית טיפולי

0.01 0.01 0.05 0.05 ניתוחים

0.01 0.04 0.02 0.05 הנפש בריאות

0.06 0.01 0.02 0.02 בכאב טיפול

0.03 0.01 0.01 0.01 ומין עור
0.03 0.01 0.01 בסרטן טיפול

1.23 0.70 0.80 0.65 סה״כ

■ נללית ■ מנב׳

/
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 בסיס פי על גם כי ללמוד ניתן ,2.3.1.4 ובתרשים בטבלה המופיעים לנתונים בהתייחס
 החולים קופת הינה לאומית החולים קופת טיפולים, בנושא מתוקננות, נפשות של
 קופות יורד, בסדר אחריה, ).1.23( נפשות 10,000ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר עם

 מספר עם הינה כללית החולים קופת בהתאמה). 0.7ו- 0.8( ומאוחדת מכבי החולים
).0.65( זה בסיס לפי ביותר הנמוך הקבילות

הבאים: הטיפול בתחומי ביטוי לידי באים אלו פערים

 נפשות 10,000 ל- קבילות 0.22 עם לאומית החולים קופת ולסת, ופה שיניים בתחום
.0.09-0.13 על הקבילות מספר עמד הקופות שביתר בעוד מתוקננות,

 לאומית בין זה, בסיס על הקבילות במספר גדולים פערים נרשמו השיקום בתחום אף
הקופות). ביתר 0.07-0.09 לעומת בלאומית, 0.25( החולים קופות ליתר

 הקופות ליתר בהשוואה הקבילות במספר מובילה לאומית הפרה-רפואי, בתחום
הקופות). ביתר שנרשמו 0.06-0.09 לעומת 0.13(

 נפשות 10,000ל- קבילות 0.03 נרשמו לאומית החולים בקופת בסרטן, בטיפול
 דומים נתונים .0-0.01 על הקבילות מספר עמד הקופות שביתר בעוד מתוקננות,

ומין. עור טיפולי בתחום אף נרשמו

 מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות 0.06 עם לאומית כאב, כנגד טיפולים בתחום
הקופות. ביתר 0.01-0.02 לעומת

 הינה לאומית החולים קופת הניתוחים, ובתחום הנפש בריאות בתחום זאת, לעומת
מתוקננות. נפשות 10,000ל-),0.01( ביותר הנמוך הקבילות מספר עם

בדיקות בנושא קבילות 2ג.
 יוצגו זה בתת-פרק בדיקה. הינה העיקרית שמהותן קבילות 801 הוגשו ,2017 בשנת

 מבוטחות נפשות 10,000 ל- הקבילות מספר לפי והן מוחלטים במספר הן הנתונים
החולים. מקופות אחת כל לגבי ומתוקננות,
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ובאחוזים מוחלטים -במספרים ותרשים טבלה 2.4.1.1

מסה״כ אחוז הקבילות מספר בדיקות

52.4% 420 דימות

17.4% 139 גנטיות דם

6.9% 55 נוספות בדיקות

4.9% 39 גסטרו
3.5% 28 מעבדה
2.9% 23 עצבים

2.6% 21 הנפש בריאות בתחום בדיקות

2.4% 19 מומחה עם התייעצות
2% 16 וראייה שמיעה

1.6% 13 ופוריות מיילדות בדיקות

1.2% 10 קרדיולוגיות
1.1% 9 ביופסיות

0.5% 4 אבחונים

0.4% 3 שיניים

0.2% 2 הילד התפתחות
100% 801 סה״כ

 התבקשה מהקבילות 52%בכ- בדיקה, הוא המבוקש השירות בהן הקבילות כלל מתוך
 הקבילות בשיעור מסויימת ירידה חלה ,2016 לשנת בהשוואה דימות. בדיקת

).2016 בשנת 58%(כ- זה לשירות המתייחסות

 בנושא). שטופלו מהקבילות 17% (כ- גנטיות בדיקות הינו בשכיחותו השני הנושא
 היוו 2016 (בשנת זה לשירות המתייחסת בקבילות עלייה חלה ,2016 לשנת בהשוואה
הבדיקות. בנושא הקבילות מסה"כ בלבד 9% זה, לשירות המתייחסות הקבילות
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 במספרים - חולים קופת לפי בדיקות, בנושא קבילות - טבלה 2.4.1.2
מוחלטים

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית

420 48 61 133 178 דימות
139 10 16 43 70 גנטיות דם
55 5 8 14 28 נוספות בדיקות

39 1 2 11 25 גסטרו
28 4 8 16 מעבדה
23 2 4 8 9 עצבים

21 1 7 13 הנפש בריאות בתחום בדיקות

19 3 1 8 7 מומחה עם התייעצות

16 1 2 5 8 וראייה שמיעה
13 2 1 2 8 ופוריות מיילדות בדיקות

10 2 1 1 6 קרדיולוגיות
9 1 1 3 4 ביופסיות

4 1 1 2 אבחונים

3 2 1 שיניים

2 1 1 הילד התפתחות
801 81 98 247 375 סה״כ
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 מספר - חולים קופת לפי בדיקות, בנושא קבילות - ותרשים טבלה 2.4.1.3
מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית
0.68 0.52 0.62 0.40 דימות
0.14 0.14 0.20 0.16 גנטיות דם
0.07 0.07 0.07 0.06 נוספות בדיקות
0.01 0.02 0.05 0.06 גסטרו
0.06 0.04 0.04 מעבדה
0.03 0.03 0.04 0.02 עצבים
0.01 0.03 0.03 הנפש בריאות בתחום בדיקות
0.04 0.01 0.04 0.02 מומחה עם התייעצות
0.01 0.02 0.02 0.02 וראייה שמיעה
0.03 0.01 0.01 0.02 ופוריות מיילדות בדיקות
0.03 0.01 0.00 0.01 קרדיולוגיות
0.01 0.01 0.01 0.01 ביופסיות
0.01 0.00 0.00 אבחונים

0.01 0.00 שיניים
0.01 0.00 הילד התפתחות

1.14 0.84 1.15 0.85 סה״כ
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 הינה מכבי החולים קופת כי עולה ,2.4.1.3 ובתרשים בטבלה המופיעים מהנתונים
 בנושא ),1.15( מבוטחות נפשות 10,000ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר בעלת

 בקופות ).1.14( לאומית החולים קופת קטן, ובפער יורד בסדר לאחריה, בדיקות.
 0.84 ו- 0.85( יותר, ונמוך דומה זה בנושא הקבילות מספר ומאוחדת כללית החולים

מבוטחות. נפשות 10,000ל- בהתאמה)

 מספר - חולים קופת לפי בדיקות, בנושא קבילות - ותרשים טבלה 2.4.1.4
מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית

0.67 0.56 0.60 0.36 דימות

0.14 0.15 0.19 0.14 גנטיות דם
0.07 0.07 0.06 0.06 נוספות בדיקות

0.01 0.02 0.05 0.05 גסטרו
0.06 0.04 0.03 מעבדה
0.03 0.04 0.04 0.02 עצבים

0.01 0.03 0.03 הנפש בריאות בתחום בדיקות

0.04 0.01 0.04 0.01 מומחה עם התייעצות
0.01 0.02 0.02 0.02 וראייה שמיעה
0.03 0.01 0.01 0.02 ופוריות מיילדות בדיקות

0.03 0.01 0.00 0.01 קרדיולוגיות
0.01 0.01 0.01 0.01 ביופסיות

0.01 0.00 0.00 אבחונים

0.01 0.00 שיניים

0.01 0.00 הילד התפתחות

1.13 0.90 1.11 0.77 סה״כ
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■ כללית ■ מכבי □ מאוחדת □ לאומית

 והמוצגים מתוקננות נפשות 10,000ל- הקבילות מספר את המייצגים הנתונים בבחינת
 הגבוה הקבילות מספר בעלת הינה לאומית החולים קופת ,2.4.1.4 ובתרשים בטבלה
).1.13( ביותר
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 חולים קופת יורד בסדר ולאחריה ),1.11( מכבי החולים קופת יורד, בסדר לאחריה,
 נפשות בסיס על לנפש, ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופה ).0.90( מאוחדת

הכללית. הינה ),0.77( בדיקות בנושא מתוקננות,

 קופות בכל קיים דימות, בדיקות בתחום קבילות של הגבוה ההיקף כי עולה עוד
הקופות. כלל מבוטחי של הקושי על ומצביע החולים

דימות בנושא קבילות 2.4.2

 - דימות בדיקת סוג לפי הקבילות התפלגות - ותרשים טבלה 2.4.2.1
מוחלטים במספרים

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית

277 34 36 108 99 ג11<1

79 13 18 12 36 ?£!

64 1 7 13 43 אחרת דימות בדיקת
420 48 61 133 178 סה״כ
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 מספר - דימות בדיקת סוג לפי הקבילות התפלגות - ותרשים טבלה 2.4.2.2
מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית

0.48 0.31 0.50 0.22 ג11<1

0.18 0.15 0.06 0.08 ?£!

0.01 0.06 0.06 0.10 אחרת דימות בדיקת

0.68 0.52 0.62 0.40 סה״כ

 מספר - דימות בדיקת סוג לפי הקבילות התפלגות - ותרשים טבלה 2.4.2.3
מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות

לאומית מאוחדת מכבי כללית

0.48 0.33 0.49 0.20 ג11<1

0.18 0.17 0.05 0.07 ?£!

0.01 0.06 0.06 0.09 אחרת דימות בדיקת
0.67 0.56 0.60 0.36 סה״כ
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רפואיים אביזרים בנושא קבילות 3ג.
 ואביזרים. רפואי ציוד הינו המבוקש השירות בהן קבילות 243 הוגשו ,2017 בשנת

 שהוגשו הקבילות מספר לפי והן מוחלטים במספרים הן הנתונים יוצגו זה בתת-פרק
 מבוטחות נפשות 10,000ל- הקבילות מספר לפי החולים, מקופות אחת כל כנגד

ומתוקננות.
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ובאחוזים מוחלטים -במספרים טבלה 2.5.1.1

מסה״כ אחוז הקבילות מספר רפואיים אביזרים
23% 56 נשימתי ציוד

22.6% 55 שמיעה אביזרי

15.6% 38 סכרת ניטור

9.5% 23 אורטופדיים אביזרים
8.6% 21 מתכלה ציוד
3.7% 9 תותבים
3.3% 8 ניידות אביזרי

3.3% 8 אוזן

2.1% 5 ראיה עזרי
1.6% 4 כאב

1.6% 4 ואורולוגיה פוריות
1.6% 4 ולסת פה שיקום

1.2% 3 הלב וקרום הלב
1.2% 3 חבישות

0.8% 2 למדידה אביזרים
100% 243 סה״כ
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 חולים קופת לפי רפואיים אביזרים בנושא קבילות - טבלה 2.5.1.2
מוחלטים במספרים

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית רפואיים אביזרים
56 4 6 9 37 נשימתי ציוד

55 3 8 12 32 שמיעה אביזרי

38 3 7 10 18 סכרת ניטור

23 2 4 4 13 אורטופדיים אביזרים
21 3 6 3 9 מתכלה ציוד
9 3 6 תותבים
8 1 1 6 ניידות אביזרי

8 1 2 5 אוזן

5 1 2 2 ראיה עזרי

4 1 3 כאב

4 1 3 ואורולוגיה פוריות

4 2 2 ולסת פה שיקום

3 2 1 הלב וקרום הלב
3 2 1 חבישות
2 2 למדידה אביזרים

243 17 37 49 140 סה״כ

 לגביהם העיקרים האביזרים כי עולה הרפואי הציוד תחומי לפי הקבילות מהתפלגות
).22.6%( שמיעה אביזרי ),23%( נשימתי ציוד הם: קבילות הוגשו

 הינו הרפואי הציוד בהן הקבילות באחוז עלייה חלה כי עולה ,2016 לשנת בהשוואה
אשתקד). 17%( נשימתי ציוד
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 חולים קופת לפי רפואיים אביזרים בנושא קבילות - ותרשים טבלה 2.5.1.3
מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות מספר -

לאומית מאוחדת מכבי כללית רפואיים אביזרים
0.06 0.05 0.04 0.08 נשימתי ציוד

0.04 0.07 0.06 0.07 שמיעה אביזרי

0.04 0.06 0.05 0.04 סכרת ניטור

0.03 0.03 0.02 0.03 אורטופדיים אביזרים
0.04 0.05 0.01 0.02 מתכלה ציוד

0.01 0.01 תותבים
0.01 0.00 0.01 ניידות אביזרי

0.01 0.01 0.01 אוזן

0.01 0.01 0.00 ראיה עזרי
0.01 0.01 כאב

0.00 0.01 ואורולוגיה פוריות
0.02 0.00 ולסת פה שיקום

0.03 0.00 הלב וקרום הלב
0.01 0.00 חבישות

0.00 למדידה אביזרים

0.24 0.32 0.23 0.32 סה״כ

■ כללית ■ מכבי □ מאוחדת □ לאומית
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 חולים קופת לפי רפואיים אביזרים בנושא קבילות - ותרשים טבלה 2.5.1.4
מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות מספר -

לאומית מאוחדת מכבי כללית רפואיים אביזרים
0.06 0.06 0.04 0.08 נשימתי ציוד

0.04 0.07 0.05 0.07 שמיעה אביזרי

0.04 0.06 0.05 0.04 סכרת ניטור

0.03 0.04 0.02 0.03 אורטופדיים אביזרים
0.04 0.06 0.01 0.02 מתכלה ציוד

0.01 0.01 תותבים
0.01 0.00 0.01 ניידות אביזרי

0.01 0.01 0.01 אוזן

0.01 0.01 0.00 ראיה עזרי
0.01 0.01 כאב

0.00 0.01 ואורולוגיה פוריות
0.02 0.00 ולסת פה שיקום

0.03 0.00 הלב וקרום הלב
0.01 0.00 חבישות

0.00 למדידה אביזרים

0.24 0.34 0.22 0.29 סה״כ

■ כללית ■ מכבי□ מאוחדת □ לאומית

84



 מספר בה החולים קופת כי עולה 2.5.1.4 ובתרשים בטבלה המוצגים מהנתונים
 הינה רפואיים אביזרים בנושא מתוקננות נפשות 10,000ל- ביותר הגבוה הקבילות

 לאומית כללית, החולים קופות יורד, בסדר אחריה, ).0.34( מאוחדת החולים קופת
 קופות בין הפערים כי אלו מנתונים ללמוד ניתן בהתאמה). 0.22ו- 0.24 ,0.29( ומכבי

מאוד. קטנים הינם זה, בנושא החולים
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שירותים נותן בחירת .3 פרק

 היו קבילות 656 ,2017 בשנת הסתיים שבירורן החולים קופות נגד קבילות 5,131 מתוך
 בשכיחותו השני הנושא זהו הקבילות), מסך 13%(כ- שירותים" נותן "בחירת בנושא
ראשיות. כמהויות המוגדרים הנושאים מבין זו, לשנה הקבילות בקרב

 אשפוז שונים: רפואיים לשירותים מתייחסות שירות נותן בחירת בתחום קבילות
 שירותים וכן החולים בתי של ומכונים חוץ במרפאות ובדיקות ייעוץ וניתוחים,

 בריאות ביטוח חוק להוראות בהתאם כי לציין, יש זה בעניין הקהילה. במסגרת
 במסגרתן הנוהגים הבחירה הסדרי את לקבוע החולים קופות זכאיות ממלכתי,
 הבחירה זכות חריגה, המצדיקות נסיבות ולמעט ככלל השונים. השירות בתחומי

 החולים קופת ע"י ופורסמו שנקבעו כפי הבחירה להסדרי מוגבלת המבוטחים, של
המבטחת.

חולים קופות לפי שירות, נותן בחירת בנושא הקבילות התפלגות 3.1

 שירותים, נותן בחירת בנושא הקבילות התפלגות - תרשים 3.1.1
ובאחוזים): מוחלטים (במספרים חולים קופות לפי

5% | 35
6% | 42

22% | 146

■ כללית

■ מכבי

■ מאוחדת

לאומית

433 | 66%
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 לנפשות שירותים נותן בחירת בנושא קבילות מספר טבלה- 3.1.2
חולים קופות לפי מתוקננות, ולנפשות מבוטחות

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
קבילות

קבילות  קופת
חולים

0.89 4,877.21 0.98 4,425.86 66.00% 433 כללית
0.66 2,216.62 0.68 2,148.07 22.30% 146 מכבי
0.39 1,083.95 0.36 1,171.26 6.40% 42 מאוחדת
0.49 714.45 0.49 710.84 5.30% 35 לאומית
0.74 8,892.24 0.78 8,456.03 100% 656 סה״כ

 ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר תרשימים- 3.1.3
קופ"ח: לפי שירותים, נותן בחירת בנושא מתוקננות

שירותים נותן -בחירת מבוטחות ו־-נפשות 0,000 ל קבילות מספר
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שירותי□ נותן -בחירת מתוקננות נפשות-10,000 ל קבילות מספר

 כאשר החולים, קופות בין משמעותיים פערים ישנם זה, בנושא כי מהנתונים עולה
 בקופת הוא מתוקננות ולנפשות מבוטחות לנפשות ביותר הגבוה הקבילות מספר
 הנמוך הקבילות מספר עם הקופה ולאומית. מכבי יורד, בסדר אחריה כללית, חולים
מאוחדת. חולים קופת היא, זה בנושא ביותר

 1 (פרק 1.1.3 בתרשים הקבילות. סך מהתפלגות משמעותית שונה זו התפלגות
 כללית בקופ"ח כי נראה ומתוקננות מבוטחות לנפשות הקבילות בסך הדן לדוח)
 הקבילות את בוחנים אנו כאשר ביותר. הנמוך הוא לנפש, הקבילות מספר סה"כ
 הוא בכללית לנפש הקבילות מספר כי לראות ניתן שירותים, נותן בחירת בנושא
 נקבעים הבחירה הסדרי בכללית כי הוא זו לתוצאה הסבר כי נראה ביותר. הגבוה
 גורם לכך, מעבר הספציפי. המחוז מבוטחי על רק מוגבל באופן וחלים המחוז ברמת

 להעדיף הקופה נטיית הוא בחירה, הסדרי בנושא הכללית נגד לקבילות משמעותי
 הדוח בשנת חלה ומכבי, כללית חולים בקופות בבעלותה. המצויים החולים בתי את

 בהתאמה, , 0.66 ו- 0.89 שירותים, נותן בחירת בנושא לנפש הקבילות במספר עליה
 בשנת בהתאמה, ,0.38 ו- 0.69 ל- ,בהשוואה 2017 בשנת מתוקננות נפשות 10,000 ל-

 במספר ירידה הדוח בשנת חלה ולאומית, מאוחדת חולים בקופות זאת, לעומת .2016
 בשנת מתוקננות נפשות 10,000 ל- בהתאמה, 0.49ו- 0.39 זה. בנושא לנפש, הקבילות

.2016 בשנת בהתאמה, ,0.72ו- 0.71 ל- בהשוואה ,2017
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 נותן בחירת בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 3.2
חולים קופת לפי שירותים,

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

32.20% 211 23% 8 31.00% 13 38.40% 56 30.90% 134 מוצדק

19.80% 130 11.40% 4 19.00% 8 25.30% 37 19% 81
 הבעיה

 על באה
פתרונה

9.80% 64 8.60% 3 14.30% 6 7.50% 11 10.20% 44
 ניתן
 או מידע

הכוונה

9% 57 22.90% 8 9.50% 4 5.50% 8 8.50% 37
 לא

 נדרשה
הכרעה

29.60% 194 34.30% 12 26.20% 11 23.30% 34 31.60% 137  לא
מוצדק

100% 656 100% 35 100% 42 100% 146 100% 433 סה״כ

 לשיעור יחסית גבוה )32.2%( שירותים נותן בחירת בנושא המוצדקות הקבילות שיעור
 אחוז נרשם מכבי החולים בקופת ).27.6%( כללי באופן מוצדקות שנמצאו הקבילות
 בסדר אחריה ).38.4%( שירות נותן בחירת בנושא ביותר הגבוה המוצדקות הקבילות

 הקבילות אחוז נרשם בה הקופה ).31% (כ- וכללית מאוחדת חולים קופות יורד,
 לאומית חולים קופת הינה משמעותי, בפער זה, בנושא ביותר הנמוך המוצדקות

)23%.(

 והקבילות המוצדקות הקבילות אחוזי על בהסתמך כי אלה, מנתונים ללמוד ניתן עוד
 הסתיימו זה בנושא שהוגשו מהקבילות מחצית מעל פתרונה, על באה הבעיה בהן

 זה, בנושא מהקבילות 64%בכ- "מכבי" החולים בקופת המבוטח. רצון בהגשמת
המבוטח. ואינטרס רצון את שישביע פתרון הושג

 חוק של היסוד לעקרונות ובכפוף ככלל כי החוק, קביעת שלמרות מכך ללמוד ניתן
 של הבחירה וזכות בחירה, הסדרי לקביעת הקופה זכאית ממלכתי, בריאות ביטוח

 ינקטו הנציבות, התערבות ללא שגם מקום יש אלו, להסדרים מוגבלת המבוטחים
 תוך שירות נותן לבחירת בקשות של פרטנית בחינה תוך מסוימת בגמישות הקופות

 אינטרס ומתעורר במידה וזאת הקיימים, הבחירה מהסדרי לחרוג אפשרות מתן
למבוטח. מובהק
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 שירותים נותן בחירת בנושא מוצדקות קבילות -מספר טבלה 3.3
ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל-

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 מסה״כ אחוז
 הקבילות

המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

0.27 4,877.21 0.30 4,425.86 63.50% 134 כללית

0.25 2,216.62 0.26 2,148.07 27% 56 מכבי

0.12 1,083.95 0.11 1,171.26 6.20% 13 מאוחדת

0.11 714.45 0.11 710.84 3.80% 8 לאומית

0.24 8,892.24 0.25 8,456.03 100% 211 סה״כ

 נותן בחירת בנושא מוצדקות קבילות מספר תרשימים- 3.4
ומתוקננות מבוטחות לנפשות 10,000ל- שירותים

שירותים נותן -בחירת מבוטחות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

כללית מכבי מאוחדת לאומית
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שירותים נותן -בחירת מתוקננות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

0.27 0.25

כללית מכבי מאוחדת לאומית

 המוצדקות הקבילות מספר בעלות הקופות הן ומאוחדת לאומית החולים קופות
 הן נפשות, 10,000ל- 0.11כ- שירותים, נותן בחירת בנושא ביותר הנמוך לנפש

 מספר עם הקופות הן וכללית מכבי חולים קופות ואילו מתוקננות והן מבוטחות
 0.25-0.26 מתוקננות, ולנפשות מבוטחות לנפשות ביותר הגבוה המוצדקות הקבילות

(בהתאמה). בכללית 0.27-0.3ו- במכבי
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שירותים נותן בחירת בנושא הקבילות התפלגות 3.5

הבא: בתרשים שמפורט כפי נושאים תתי לכמה מחולקות זה בנושא הקבילות

 בנושא הקבילות, של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 3.5.1
שירותים נותן בחירת

3.7%

 ■ חולים בתי חוץ מרפאות
 ■ ניתוחים אשפוזים/
בקהילה ב.נ.ש

 (כ- הקבילות מרבית ,2016 לנתוני בדומה ,2017 בשנת גם כי, עולה 3.5.1 מתרשים
 קבלת לאישור מבוטחים בבקשות עניינן שירות נותן בחירת בנושא שהוגשו )66%

 במסגרת בדיקות ועריכת מומחה רופא ייעוץ קבלת רפואי, מעקב כגון: רפואי שירות
 קופת כאשר וזאת המבוטחים של להעדפתם בהתאם חולים, בית של חוץ מרפאת
 חוץ במרפאת או הקהילה במסגרת השירות לקבלת המבוטחים את הפנתה החולים

למבוטחיה. הקופה שפרסמה הבחירה להסדרי בהתאם אחר, חולים בבית

 לבחור מבוטחים של בדרישות עסקו שירות נותן בחירת בנושא מהקבילות 30% כ-
 היו המבוטחים דרישות זה, במקרה גם אשפוז. או ניתוח יעברו בו החולים בית את

 זה נושא תת )2016( קודמת בשנה גם החולים. קופת של הבחירה מהסדרי בחריגה
דומה. היה היחסי וחלקו בגודלו השני היה

 יודגש, בקהילה. שירות נותן בבחירת עסקו זה בנושא שהוגשו מהקבילות 4% כ-
 הקבילות במספר משמעותית ירידה חלה כי וניכר 7% על זה נתון עמד ,2016 בשנת

בנושא. שהוגשו

החולים: מקופות אחת בכל לעיל המפורטים הנושאים התפלגות תוצג להלן בטבלה
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 בחירת בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 3.5.2
חולים קופות לפי שירותים, נותן

סה״כ לאומית מאוחדת מכבי כללית
 תתי

 מספרנושאים
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

66.50% 436 62.90% 22 76.20% 32 75.30% 110 62.80% 272
 מרפאות

 בתי חוץ
חולים

29.90% 196 34.30% 12 19% 8 21.20% 31 33.50% 145  אשפוז/
ניתוחים

3.70% 24 2.90% 1 4.80% 2 3.40% 5 3.70% 16 ב.נ.ש.
בקהילה

100% 656 100% 35 100% 42 100% 146 100% 433 סה״כ

 נותן בחירת הינו שירות נותן בחירת בנושא הקבילות עסקו שבו בגודלו השני הנושא
 החולים בקופות כי ,3.5.2 טבלה מנתוני בולט אשפוז. או ניתוח לצורך שירותים
 בהשוואה משמעותית נמוך הוא זה נושא תת של היחסי שיעורו ולאומית, מאוחדת
 של הבחירה בהסדרי יותר גדולה גמישות על מלמד והדבר וייתכן הגדולות לקופות
ואשפוזים. ניתוחים בתחום , הקטנות הקופות

 בתתי ומתוקננות, מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות מספר 3.6
חולים קופות לפי הנושאים,

חולים בתי חוץ מרפאות - נושא תת - טבלה 3.6.1

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
קבילות

 קבילות
 בנושא

 חוץ מרפאות
חולים בתי

 קופת
חולים

0.56 4,877.21 0.61 4,425.86 62.70% 272 כללית
0.50 2,216.62 0.51 2,148.07 % 25.00 110 מכבי
0.28 1,083.95 0.26 1,171.26 6.90% 30 מאוחדת
0.31 714.45 0.31 710.84 5.10% 22 לאומית
0.49 8,892.24 0.51 8,456.03 100% 434 סה״כ
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חולים בתי חוץ מרפאות - נושא תת - תרשימים 3.6.1.1

חולים ■בת חוץ -מרפאות מתוקננות -נפשות10,000 ל קבילות מספר

 הקבילות מספר כי ללמוד ניתן 3.6.1.1 ובתרשימים 3.6.1 בטבלה המוצגים מהנתונים
 מתוקננות, נפשות בסיס על והן מבוטחות נפשות בסיס על הן לנפש, ביותר הנמוך
 אחריה, מאוחדת, החולים בקופת הינו חולים, בבתי חוץ מרפאות בחירת בנושא
לאומית. החולים קופת עולה, בסדר
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 זה, נושא בתת לנפש, ביותר הגבוה הקבילות מספר נרשם כללית חולים בקופת
מכבי. חולים קופת יורד בסדר ולאחריה

אשפוז/ניתוחים - נושא תת - טבלה 3.6.2

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
 קבילות
בנושא

 קבילות
 בנושא
 אשפוז/
ניתוחים

 קופת
חולים

0.30 4,877.21 0.33 4,425.86 74.00% 145 כללית
0.14 2,216.62 0.14 2,148.07 16% 31 מכבי
0.07 1,083.95 0.07 1,171.26 4.10% 8 מאוחדת
0.17 714.45 0.17 710.84 6.10% 12 לאומית
0.22 8,892.24 0.23 8,456.03 100% 196 סה״כ

 לצורך שירות נותן בחירת בנושא גם כי מלמדים 3.6.2.1 ותרשימים 3.6.2 טבלה
 מבוטחות נפשות בסיס על הן לנפש, ביותר הגבוה הקבילות מספר ניתוח, או אשפוז

 בקופת זה בנושא גם כללית. החולים בקופת הינו מתוקננות, נפשות בסיס על והן
 או מתוקננות נפשות 10,000ל- ביותר הנמוך הקבילות מספר נרשם מאוחדת החולים

מבוטחות.
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ניתוחים אשפוז/ ־ מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות מספר

כללית מכבי מאוחדת לאומית
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חירום רפואת .4 פרק

 בנושא היו )11.5%( 588 ,2017 בשנת שנסגרו החולים קופות נגד קבילות 5,131 מתוך
 כמהויות המוגדרים הנושאים מבין בשכיחותו השלישי הינו זה ונושא חירום רפואת

ראשיות.

 ביקור בגין מתשלום ופטור התחייבות באישור עוסקות חירום רפואת על קבילות
 וכן אמבולנס באמצעות לביה"ח פינוי הוצאות עבור החזר מימון לרבות מיון, בחדר

 פניית טרם החולים קופות של הטלפוני השירות במוקדי הניתן השירות על תלונות
למיון. המבוטח

 קופות לפי חירום, רפואת בנושא הקבילות התפלגות - תרשים 4.1.1
ובאחוזים): מוחלטים (במספרים חולים

9% 1 51
■ כללית

■ מכבי

■ מאוחדת

לאומית

260 1 44%

 חירום רפואת בנושא בקבילות מכבי חולים קופת של חלקה כי בולט 4.1.1 מתרשים
).1 בפרק (כמוצג הקבילות בסה"כ מחלקה משמעותית גבוה
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 מתוקננות ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר טבלה- 4.1.2
חולים קופות לפי חירום, רפואת בנושא

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
 קבילות
בנושא

קבילות  קופת
חולים

0.53 4,877.21 0.59 4,425.86 44.2% 260 כללית
0.97 2,216.62 1.01 2,148.07 36.7% 216 מכבי
0.56 1,083.95 0.52 1,171.26 10.4% 61 מאוחדת
0.71 714.45 0.72 710.84 8.7% 51 לאומית
0.66 8,892.24 0.7 8,456.03 100% 588 סה״כ

 ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר תרשימים- 4.1.3
קופ"ח: לפי חירום, רפואת בנושא מתוקננות

חירום -רפואת מבוטחות -נפשות10,000 ל קבילות מספר

עז

0.72

0.52

1.01

0.59

כללית מכבי מאוחדת לאומית
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חירום -רפואת מתוקנגות -בפשות10,000 ל קבילות מספר

0.71
0.56

מכבימאוחדתלאומית

0.53

 מספר עם הקופה היא מכבי חולים קופת כי עולה 4.1.3 ותרשימים 4.1.2 טבלה מנתוני
 במספר עלייה חלה ואף מתוקננות) נפשות 10,000ל- 0.97 לנפש( הגבוה הקבילות
 0.71כ- עם לאומית חולים קופת אחריה ).0.80( לאשתקד יחסית לנפש, הקבילות

מתוקננות. נפשות 10,000 ל- קבילות

 בנושא לנפש הנמוך הקבילות מספר עם הקופות הן וכללית מאוחדת חולים קופות
מתוקננות). נפשות 10,000ל- בהתאמה, 0.53 ו 0.56( חירום. רפואת
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 חירום, רפואת בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 4.2
חולים קופת לפי

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

40.1% 236 39.2% 20 39.3% 24 47.2% 102 34.6% 90 מוצדק

1.9% 11 3.9% 2 3.3% 2 0.9% 2 1.9% 5
 הבעיה

 על באה
פתרונה

3.2% 19 5.9% 3 9.8% 6 2.8% 6 1.5% 4  מידע ניתן
הכוונה או

15.5% 91 19.6% 10 11.5% 7 13.9% 30 16.9% 44  נדרשה לא
הכרעה

39.3% 231 31.4% 16 36.1% 22 35.2% 76 45% 117 מוצדק לא
100% 588 100% 51 100% 61 100% 216 100% 260 סה״כ

 חירום. רפואת שמהותן בקבילות ההכרעות התפלגות אופן את מציגה 4.2 טבלה
 מוצדקות ונמצאו חירום רפואת בנושא שסווגו הקבילות אחוז זו, להתפלגות בהתאם

 הכללי המוצדקות הקבילות לאחוז ביחס משמעותית גבוה זה אחוז ,40% כ- על עומד
 אחוז עמד בה הקודמת, השנה לנתוני בהשוואה אף גבוה זה נתון כן, כמו ).28.4%(

.28.7% על חירום רפואת בנושא המוצדקות הקבילות

 בסה"כ הנושא של היחסי משקלו וכן זה בנושא לנפש הקבילות במספר העלייה
 החולים ובקופות בציבור בהירות חוסר קיים כי למסקנה להביא יכולים הקבילות,

 חירום, רפואת בנושא הבריאות בסל הקיימים ההסדרים כי בציבור, תחושה על וכן
 כך על להצביע כדי בו יש מיון בנושא הקבילות ריבוי זאת, עם יחד מספקים. אינם

 זה, מימון לאשר מוכנות ואינן וקשיחה דווקנית בגישה נוקטות החולים קופות כי
 חד חובה עלתה לא כאשר וזאת גבוליים, מקרים או מצוקה המעלות בקבילות אף

השירותים. סל מהוראות לכך משמעית

 הקבילות שיעור מכבי החולים בקופת הקודמת, לשנה בדומה כי, יצוין זה בהקשר
 47.2%ל- והגיע החולים קופות מבין ביותר הגבוה הוא זה, בנושא מוצדקות שנקבעו

 בקופת ).39.2%( ולאומית ),39.3%( מאוחדת החולים קופת יורד, בסדר ואחריה,
 הנמוך הוא בנושא, הקבילות מסה"כ המוצדקות הקבילות אחוז כללית החולים

).34.6%( ביותר
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חירום רפואת בנושא מוצדקות קבילות 4.3

 חירום רפואת בנושא מוצדקות קבילות -מספר טבלה 4.3.1
ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל-

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ

 הקבילות
המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

0.18 4,877.21 0.2 4,425.86 38.1% 90 כללית
0.46 2,216.62 0.47 2,148.07 43.2% 102 מכבי
0.22 1,083.95 0.2 1,171.26 10.2% 24 מאוחדת
0.28 714.45 0.28 710.84 8.5% 20 לאומית
0.27 8,892.24 0.28 8,456.03 100% 236 סה״כ

 חירום רפואת בנושא מוצדקות קבילות מספר תרשימים- 4.3.2
ומתוקננות מבוטחות לנפשות 10,000ל-

חירום -רפואת מבוטחות לבפשות מוצדקות קבילות מספר

00
6

ז0
6

0.28

לאומית

0.2

מאוחדת

0.47

מכבי

0.2

כללית

ס

6
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חירום -רפואת מתוקננות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

0.28

לאומית

0.22

מאוחדת

046

מכבי

0.18

כללית

עש
6

ס
6

 הקבילות מספר בולט לעיל, 4.3.2 ובתרשימים 4.3.1 בטבלה המוצגים מהנתונים
 מאשר משמעותית גבוה זה בנושא אשר מכבי, חולים קופת נגד הגבוה, המוצדקות

 נפשות בסיס על והן מבוטחות נפשות בסיס על הן האחרות, החולים בקופות
 ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות 0.46ו- 0.47 מתוקננות.
 החולים קופת היא יורד, בסדר השנייה, הקופה מכבי. חולים בקופת (בהתאמה)

ומתוקננות. מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות 0.28 עם לאומית

 ביותר, הנמוך המוצדקות הקבילות מספר בעלת הקופה היא כללית חולים קופת
 לאחריה נפשות), 10,000ל- 0.18( מתוקננות נפשות בסיס על חירום, רפואת בנושא
 מבוטחות, נפשות בסיס על נפשות). 10,000ל- 0.22( מאוחדת חולים קופת עולה, בסדר
נפשות. 10,000ל- 0.2 על ועומד אלו קופות בשתי שווה המוצדקות, הקבילות מספר
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חירום רפואת בנושא הקבילות התפלגות 4.4

 בנושא הקבילות, של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 4.4.1
חירום רפואת

 ■ מיון
 ■ אמבולנסים

לילה מוקדי

1.9%

 רפואת בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 4.4.2
חירום

סה״כ לאומית מאוחדת מכבי כללית
 תתי

 אחוזנושאים
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מספר
קבילות

70.1% 412 68.6% 35 60.7% 37 84.7% 183 60.4% 157 מיון
28.1% 165 27.5% 14 34.4% 21 14.4% 31 38.1% 99 אמבולנס

1.9% 11 3.9% 2 4.9% 3 0.9% 2 1.5% 4  מוקדי
לילה

100% 588 100% 51 100% 61 100% 216 100% 260 סה״כ

 כי מלמדת 4.1.6.2 ובטבלה 4.1.6.1 בתרשים המוצגות הנושאים תתי התפלגות
 מיון בחדר ביקור בגין התשלום הוא המוצגת חירום רפואת בנושא המרכזי הנושא
 הסעות הוא נוסף מרכזי נושא חירום. רפואת בנושא הקבילות מסה"כ 70%כ- שחלקו

 דומים אלה נתונים בנושא. הקבילות מסה"כ 28.1% שחלקו מיון לחדר אמבולנסים
.2016 בשנת לנתונים
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ואמבולנסים מיון בנושא קבילות 4.2

מיון - נושא תת - טבלה 4.2.1.1

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
 קבילות
בנושא

 קבילות
 בנושא
מיון

 קופת
חולים

0.32 4,877.21 0.35 4,425.86 38.3% 157 כללית
0.82 2,216.62 0.85 2,148.07 44.4% 182 מכבי
0.34 1,083.95 0.32 1,171.26 9% 37 מאוחדת
0.48 714.45 0.48 710.84 8.3% 34 לאומית
0.46 8,892.24 0.48 8,456.03 100% 410 סה״כ

מיון - נושא תת - תרשימים 4.2.1.2
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מיון - מתוקננות נפשות 10,000ל- קבילות מספר

0.48
0.34

0.82

מכבי

0.32

מאוחדתלאומית

 מכבי החולים קופת כי עולה 4.2.1.2 ובתרשימים 4.2.1.1 בטבלה המוצגים מהנתונים
 10,000ל- 0.82( למיון פניות בנושא לנפש ביותר הגבוה הקבילות מספר בעלת הינה

 משמעותי. באופן גבוה הינו החולים קופות יתר לבין בינה הפער מתוקננות). נפשות
 הקבילות מספר ומאוחדת בכללית ).0.48( לאומית החולים קופת יורד, בסדר אחריה,

מתוקננות). נפשות 10,000ל- 0.48( יותר נמוך הוא למיון פניות בנושא לנפש

 כך על להצביע כדי בו יש מיון בנושא הפניות ריבוי זה, פרק בתחילת שצוין כפי
 נוקטות החולים קופות וכי בנושא שנקבעו בהסדרים בעייתיות רואה שהציבור

 מצוקה המעלות בקבילות אף זה, מימון לאשר מוכנות ואינן וקשיחה דווקנית בגישה
 הדווקניות מהוראות לכך ברורה חובה עלתה לא כאשר וזאת גבוליים, מקרים או
 נציבות הגישה קודמות בשנים זה, בנושא הרבות הקבילות לאור השירותים. סל של

 הכלולים הקריטריונים הרחבת בדבר השירותים בסל הדנה לוועדה בקשות הקבילות
זה. בנושא השירותים בסל
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אמבולנסים - נושא תת - טבלה 4.2.2.1

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
קבילות

 קבילות
 בנושא

אמבולנסים

 קופת
חולים

0.20 4,877.21 0.22 4,425.86 60% 99 כללית
0.14 2,216.62 0.14 2,148.07 18.8% 31 מכבי
0.19 1,083.95 0.18 1,171.26 12.7% 21 מאוחדת
0.20 714.45 0.20 710.84 8.5% 14 לאומית
0.19 8,892.24 0.20 8,456.03 100% 165 סה״כ

אמבולנסים - נושא תת - תרשימים 4.2.2.2

■□-אמבולנס מבוטחות -נפשות10,000 ל קבילות מספר
1€\
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-אמבולנסים מתוקננות גפשות-10,000 ל קבילות מספר

 בתת למיון, פניות הנושא מתת בשונה כי עולה 4.2.2.2 ומתרשימים 4.2.2.1 מטבלה
 הקבילות מספר עם הקופה היא מכבי החולים קופת באמבולנסים והסעה פינוי נושא
 מספר האחרות בקופות מתוקננות). נפשות 10,000ל- 0.14( ביותר הנמוך לנפש

מתוקננות). נפשות 10,000ל- 0.19-0.20 על ועומד יותר, גבוה לנפש הקבילות
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מנהלי טיפול .5 פרק

 קבילות 527 ,2017 בשנת הסתיים שבירורן החולים קופות נגד קבילות 5,131 מתוך
 היה זה נושא המנהלי, הטיפול בנושא (היו זו בשנה הקבילות מסה"כ 10.3% המהוות
ראשיות. כמהויות המוגדרים הנושאים מבין בשכיחותו, הרביעי

חולים קופות לפי מנהלי, טיפול בנושא הקבילות התפלגות 5.1

 קופות לפי מנהלי, טיפול בנושא הקבילות התפלגות - תרשים 5.1.1
ובאחוזים): מוחלטים (במספרים חולים

■ כללית

■ מכבי

■ מאוחדת

לאומית

273 1 52%

 קופות לפי המנהלי, הטיפול בנושא הקבילות התפלגות כי 5.1.1 מתרשים ללמוד ניתן
כללים. נתונים לדוח- 1 בפרק שהוצגה כפי הקבילות סה"כ להתפלגות דומה חולים,
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 מתוקננות ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר טבלה- 5.1.2
חולים קופות לפי מנהלי, טיפול בנושא

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
 קבילות
בנושא

קבילות  קופת
חולים

0.56 4,877.21 0.62 4,425.86 51.8% 273 כללית
0.5 2,216.62 0.52 2,148.07 21.1% 111 מכבי

0.86 1,083.95 0.79 1,171.26 17.6% 93 מאוחדת
0.70 714.45 0.70 710.84 9.5% 50 לאומית
0.59 8,892.24 0.62 8,456.03 100% 525 סה״כ

 ולנפשות מבוטחות לנפשות קבילות מספר תרשימים- 5.1.3
קופ"ח: לפי מנהלי, טיפול בנושא מתוקננות

■מנהל -סימול מבוטחות ת -נפשו10,000 ל קבילות מספר

0.7
0.79

0.52
0.62

כללית מכבימאוחדתלאומית
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07

לאומית

מנהלי -טיפול מתוקננות ו־-נפשות 0,000 ל קבילות מספר

0.86

מכבי מאוחדת

 עם הקופה היא מאוחדת חולים קופת כי 5.1.3 ותרשימים 5.1.2 טבלה מנתוני עולה
 נפשות בסיס על והן מתוקננות נפשות בסיס על הן לנפש, הגבוה הקבילות מספר

 נפשות 10,000ל- זה, בנושא הקבילות מספר מאוחדת, חולים בקופת מבוטחות.
 קבילות 0.7כ- עם לאומית חולים קופת יורד, בסדר אחריה, .0.86ל- מגיע מתוקננות

 הקבילות מספר עם הן ומכבי כללית חולים קופות מתוקננות.- נפשות 10,000ל-
. מתוקננות נפשות 10,000ל- (בהתאמה), 0.50ו- 0.56 זה, בנושא לנפש הנמוך
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 מנהלי, טיפול בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 5.2
חולים קופת לפי

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

19.2% 101 14% 7 22.6% 21 18% 20 19.4% 53 מוצדק

37.2% 196 40% 20 35.5% 33 39.6% 44 36.3% 99
 הבעיה

 על באה
פתרונה

26.4% 139 28% 14 29% 27 25.2% 28 25.6% 70
 ניתן
 או מידע

הכוונה

6.6% 35 10% 5 1.1% 1 3.6% 4 9.2% 25
 לא

 נדרשה
הכרעה

10.6% 56 8% 4 11.8% 11 13.5% 15 9.5% 26  לא
מוצדק

100% 527 100% 50 100% 93 100% 111 100% 273 סה״כ

 המנהלי הטיפול בנושא הקבילות של הגבוה האחוז 5.2 בטבלה במיוחד בולט
 בהשוואה זאת , )37.2%( פתרונה" על באה "הבעיה בקביעה הבירור הסתיים בהן

 זו בקביעה הבירור הסתיים בהן הקבילות, בסה"כ הקבילות סגירת אופן להתפלגות
 שהסתיימו הקבילות כי לציין יש . לדוח) 1 (פרק הקבילות מסה"כ בלבד 17.5% ב-

 )19%(כ- "מוצדקות" שנקבעו הקבילות עם בצירוף פתרונה" על באה "הבעיה באופן
המנהלי. הטיפול בנושא הקבילות מסך 56.3% לכדי מגיעות

 המנהלי, הטיפול בנושא מהקבילות מרבע ביותר כי 5.2 מטבלה ללמוד ניתן כן, כמו
 זכאותו את לממש בידו שיסתייע כך לקובל, הכוונה או מידע במתן הטיפול הסתיים
 מהקבילות מהותי בחלק כי מכך ללמוד ניתן ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת

 בקשיים הייתה הפניה ומהות והכרעה בירור נדרשו לא כלל , המנהלי הטיפול בנושא
 היה מוטב אלה, קשיים המבוטחים. נתקלו בהם שונים בירוקרטיים או מנהליים
עצמן. החולים קופות ידי על ויפתרו מענה שיקבלו

 מאחוז נמוך אמנם )19.2%( המנהלי הטיפול בנושא מוצדקות שנמצאו הקבילות אחוז
 בולט נתון מאידך, .28%כ- על עמד אשר הקבילות, בכלל מוצדקות שנמצאו הקבילות

 שאחוז בעוד ,10.6% על עמד אשר מוצדקות, לא שנמצאו הקבילות אחוז הינו נוסף
.28.4% על עמד הקבילות כל בסך מוצדקות לא שנמצאו הקבילות
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 10,000ל- מנהלי טיפול בנושא מוצדקות קבילות -מספר טבלה 5.3
ומתוקננות מבוטחות נפשות

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 מוצדקות
 לנפשות

מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ

 הקבילות
המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

0.11 4,877.21 0.12 4,425.86 52.5% 53 כללית
0.09 2,216.62 0.09 2,148.07 19.8% 20 מכבי
0.19 1,083.95 0.18 1,171.26 20.8% 21 מאוחדת
0.10 714.45 0.10 710.84 6.9% 7 לאומית
0.11 8,892.24 0.12 8,456.03 100% 101 סה״כ

 מנהלי טיפול בנושא מוצדקות קבילות מספר תרשימים- 5.3.1
ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל-

מנהלי -טיפול מבוטחות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

פז
6

0.18
0.1

____ ו
מאוחדת לאומית

0.09

כללית מכבי

112



מנהלי -טיפול מתוקננות לנפשות מוצדקות קבילות מספר

0.19
0.1

לאומית

0.09

מכבי

0.11

כללית

 ]יס
ס

 ס
ס

מאוחדת

 הקבילות בהשוואת גם המנהלי, הטיפול בנושא לנפש הקבילות סך להתפלגות בדומה
 המוצדקות הקבילות מספר בעלת היא מאוחדת חולים קופת בלבד, המוצדקות

 מבוטחות נפשות 10,000ל- קבילות 0.18כ- מנהלי, טיפול בנושא ביותר הגבוה לנפש
 הקבילות מספר ולאומית, ומכבי כללית האחרות, החולים בקופות ומתוקננות.
 ועומד יותר נמוך המנהלי, הטיפול בנושא ומתוקננות, מבוטחות לנפשות המוצדקות

ומתוקננות. מבוטחות נפשות 10,000ל 0.1כ- על
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מנהלי טיפול בנושא הקבילות התפלגות 5.4

 טיפול בנושא הקבילות, של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 5.4.1
מנהלי

■ תורים
 ■ ובירוקרטיה הכבדה

■ שירות שינו"
■ גביה

■ רפואי מידע העברת
המבוטח זכויות כיבוד אי

7-2% 43.3%

6.5% 1-5%
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 טיפול בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 5.4.2
מנהלי

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית
 חלקנושאים תתי

יחסי
 מסי

קבילות
 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

43.3% 228 14% 7 29% 27 49.5% 55 50.9% 139 תורים

32.6% 172 38% 19 40.9% 38 30.6% 34 29.7% 81  הכבדה
ובירוקרטיה

8.9% 47 8% 4 16.1% 15 10.8% 12 5.9% 16  שינויי
שירות

7.2% 38 6% 3 12.9% 12 4.5% 5 6.6% 18 גביה

6.5% 34 26% 13 1.1% 1 2.7% 3 6.2% 17  העברת
רפואי מידע

1.5% 8 8% 4 1.8% 2 0.7% 2
 כיבוד אי

 זכויות
המבוטח

100% 527 100% 50 100% 93 100% 111 100% 273 סה״כ

 ובטבלה 5.4.1 בתרשים המוצגת הנושאים, לתתי המנהלי, הטיפול מהות התפלגות
 הוגשו בגינו העיקרי הנושא תת השנה גם ,2016 לשנת בדומה כי מלמדת ,5.4.2

 בולט זה נושא תת של משקלו ).43.3%( תורים הינו המנהלי הטיפול בנושא קבילות
 על מהקבילות 50%כ- מהווה והוא ו"לאומית" "כללית" החולים בקופות במיוחד

 זה, נושא תת של חלקו "מכבי" החולים בקופת המנהלי. הטיפול בנושא אלה קופות
).14.3%( ביותר הנמוך הוא , המנהלי הטיפול בנושא הקבילות בסה"כ

 ומהווה המנהלי הטיפול בנושא בשכיחותו השני הינו ובירוקרטיה הכבדה נושא תת
בנושא. הקבילות מסה"כ 32.6%כ-
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ובירוקרטיה והכבדה תורים בנושא קבילות 5.4.3

תורים - נושא תת - טבלה 5.4.3.1

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
 קבילות
בנושא

 קבילות
 בנושא
תורים

 קופת
חולים

0.28 4,877.21 0.31 4,425.86 61% 139 כללית

0.25 2,216.62 0.26 2,148.07 24.1% 55 מכבי
0.25 1,083.95 0.23 1,171.26 11.8% 27 מאוחדת
0.10 714.45 0.10 710.84 3.1% 7 לאומית
0.26 8,892.24 0.27 8,456.03 100% 227 סה״כ

 נפשות, 10,000ל- הקבילות מספר תורים, נושא בתת כי מעלה הטבלה בנתוני עיון
כללית. חולים קופת נגד הינו

 ומאוחדת. מכבי החולים קופות נפשות, 10,000ל- דומה קבילות מספר עם אחריה,
 בתת לנפש, ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופה היא לאומית החולים קופת
זה. נושא

תורים - נושא תת - תרשימים 5.4.3.2

-תורים מבוטחות ת -נפשו10,000 ל קבילות מספר

כלליתמכבי מאוחדת

0.1

לאומית
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-תורים מתוקננות -נפשות10,000 ל קבילות מספר

0.25

0.1

0.250.28

כללית מכבי מאוחדתלאומית

 סס
6

ובירוקרטיה הכבדה - נושא תת - טבלה 5.4.3.3

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מתוקננות

 נפשות
 מתוקננות
(באלפים)

 קבילות מספר
 10,000ל-

 נפשות
מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות
(באלפים)

 אחוז
 מסה״כ
קבילות

 קבילות
 בנושא
 הכבדה

ובירוקרטיה

 קופת
חולים

0.17 4,877.21 0.18 4,425.86 47.1% 81 כללית
0.15 2,216.62 0.16 2,148.07 19.8% 34 מכבי
0.35 1,083.95 0.32 1,171.26 22.1% 38 מאוחדת
0.27 714.45 0.27 710.84 11% 19 לאומית
0.19 8,892.24 0.20 8,456.03 100% 172 סה״כ

117



ובירוקרטיה הכבדה - נושא תת - תרשימים 5.4.3.4

בירוקרטיה■ -הכבדה מבוטחות ת -נפשו10,000 ל קבילות מספר

בירוקרטיה■ -הכבדה מתוקננות !־-נפשות 0,000 ל קבילות מספר

 עולה ובירוקרטיה הכבדה נושא לתת המתייחסים והתרשימים הטבלה בנתוני מעיון
 חולים קופת היא נפשות, 10,000ל- ביותר הגבוה הקבילות מספר עם החולים קופת כי

 הנמוך הקבילות מספר עם החולים קופות לאומית. חולים קופת ולאחריה מאוחדת
וכללית. מכבי הן ובירוקרטיה הכבדה נושא בתת לנפש ביותר

118



(שב"ן) נוספים בריאות שרותי .6 פרק

 מסך 7.3%כ- 372 ,2017 בשנת שנסגרו החולים קופות נגד קבילות 5,131 מתוך
בשכיחותו. החמישי הינו זה נושא (שב"ן). נוספים בריאות שרותי בנושא היו הקבילות,

 נוספים בריאות שרותי בנושא הקבילות התפלגות - תרשים : 6.1.1
ובאחוזים): מוחלטים (במספרים חולים קופות לפי , (שב"ן)

■ כללית

■ מכבי

■ מאוחדת

לאומית

 במספר החולים קופות בין שוני וקיים מאחר הפרקים, מיתר בשונה זה, בפרק
 הנתונים, בניתוח בחשבון נלקח קופה, בכל השב"ן בתכניות החברים המבוטחים

 הנפשות בכלל ולא השב"ן בתכניות החברים המבוטחים בכלל הקופה משקל
 נתונים קיימים לא בלבד, השב"ן בתכניות למבוטחים ובהתייחס מאחר המבוטחות.

 פי על נוסף, תיקנון בוצע לא גיאוגרפי, וריחוק מגדר גיל, כגון: משתנים אישיים
אלו. מרכיבים
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 שרותי בנושא מבוטחות לנפשות קבילות מספר טבלה- 6.1.2
חולים קופות לפי , (שב"ן) נוספים בריאות

 קבילות מספר
 נפשות 10,000ל-

שב״ן מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות

שב״ן (באלפים)

 מסה״כ אחוז
קבילות קבילות חולים קופת

0.32 3,237 27.4% 102 כללית

0.86 1,905 44.1% 164 מכבי
0.82 830 18.3% 68 מאוחדת

0.77 491 10.2% 38 לאומית
0.58 6,463 100% 372 סה״כ

 שרותי בנושא מבוטחות לנפשות קבילות מספר תרשים- 6.1.3
קופ"ח: לפי , (שב"ן) נוספים בריאות

שביין מבוטחות -נפשות10,000 ל קבילות מספר
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 (שב"ן), נוספים בריאות שירותי בנושא כי עולה 6.1.3 ותרשים 6.1.2 טבלה מנתוני
 בתכנית מבוטחות לנפשות הגבוה הקבילות מספר עם הקופה היא מכבי חולים קופת
 מהתפלגות במהותה שונה זו התפלגות מבוטחות. נפשות 10,000ל- קבילות 0.86 שב"ן,

 10,000 ל- קבילות 0.82 עם מאוחדת חולים קופת יורד, בסדר אחריה הקבילות. סך
 מבוטחות נפשות 10,000 ל- קבילות 0.77 עם לאומית חולים קופת מבוטחות, נפשות
 ובפער מבוטחת לנפש ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופה כללית, חולים וקופת

השב"ן. בתוכנית מבוטחות נפשות 10,000 ל- קבילות 0.32 משמעותי,

 בריאות שרותי בנושא הקבילות סגירת אופן טבלה-התפלגות 6.2
חולים קופת לפי (שב"ן), נוספים

הכל סך לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן
 סגירת

הקבילות
 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מסי
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

 חלק
יחסי

 מס'
קבילות

16.4% 61 13.2% 5 25% 17 10.4% 17 21.6% 22 מוצדק

17.7% 66 13.2% 5 22.1% 15 20.7% 34 11.8% 12
 הבעיה

 על באה
פתרונה

20.4% 76 13.2% 5 20.6% 14 22% 36 20.6% 21  מידע ניתן
הכוונה או

3.5% 13 5.3% 2 1.5% 1 2.4% 4 5.9% 6  נדרשה לא
הכרעה

41.9% 156 55.3% 21 30.9% 21 44.5% 73 40.2% 41 מוצדק לא
100% 372 100% 38 100% 68 100% 164 100% 102 סה״כ

 השב"ן תכניות בנושא שהוגשו הקבילות מרבית כי ללמוד ניתן 6.2 בטבלה מעיון
 הקבילות סגירת אופן להתפלגות ביחס אף גבוה זה נתון .41.9% מוצדקות לא נמצאו
 נעוצה לכך והסיבה ייתכן מוצדקות. כלא סווגו מקבילות 28.4% שם כללי, באופן

 שקיים כפי התכנית, של והמחייב המפורט לתקנון בהתאם נקבעת שהזכאות בעובדה
 הנמוך הקבילות אחוז גם בולט החולים. מקופות אחת בכל שב"ן תכנית כל לגבי

הקבילות). בסה"כ מוצדקות קבילות 28% לכ- (בהשוואה 16.4% מוצדקות שנקבעו
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שב"ן בנושא מוצדקות קבילות 6.3

נוספים בריאות שרותי בנושא מוצדקות קבילות -מספר טבלה 6.3.1
מבוטחות נפשות 10,000ל- (שב"ן)

 מוצדקות קבילות מספר
 נפשות 10,000ל-

שב״ן מבוטחות

 נפשות
 מבוטחות

שב״ן (באלפים)

 מסה״כ אחוז
 הקבילות

המוצדקות

 קבילות
מוצדקות

 קופת
חולים

0.07 3,237 36.1% 22 כללית

0.09 1,905 27.9% 17 מכבי
0.20 830 27.9% 17 מאוחדת

0.10 491 8.2% 5 לאומית

0.09 6,463 100% 61 סה״כ

 בריאות שרותי בנושא מוצדקות קבילות מספר תרשים- 6.3.2
מבוטחות לנפשות 10,000ל- (שב"ן) נוספים

ן שב" מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר

£0 
ס

0> 
ס

0.2
0.1

לאומית

0.09

מכבי

007

כללית מאוחדת
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 שב"ן בנושא הקבילות התפלגות את המציגים ,6.3.2 ובתרשים 6.3.1 בטבלה עיון
 מספר בעלת הקופה היא מאוחדת החולים קופת כי עולה מוצדקות, שנמצאו

 (שב"ן), נוספים בריאות שרותי בנושא ביותר הגבוה לנפש המוצדקות הקבילות
 מספר ומכבי, לאומית החולים, בקופות מבוטחות. נפשות 10,000ל- קבילות 0.2

 (בהתאמה) 0.09ו- ,0.1 על ועומד יותר נמוך מבוטחות לנפשות המוצדקות הקבילות
 נפשות 10,000ל- המוצדקות הקבילות מספר כללית חולים בקופת נפשות. 10,000ל-

 מהתפלגות בשונה זאת .0.07 על ועומד ביותר הנמוך הוא השב"ן, בתכנית מבוטחות
 מכבי חולים קופת כי עלה ממנה השב"ן, בתכנית מבוטחות לנפשות הקבילות כלל
ביותר. הגבוה היה לנפש הקבילות מספר נגדה אשר הקופה היא

 לתקנון בהתאם נבחנת שב"ן בעניין קבילה כל מוצדקות כי ולהדגיש לסייג יש כן, כמו
 בין שוני קיים אולם בתכנית. הקבועות ולזכאויות החבר משויך אליה השב"ן תכנית

 התוכנית. את המפעילות מהקופות אחת כל ע"י שנקבעו כפי השונות, השב"ן תכניות
 נקבעת הקבילה מוצדקות בו הבסיסי, הבריאות סל בנושא מקבילות בשונה זאת

החולים. קופות כלל כלפי אחיד באופן הסל, פרשנות לאור ונבחנת

(שב"ן) נוספים בריאות שרותי בנושא הנושאים תתי 6.4

 שרותי בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 6.4.1
(שב"ן) נוספים בריאות

ניתוחים
■ מנהלי
התייעצות
 ■ טיפולים

 ■ לשב״ן הצטרפות
אביזרים
 ■ בדיקות
■ תרופות
 ■ החזר

 ■ שירות מתן / מימון א׳
■ העצמית השתתפות דמי גובה

12.90% 12.10%
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 שרותי בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 6.4.2
(שב"ן) נוספים בריאות

סה״כ לאומית מאוחדת מכבי כללית
 תתי

 אחוזנושאים
מסה״כ

 מסי
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מסי
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מסי
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מס'
קבילות

 אחוז
מסה״כ

 מס'
קבילות

21.2% 79 15.8% 6 25% 17 20.1% 33 22.5% 23 ניתוחים
17.7% 66 7.9% 3 26.5% 18 17.1% 28 16.7% 17 מנהלי
13.2% 49 5.3% 2 16.2% 11 20.1% 33 2.9% 3 התייעצות
12.9% 48 21.1% 8 2.9% 2 11% 18 19.6% 20 טיפולים

12.1% 45 13.2% 5 11.8% 8 12.8% 21 10.8% 11  הצטרפות
לשב״ן

9.1% 34 13.2% 5 11.8% 8 6.7% 11 9.8% 10 אביזרים
6.2% 23 5.3% 2 2.9% 2 4.9% 8 10.8% 11 בדיקות
5.6% 21 18.4% 7 4.9% 8 5.9% 6 תרופות
1.3% 5 2.9% 2 1.8% 3 החזר

0.3% 1 1% 1
 מימון אי
 מתן /

שירות

0.3% 1 0.6% 1
 דמי גובה

 השתתפות
העצמית

100% 372 100% 38 100% 68 100% 164 100% 102 סה״כ

 חולים. קופות לפי הנושאים תתי לכלל השב"ן, נושאי התפלגות מציגה 6.4.2 טבלה
 תתי כי מלמדת 6.4.2 ובטבלה 6.4.1 בתרשים המוצגות הנושאים תתי התפלגות
 המהווה ניתוחים, הם (שב"ן) נוספים בריאות שרותי בנושא המרכזיים הנושאים

 הקבילות כל מסך 17.7% המהווה מנהלי השב"ן בנושא הקבילות מכלל ,21.2%
השב"ן. בנושא שהוגשו
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ומנהלי ניתוחים בנושא קבילות 6.4.3

ניתוחים - נושא תת - טבלה 6.4.3.1

ניתוחים - נושא תת - תרשימים 6.4.3.2

 קבילות מספר
 נפשות 10,000ל-

שב״ן מבוטחות

 מבוטחות נפשות
שב״ן (באלפים)

 מסה״כ אחוז
בנושא הקבילות

 בנושא קבילות
ניתוחים

 קופת
חולים

0.07 3,237 29.1% 23 כללית

0.17 1,905 41.8% 33 מכבי
0.20 830 21.5% 17 מאוחדת
0.12 491 7.6% 6 לאומית

0.12 6,463 100% 79 סה״כ

ניתוחים - שביין מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר

0.2
0.12

לאומית

017

מכבי

0.07

כללית מאוחדת

 החולים קופות כי עולה 6.4.3.2 ובתרשים 6.4.3.1 בטבלה המוצגים מהנתונים
 נושא בתת לנפש ביותר הגבוה הקבילות מספר עם הקופות הינן ומכבי מאוחדת
 מספר עם הקופה כללית, חולים מקופת משמעותי בפער זאת בשב"ן, ניתוחים

ביותר. הנמוך הקבילות
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מנהלי - נושא -תת טבלה 6.4.3.3

 קבילות מספר
 נפשות 10,000ל-

שב״ן מבוטחות

 מבוטחות נפשות
שב״ן (באלפים)

 מסה״כ אחוז
בנושא הקבילות

 קבילות
מנהלי בנושא חולים קופת

0.05 3,237 25.8% 17 כללית

0.15 1,905 42.4% 28 מכבי
0.22 830 27.3% 18 מאוחדת
0.06 491 4.5% 3 לאומית
0.10 6,463 100% 66 סה״כ

מנהלי - נושא תת - תרשימים 6.4.3.4

מנהלי -1 שב" מבוטחות נפשות 10,000ל- מוצדקות קבילות מספר

0.05

כללית

 עם הקופות הן ומכבי מאוחדת כי מבחינים אנו 6.4.3.4 ומתרשים 6.4.3.3 מטבלה
 הן וכללית לאומית ואילו בהתאמה) 0.15ו- ,0.22( לנפש ביותר הגבוה הקבילות מספר

בהתאמה). 0.05ו- ,0.06( לנפש ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופות
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הנפש בריאות .7 פרק

הנפש בריאות בתחום הקבילות התפלגות 7.1
הנפש. בבריאות היו קבילות 79 ,2017 בשנת הסתיים שבירורן קבילות 5,306 מתוך

 האחריות ,2015 ביולי לתוקף ונכנסה הנפש בריאות בתחום שנערכה לרפורמה בהתאם
 מצומצם נושאים מספר למעט החולים, לקופות הועברה הנפש בריאות בתחום לטיפול

 שירותים לגמילה, הנפש בריאות שירותי ובפרט המדינה באחריות נשארו אשר
כפולה. לתחלואה במחלקה אשפוז ושירותי טיפוליים גנים במסגרת הניתנים

 ועל הם חד והנפש- הגוף בריאות לפיה ההוליסטית, התפישה עמדה הרפורמה בבסיס
 נועדה הרפורמה אחד. אחראי גורם בידי החולה באדם הטיפול כל את לרכז ראוי כן,

 שירותים של והנגישות הזמינות האיכות, הגדלת שבהן והעיקרית מטרות מן לקדם
 הנפש, בריאות בתחום לנציבות המוגשות הקבילות מספר בריאות. בתחום רפואיים

 המתמודדים המבוטחים אוכלוסיית של הקשיים הינה לכך והסיבה יתכן במאוד. נמוך
להתלונן. והרצון המודעות וחוסר נפשיות בעיות עם

 נושאי החולים, קופות לפי הקבילות התפלגות אודות מספריים נתונים יובאו להלן
 בבריאות הרפורמה בתחום כי ללמוד ניתן אלה נתונים מתוך ההכרעה. ואופן הטיפול

 שירותים נותן בחירת השירותים, סל ובהם: נושאים מספר בעיקר, בלטו, הנפש
התורים. בזמינות ובעיות טיפול לקבלת ממושך המתנה זמן המנהלי- והטיפול

 והנילונים העיקריות המהויות לפי בחלוקה הבאה, בטבלה מפורטות אלו קבילות
 בריאות בתחום המועט הקבילות מספר לאור כי נבהיר הנתונים, הבאת טרם שונים.
 לנפשות יחסי חישוב וללא בלבד נומינליים הינם זה בפרק המוצגים הנתונים הנפש,

מבוטחות. או מתוקננות

 משרד כנגד היו האחרות הקבילות החולים. קופות על היו מהקבילות 94%כ-
אחר". מקצועי "גורם כ הנילונים ברשימת והוגדרו חולים ובתי הבריאות
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 בריאות בתחום הקבילות של הנושאים תתי התפלגות טבלה- 7.1.1
נילונים לפי הנפש,

הכל סך  גורם
אחר מקצועי לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן

 סגירת
 חלקהקבילות

יחסי היקף
 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

44.3% 35 66.7% 2 50% 2 66.7% 4 27.8% 5 45.8% 22  סל
השירותים

25.3% 20 25% 1 33.3% 6 27.1% 13  נותן בחירת
שירותים

25.3% 20 33.3% 1 25% 1 33.3% 2 22.2% 4 25% 12  טיפול
מנהלי

2.5% 2 11.1% 2  רפואת
חירום

2.5% 2 5.6% 1 2.1% 1 שב״ן
100% 79 100% 3 100% 4 100% 6 100% 18 100% 48 סה״כ

 בריאות בתחום הקבילות של )94%(כ- המוחלט הרוב כי עולה 5.1.1 טבלה מנתוני
 ניתן כן, כמו הקודמת. השנה לנתוני דומה זה נתון החולים. קופות על הוגשו הנפש

 נמוך היה השירותים בסל שעסקו הקבילות אחוז מכבי החולים בקופת כי לראות
החולים. קופות ביתר זה נושא בתת הקבילות לאחוז ביחס

 כנגד קבילות הוגשו לא שירותים, נותן בחירת נושא בתת כי לראות ניתן בנוסף,
 כרבע זה נושא תת היווה האחרות החולים קופות שכנגד בעוד מאוחדת, חולים קופת

הנפש. בריאות בתחום מהקבילות
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 בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 7.1.2
הנפש בריאות

■ השירותים סל
 ■ שירותים נותן בחירת

■ ■מנהל טיפול
 ■ חירום רפואת

■ שביין

2.5% 2.5%

 העיקריות המהויות שלוש עבור הנושאים תתי התפלגות 7.2
המובילות

 העיקריות המהויות שלוש עבור הנושאים תתי של התפלגות מציגה שלהלן הטבלה
 בתחום כי לראות ניתן מנהלי. וטיפול שירותים נותן בחירת השירותים, סל הבולטות:

 נותן בחירת בתחום טיפולים. קבלת בנושא בעיקר הוגשו הקבילות השירותים, סל
 הנושא המנהלי הטיפול ובתחום חולים בתי חוץ מרפאות הוא הבולט הנושא שירותים

התורים. בתחום הינו קבילות הוגשו בגינו העיקרי
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 המהויות שלוש עבור הנושאים, תתי התפלגות - טבלה 7.2.1
נילונים לפי בחלוקה המובילות, העיקריות

 סך
הכל

 גורם
 מקצועי

אחר
לאומית מאוחדת מכבי כללית משנית מהות  מהות

עיקרית

33 2 1 4 5 21 טיפולים  סל
השירותים

1 1 אשפוזים

1 1 בדיקות

14 3 11  חוץ מרפאות
חולים בתי

 בחירת
 נותן

שירותים

3 2 1 בקהילה ב.נ.ש.

2 1 1  מקצוע בחירת
השירות נותן

1 1  אשפוז/
ניתוחים

12 1 3 8 תורים  טיפול
מנהלי

6 1 1 1 3 שירות שינויי

2 1 1  הכבדה
ובירוקרטיה

1 1 אמבולנסים  רפואת
חירום

1 1 מיון

2 1 1 טיפולים שב״ן

79 3 4 6 15 47 הכל סך

 העיקריות המהויות בשלוש הנושאים תתי התפלגות את מציגים שלהלן התרשימים
נילונים: לפי חלוקה ללא המובילות,
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 סל בנושא הנושאים תתי של משנה התפלגות - תרשים 7.2.2
השירותים

 ■ טיפולים
 ■ אישפוזים
בדיקות

2.9%
2.9% ץ-------

 בחירת בנושא הנושאים תתי של משנה התפלגות - תרשים 7.2.3
שירותים נותן

 ■ חולים בתי חוץ מרפאות
 ■ בקהילה ב.נ.ש

השירות נותן מקצוע בחירת
■ ניתוחים אישפוזים/

5.0%
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 טיפול בנושא הנושאים תתי של משנה התפלגות - תרשים 7.2.4
מנהלי

■ תורים
 ■ שירות שינויי

וביוקרטיה הכבדה

10.0%

סגירה סיבת לפי קבילות התפלגות 7.3
 נילונים. לפי בחלוקה סגירה סיבת לפי הקבילות התפלגות את מציגה שלהלן הטבלה

 הקבילות כל מסך 29.1%כ- מהוות מוצדקות שנמצאו הקבילות כי לראות ניתן
הנפש. בבריאות הרפורמה בתחום שהוגשו
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 הנפש, בריאות בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - טבלה 7.3.1
נילונים לפי

הכל סך  מקצועי גורם
אחר לאומית מאוחדת מכבי כללית  אופן

 סגירת
 חלקהקבילות

יחסי היקף
 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

 חלק
יחסי היקף

29.1% 23 25% 1 33.3% 2 22.2% 4 33.3% 16 מוצדק

29.1% 23 33.3% 1 25% 1 16.7% 1 16.7% 3 35.4% 17
 הבעיה

 על באה
פתרונה

17.7% 14 33.3% 1 25% 1 33.3% 2 27.8% 5 10.4% 5  מידע ניתן
הכוונה או

6.3% 5 0 0 0 0 10.4% 5
 לא

 נדרשה
הכרעה

17.7% 14 33.3% 1 25% 1 16.7% 1 33.3% 6 10.4% 5 מוצדק לא
100% 79 100% 3 100% 4 100% 6 100% 18 100% 48 סה״כ

 בריאות בנושא הקבילות סגירת אופן התפלגות - תרשים 7.3.2
הנפש

 ■ מוצדק
 ■ פתרונה על באה הבעיה

הכרעה נדרשה לא
 ■ הכוונה או מידע ניתן

■ מוצדק לא

29.1%
17.7%

 שהתבררו מהקבילות 29%כ- כי 7.3.2 ותרשים 7.3.1 טבלה מנתוני ללמוד ניתן
מוצדקות. נמצאו הנפש, בריאות בתחום ועסקו הקבילות בנציבות
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 הגבוהים הינם מוצדקות שנמצאו הקבילות אחוזי ומאוחדת כללית החולים בקופות
 בריאות בתחום שהוגשו מהקבילות כשליש על ועמדו החולים קופות מבין ביותר
הנפש.

 29%בכ- מוצדקות, שנמצאו לקבילות מעבר כי מהטבלה ללמוד ניתן כן, כמו
 הפונה, אינטרס מומש אלו במקרים גם ולמעשה פתרונה על באה הבעיה מהקבילות,

חלקי. או מלא באופן

 אחוז עמד כללית החולים בקופת מוצדקות, לא שנמצאו הקבילות לנתוני בהתייחס
 מכבי החולים בקופת זאת, לעומת בלבד. 10% כ- על הצדקה נמצאה שלא הקבילות

.33% כ- על זה נתון עמד
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 קופת כל עבור מסכמים נתונים .8 פרק
סיכום חולים-י

 האחרות, לקופות השוואה תוך קופה, כל עבור המסכמים הנתונים את משקף זה פרק
 בכל הקבילות למספר בהתייחס והן הקופה נגד הכללי הקבילות למספר בהתייחס הן

 נפשות בסיס על הן מוצגת ההשוואה הדוח. פרקי לאורך שנותח ראשית) (מהות נושא
מבוטחות. נפשות בסיס על והן מתוקננות

 באותה נפשות 10,000ל- הקבילות מספר מוצג לקופה, המתייחס גרף, בכל הסבר:
 מבוטחות נפשות בסיס על הקבילות מספר את מציג הראשון הגרף כאשר קופה,

 גרף בכל העמודה גובה מתוקננות. נפשות בסיס על הקבילות תמספר מוצג ולאחריו
 מספר את מציג המאוזנים הקווים בקופה, נפשות 10,000ל- הקבילות מספר את מציג

 לנפש, הקבילות מספר את להשוות שניתן כך האחרות הקופות של לנפש הקבילות
נושא. לכל ביחס והן ככלל הן האחרות, הקופות כל לבין בינה
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כללית בריאות שירותי

מבוטחות לנפשות כללית חולים קופת סיכום

לאומית
■ מאוחדת

8

מתוקננות לנפשות כללית חולים קופת סיכום
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 על עומד ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות כל סך
 ביותר, הנמוך הכללי הקבילות מספר עם הקופה היא כללית בהתאמה. 5.13ו- 5.66

מתוקננות. לנפשות והן מבוטחות לנפשות הן

השונים: בנושאים הקבילות מספר פירוט להלן
 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות מספר

 הקבילות מספר עם הקופה היא כללית בהתאמה. 2.9ו- 3.19 על עומד השירותים סל
. למתוקננות והן מבוטחות לנפשות הן זה בנושא ביותר הנמוך

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות מספר
 מאוחדת חולים לקופת כאשר בהתאמה. 0.89ו- 0.98 על עומד שירותים נותן בחירת

 מבוטחות לנפשות קבילות 0.39 ו- 0.36 עם בנושא ביותר הנמוך הקבילות מספר את יש
. בהתאמה ומתוקננות

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות מספר
 הקבילות מספר עם הקופה והיא בהתאמה. 0.53ו- 0.59 על עומד חירום רפואת
 מספר עם הקופה מבוטחות לנפשות אולם מתוקננות, לנפשות זה בנושא ביותר הנמוך

מאוחדת. היא ביותר הנמוך הקבילות

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות מספר
 מספר את יש מכבי חולים לקופת כאשר בהתאמה. 0.56ו- 0.62 על עומד מנהלי טיפול

 ומתוקננות מבוטחות לנפשות קבילות 0.5ו- 0.52 עם בנושא, ביותר הנמוך הקבילות
בהתאמה.

 שב"ן, בנושא שב"ן, מבוטחות נפשות 10,000ל- כללית חולים בקופת הקבילות מספר
 בנושא, ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופה היא כי לראות ניתן .0.32 על עומד

שב"ן. מבוטחות לנפשות

לקופה סיכום
 ושב"ן השירותים סל לנושאים: בהתייחס והן הקבילות לסה"כ בהתייחס הן כי ולהע

לנפש. ביותר הנמוך הקבילות מספר עם הקופה היא כללית חולים קופת

 בבחינת עולה, בסדר שנייה היא הקופה מנהלי, וטיפול חירום רפואת בנושאים:
לנפש. הקבילות מספר

 מספר עם הקופה היא כללית חולים קופת שירותים נותן בחירת בנושא מנגד,
הקופות. כל מבין לנפש, ביותר הרב הקבילות
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בריאות שירותי מכבי

מבוטחות לנפשות מכבי חולים קופת סיכום

מתוקננות לנפשות מכבי חולים קופת סיכום
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 עומד ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות כל סך
 הכללית), (לאחר עולה בסדר השנייה הקופה היא מכבי בהתאמה. 6.13ו- 6.33 על

לנפש. הנמוך הכללי הקבילות מספר במדידת

השונים: בנושאים הקבילות מספר פירוט להלן
 סל בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות מספר

 השנייה היא מכבי, חולים קופת זה, בנושא בהתאמה. 3.2ו- 3.3 על עומד השירותים
לנפש. הנמוך הקבילות מספר במדידת הכללית) (לאחר עולה בסדר

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות מספר
 השנייה היא הקופה זה, בנושא בהתאמה. 0.66ו- 0.68 על עומד שירותים נותן בחירת
לנפש. הגבוה הקבילות מספר במדידת הכללית) (לאחר יורד בסדר

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות מספר
 בעלת הקופה היא מכבי זה, בנושא בהתאמה. 0.97ו- 1.01 על עומד חירום רפואת
ביותר. הגבוה לנפש, הקבילות מספר

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות מספר
 מספר בעלת הקופה היא מכבי זה, בנושא בהתאמה. 0.5ו- 0.52 על עומד מנהלי טיפול

ביותר. הנמוך לנפש, הקבילות

 שב"ן, בנושא שב"ן, מבוטחות נפשות 10,000ל- מכבי חולים בקופת הקבילות מספר
 מבוטחת לנפש הגבוה, הקבילות מספר בעלת היא הקופה זה, בנושא .0.86 על עומד

השב"ן. בתכנית

לקופה: סיכום
 במדידת הכללית), (לאחר עולה בסדר השניה הקופה היא מכבי השירותים, סל בנושא
 בנושא לנפש, הנמוך הקבילות מספר בעלת הקופה והיא לנפש, הנמוך הקבילות מספר
 הגבוה לנפש, הקבילות מספר בעלת היא מכבי חירום, רפואת בנושאים מינהלי. טיפול
 לנפש, הגבוה הקבילות מספר במדידת יורד), (בסדר השניה הקופה והיא ביותר
שירותים. נותן בחירת בנושא
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מאוחדת חולים קופת

מבוטחות לנפשות מאוחדת חולים קופת סיכום

מתוקננות לנפשות מאוחדת חולים קופת סיכום
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 עומד ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות כל סך
 לאומית), (לאחר יורד בסדר השנייה הקופה היא מאוחדת בהתאמה. 6.69ו- 6.19 על

לנפש. הגבוה הכללי הקבילות מספר במדידת

השונים: בנושאים הקבילות מספר פירוט להלן
 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות מספר

 בסדר השנייה הקופה היא מאוחדת בהתאמה. 4.17ו- 3.86 על עומד השירותים סל
 השירותים, סל בנושא לנפש, הגבוה הקבילות מספר במדידת לאומית), (לאחר יורד
מתוקננות. נפשות בסיס על והן מבוטחות נפשות בסיס על הן זאת

 ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות מספר
 הקופה היא מאוחדת בהתאמה. 0.39ו- 0.36 על עומד שירותים, נותן בחירת בנושא

 והן מבוטחות נפשות בסיס על הן זה, בנושא לנפש ביותר הנמוך הקבילות מספר עם
מתוקננות. נפשות בסיס על

 ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות מספר
 מספר עם הקופה היא מאוחדת בהתאמה. 0.56ו- 0.52 על עומד חירום רפואת בנושא

 בסדר והשניה מבוטחות, נפשות בסיס על זה, בנושא לנפש ביותר הנמוך הקבילות
מתוקננות. נפשות בסיס על הכללית), (לאחר עולה

 ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות מספר
 הבסיסים, שני פי על זה, בנושא בהתאמה. 0.86ו- 0.79 על עומד מנהלי טיפול בנושא

ביותר. הגבוה לנפש הקבילות מספר בעלת הקופה היא מאוחדת

 בנושא שב"ן, מבוטחות נפשות 10,000ל- מאוחדת חולים בקופת הקבילות מספר
 במדידת מכבי), (לאחר יורד בסדר השנייה הקופה היא מאוחדת .0.82 על עומד שב"ן,
שב"ן. מבוטחות לנפשות בנושא, הגבוה הקבילות מספר

לקופה: סיכום
 נותן בחירת בנושא לנפש, הנמוך הקבילות מספר בעלת הקופה היא מאוחדת
חירום. רפואת בנושא נמוך קבילות מספר בעלת הקופה וכן שירותים

 יורד בסדר השנייה היא מאוחדת שב"ן, ובנושא השירותים סל בנושא זאת, לעומת
 הקבילות מספר בעלת והיא לנפש הגבוה הקבילות מספר במדידת לאומית), (לאחר
מנהלי. טיפול בנושא לנפש, הגבוה

141



לאומית חולים קופת

מבוטחות לנפשות לאומית חולים קופת סיכום

מתוקננות לבפשות לאומית חולים קופת סיכום
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 עומד ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות כל סך
 הגבוה הכללי הקבילות מספר בעלת הקופה היא לאומית בהתאמה. 7.61ו- 7.65 על

מתוקננות. נפשות בסיס על והן מבוטחות נפשות בסיס על הן זאת לנפש,

השונים: בנושאים הקבילות מספר פירוט להלן
 בנושא ומתוקננות, מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות מספר

 בעלת הקופה היא לאומית זה, בנושא בהתאמה. 5.15ו- 5.18 על עומד השירותים, סל
הבסיסים. שני פי על לנפש, הגבוה הקבילות מספר

 בנושא ומתוקננות, מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות מספר
 השנייה היא הקופה זה, בנושא בהתאמה. 0.49ו- 0.49 על עומד שירותים, נותן בחירת
לנפש. הנמוך הקבילות מספר במדידת מאוחדת) (לאחר עולה בסדר

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות מספר
 השנייה הקופה היא לאומית זה, בנושא בהתאמה. 0.71ו- 0.72 על עומד חירום רפואת
לנפש. הגבוה הקבילות מספר במדידת מכבי), (לאחר יורד בסדר

 בנושא ומתוקננות מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות מספר
 השנייה הקופה היא לאומית זה, בנושא בהתאמה. 0.7ו- 0.7 על עומד מנהלי טיפול
 לקופת כאשר לנפש הגבוה הקבילות מספר במדידת מאוחדת), (לאחר יורד בסדר
 קבילות 0.5ו- ,0.52 עם בנושא ביותר הנמוך הקבילות מספר את יש מכבי חולים

. בהתאמה ומתוקננות מבוטחות לנפשות

 בנושא שב"ן, מבוטחות נפשות 10,000ל- לאומית חולים בקופת הקבילות מספר
 הגבוה הקבילות מספר בעלת הקופה היא לאומית זה, בנושא .0.77 על עומד שב"ן,
השב"ן. בתכנית מבוטחת לנפש

לקופה: סיכום
 נותן בחירת בנושא לנפש, נמוך קבילות מספר בעלת היא לאומית חולים קופת

 במדידת יורד, בסדר שנייה היא אך מאוחדת), לאחר עולה, בסדר (שנייה שירותים
 בעלת והיא חירום ורפואת מנהלי טיפול בנושאים: לנפש, הגבוה הקבילות מספר
 כל לסך בהתייחס הן ושב"ן השירותים סל בנושאי לנפש, הגבוה הקבילות מספר

השירותים. סל בנושא והן הקבילות
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 משרד ידי על הניתנים שירותים .9 פרק
שלישית) (תוספת הבריאות

 המנויים לנושאים נגעו קבילות 94 ,2017 בשנת הסתיים שבירורן קבילות 5,306 מתוך
לחוק. השלישית בתוספת

 בהם תחומים מגוון מונה ממלכתי בריאות ביטוח לחוק השלישית התוספת יוסבר,
 שונות יחידות באמצעות ניתנים אלה שירותים המדינה. ידי על ניתן הרפואי הטיפול

הבריאות. משרד של

השלישית: בתוספת המנויים הטיפול תחומי להלן

שירותירפואהמונעת- •

 לבקשות מתייחסות המונעת הרפואה שירותי בנושא המוגשות התלונות
 וכן, גנטי) ושבב שליה סיסי שפיר, מי (כגון: לידתיות טרום בדיקות למימון

 במסגרות לתינוקות הניתנים חיסונים (לדוגמא: בשגרה הניתנים חיסונים
החלב). טיפות

סיעודי- אשפוז גריאטריה- •

 אשפוז למימון בבקשות המנהלי בהליך עסקו זה בנושא שהוגשו קבילות
 המשפחה, עצמית השתתפות תשלום תוך הבריאות, משרד ידי על סיעודי

הכנסה. מבחני פי על הנקבעת

בריאותהנפש- •

 בריאות שירותי ,2015 ביולי החלה אשר הנפש, בבריאות הרפורמה בעקבות
 הבריאות משרד באחריות זאת, עם החולים. קופות של לאחריותן עברו הנפש
והתמכרויות. השיקום סל נושאי נותרו

מכשירישיקוםוניידות- •

 במימון ניתנים השלישית בתוספת המפורטים והניידות השיקום מכשירי
 בקשיים עוסקות זה בנושא שמוגשות התלונות לקריטריונים. בהתאם המדינה,
 המספק לואיס, ממכון הן והניידות השיקום מכשירי לקבלת הזכאות במימוש

 שיקום אביזרי המספקות הבריאות, מלשכות והן אישית, מותאמים אביזרים
 הליכונים סטנדרטי, גלגלים כיסא (כגון: אישית מותאמים שאינם וניידות

וכדומה).
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 התוספת בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - טבלה 9.1
ובאחוזים) מוחלטים (במספרים השלישית

יחסי חלק קבילות מספר הקבילה סוג

42.6% 40 לידתיות טרום בדיקות

35.1% 33 וניידות שיקום אביזרי

7.4% 7 חלב וטיפות חיסונים

6.4% 6 גריאטריה
5.3% 5 הנפש בריאות

3.2% 3 וסיוע מידע כללי:

100% 94 סה״כ

 התוספת בנושא הקבילות של הנושאים תתי התפלגות - תרשים 9.2
מוחלטים) (במספרים השלישית

 מבין הדוח, בשנת ביותר הבולטים הנושאים כי 9.2 ומתרשים 9.1 מטבלה עולה
 ),42.6%( לידתיות טרום בדיקות הם השלישית, התוספת בנושאי שהתבררו הקבילות
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 וטיפות חיסונים בנושא קבילות היו, נוספים נושאים ).35.1%( וניידות שיקום ואביזרי
).6.4%( גריאטריה בנושא קבילות ),7.4%( חלב

 שהוגשו הקבילות במספר משמעותית ירידה חלה כי עולה ,2016 לשנת בהשוואה
 הקבילות מספרי ).35% כ- של (ירידה השלישית התוספת בנושא 2017 בשנת

 לנתוני דומים וניידות, שיקום ואביזרי לידתיות טרום בדיקות העיקריים, בנושאים
 בעיקר הנפש, ובריאות חיסונים גריאטריה, של בנושאים חלה הירידה קודמת. שנה
הרלוונטיים. המקצועיים הגורמים של ישיר טיפול עקב

 התוספת בנושא הקבילות הכרעת אופן התפלגות - טבלה 9.3
השלישית

יחסי חלק קבילות מספר הכרעה

26.6% 25 מוצדק
7.4% 7 פתרונה על באה הבעיה

27.7% 26 הכוונה או מידע ניתן
6.4% 6 הכרעה נדרשה לא

31.9% 30 מוצדק לא

100% 94 סה״כ

 או והכוונה הדרכה לפונים ניתנה מהקבילות, גדול בחלק כי 9.3 מטבלה עולה
 ניתן נקבע, וסיווגן השרות, במתן בפועל העוסקים לגופים ישירות הועברה שהקבילה

).27.7%(כ- הכוונה או מידע

 מומן הקבילות, נציבות הנחיית פי על דהיינו מוצדקות, נקבעו מהקבילות 26.6%כ-
 וכי מוצדקת לא הקבילה כי הוכרע מהקבילות, 31.9%בכ- המדינה. ידי על השירות

 היה ניתן לא לחוק השלישית התוספת במסגרת שנקבעו וההנחיות ההתוויות פי על
המבוטח. לבקשת להיענות

בנושא לקבילה דוגמא
 משיתוק הסובלת ילדה של דין, עורך באמצעות קבילה, נתקבלה הקבילות בנציבות

 הבריאות בלשכת מקומית וועדה החלטת על מערער הפונה שבה מינקותה, עוד מוחין
 4 רמה גלגלים כיסא רכישת בעבור כספי להחזר המשפחה בקשת את לדחות חיפה,

 לזכאות אישור קבלת ללא עצמאי, באופן גלגלים כיסא רכשה המשפחה כי בטענה
 ברשימת כלול אינו שנרכש הגלגלים שכיסא ומאחר הכיסא ברכישת להשתתפות
הבריאות. משרד של במכרז הנמצאים המכשירים
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 הכיסא כי למשפחה נמסר מהספק, הכיסא הזמנת בעת כי טוען הפונה בקבילה
 אלא הבריאות, משרד של במכרז הנמצאים המכשירים ברשימת מצוי אינו שנרכש

 כיסא עבורה לרכוש אלא ברירה בידה נותרה לא הילדה, של מצבה בשל שכאמור,
 הבריאות ללשכת פונה הייתה המשפחה עברו, בשנים כי טען הפונה כך, על נוסף זה.

האביזר. רכישת לאחר רק אבזרים, רכישת בעבור החזר לקבלת בבקשה

 הבריאות, במשרד וניידות לשיקום הארצית היחידה להתייחסות הועברה הקבילה
 וועדה החלטת על המשפחה, ע"י שהוגש הערעור, לאור כי לנו נודע היחידה של במענה

 הוועדה חברי זו, וועדה במסגרת גם אזורית. בוועדה נדון הילדה של עניינה מקומית,
 מספק הבריאות משרד כי מהנימוקים הכיסא בעבור כספי להחזר הבקשה את דחו

 היה ניתן כי סבורה והוועדה במכרז שזכו מורשים ספקים באמצעות גלגלים כסאות
 משרד במכרז הכלולים המכשירים מתוך הילדה, של צרכיה על שעונה כיסא, למצוא

 החזרים מבצע אינו הבריאות משרד 2014 משנת החל כי צוין כן, כמו הבריאות.
 זה מידע לתושבים. המכשירים לאספקת אחראי והוא גלגלים לכיסאות כספיים

 פי על מקרה בכל אלו. בהנחיות אותם עדכן הספר בית צוות וגם למשפחה ידוע היה
 ומתן בקשה הגשת בטרם החזר נותן המשרד אין וניידות שיקום מכשירי אישור נוהל

מראש. אישור

 הארצית ליחידה נוספת, פעם לפנות, לנכון מצאה הנציבות הדברים, בסיכום
 צרכיה על שעונה הכיסא לסוג בנוגע הבהרות לקבל בבקשה וניידות שיקום למכשירי

 כפי הבריאות משרד במכרז שנמצאים המכשירים ברשימת ושנמצא הילדה של
 שעליו למקור להתייחס התבקשה היחידה כן, כמו האזורית. הוועדה בהחלטת שנטען

 .2014 בשנת שהחלו החדשות ההנחיות על ידעה שהמשפחה לכך, הוועדה הסתמכה
 אחראי והוא כיסאות בעבור כספיים החזרים מבצע אינו הבריאות שמשרד דהיינו,

 השינוי על המשפחה את עדכן הספר בית ושצוות לתושבים המכשירים לאספקת
בהנחיות.

 ביחידה שהתקבל נוסף מידע ולנוכח וניידות לשיקום הארצית ליחידה פנייתנו לאור
 דיון נערך הילדה, עבור גלגלים כיסא בהתאמת הרבה מורכבות את המדגיש הארצית

 רכישת בעבור ₪ 21,902 בסך כספי החזר חריג באופן ואושר, הארצית ביחידה נוסף
 להפנות המאפשר למנגנון בהתאם לפעול עליה כי למשפחה הודגש כן, כמן הכיסא.
מתאימים. אינם בהסכם שנמצאים שהאבזרים ככל חריגות בקשות

 בהתאם בוצעה לא הכיסא שרכישת אף על מוצדקת. נמצאה הקבילה העניין בנסיבות
וניידות. שיקום מכשירי אישור נוהל להנחיות
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חולים בתי המערבות קבילות .10 פרק

 בעיקרן מופנות ממלכתי בריאות ביטוח חוק מכוח לשירות זכאות שעניינן קבילות
 קבילות של מזערי היקף קיים זאת, עם המבטח. הגורם שהן החולים קופות כנגד

 קבילות למשל, כך הקופות. של השירותים כנותני החולים בתי של לתפקידם הנוגעות
 לשלם נדרשו זאת ובכל )17 (טופס התחייבות עם החולים לבית שהגיעו ממבוטחים

 בית בין מחלוקת עקב החולים בבית התעכב בם שהטיפול קבילות או נוסף תשלום
ההתחייבות. בטופס שצוין הטיפול קוד בעניין החולים לקופת החולים

הבאים: בנושאים עסקו החולים בתי כנגד העיקריות התלונות

זמינים; תורים היעדר או החיוב קוד על מחלוקות מנהלי- טיפול

מיון; בחדר שירות קבלת עבור לחיוב הנוגעות קבילות

 החולים בית של סירוב על לתלונה היא הכוונה השירותים- לסל הנוגעות קבילות
הבריאות. סל במסגרת הכלול שירות לספק

 בית צוות אנשי והתנהלות המקצועי הטיפול איכות שעניינן תלונות כי לציין יש
 לגורם הועברו כן ועל הקבילות נציבות של הטיפול בסמכות מצויות אינן החולים,

השירות. אגף המוסמך-

 הקבילות נציבות בסמכות אינן רפואית רשלנות לכאורה שמהותן תלונות כן, כמו
הרפואה. מקצועות קבילות נציב הינו המוסמך והגורם

2017 בשנת בקבילות הנציבות הכרעות -11 בפרק ,11ו- 2 מקרים ראו
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 בשנת בקבילות הנציבות הכרעות .11 פרק
2017

 זה בפרק הקבילות, בנציבות המתקבלות בקבילות הטיפול אופן את להמחיש מנת על
.2בנציבות טופלו אשר קבילות של דוגמאות יובאו

 נגד הקבילות התפלגות את המבטא מייצג מדגם מהווה אינו המוצגות הדוגמאות מבחר כי יובהר 2
 בתרשימים מובא התפלגותן ואופן הקבילות נושאי בדבר מפורט מידע השונות. החולים קופות

בדוח. המפורטים ובטבלאות

 בין נסיבות. ותלוי משתנה בקבילות הטיפול אופן כי אלה מדוגמאות ללמוד ניתן
 מורכבות בסוגיות הכרעה ניתנה בהם למקרים דוגמאות יוצגו המפורטים המקרים
 למרות עצמם על החוזרים שכיחים מקרים יוצגו כן, כמו הסל. לפרשנות הנוגעות

הנציבות. התייחסות בעבר ניתנה כבר שלגביהם

 הגוף במדיניות רוחבי לשינוי הוביל בנציבות בירורן עצם אשר מקרים יוצגו בנוסף,
החוקית. בהסדרה לשינוי או החולים) בית או החולים קופת (קרי, הנילון

 מכח הניתנים וניידות, שיקום אביזרי לקבלת התייחסו אשר מקרים יוצגו עוד
לואיס. מכון ע"י ממלכתי בריאות ביטוח לחוק השלישית התוספת

 להשתמש הקבילות נציבות נאלצה בהם למקרים דוגמאות גם מוצגים הפרק בסוף
 לאחר גם בהם במקרים לאכיפה, כלי מהווים אשר עמדה ניירות ולהוציא בסמכותה

 אלו עמדה (ניירות הנציבות. עמדת את הקופה דחתה עמדה, טרם התראה הוצאת
באכיפה). צורך ללא כובדו

 הציבור, קבילות נציבות של האינטרנט באתר מפורסמים הנציבות של העמדה ניירות
 העניין ולבעלי לציבור מונגשים אלה ניירות הבריאות". "כל באתר מפורסמים וכן

 לצורך הנציבות, של העבר החלטות על למידה לצורך אלה בידי כלי לשמש ויכולים
 בהתאם מטופלים זכויות מימוש על עמידה ולצורך דומים ומקרים מתקדימים למידה

ממלכתי. בריאות ביטוח לחוק

0£82£1^ בתכשיר טיפול -1 מקרה

 עם נפוצה, במיאלומה חולה ,80 בת מבוטחת של קבילה התבררה הקבילות בנציבות
 המבוטחת מיטרלית. דליפה רקע על קשה לב ספיקת אי הכוללות רבות, רקע מחלות
 מכן, לאחר זה. לטיפול להגיב הפסיקה מסוים בשלב אך ,7£1^0£ בתכשיר טופלה
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 אולם המחלה. במדדי שיפור הראה אשר ££7ט710 בתכשיר שני בקו טיפול ניתן
 דבר הלב, ספיקת באי להחמרה גרם המטופלת, ע״י נסבל לא ££7ט710ב- הטיפול

 טיפול לצורך מיון לחדר חוזרות פניות והצריך למיטה ריתוק של למצב הביא אשר
ריאתי. בגודש

 .^£7ט710 בתכשיר הטיפול את להפסיק המטפל הרופא החליט זאת, לאור
 פעיל (חומר ס^2^1£^ בתכשיר לטיפול לעבור הייתה המטפל הרופא המלצת

 כקו הבריאות בסל כלול היה זו לקבילה הרלוונטי במועד אשר (,0^10707^8
שונו). הסל התוויות מאז כי לציין (יש המיאלומה למחלת רביעי

 למחלת שני/שלישי כקו בסל הכלולות טיפול אפשרויות המטפל, הרופא לטענת
 סיכון עקב לחולה התאימו לא )^£¥^0ט5 ו- 171^10710 (התכשירים המיאלומה

 8£7ט710מ- יותר ליעיל נחשב 171א1071ב-ם הטיפול כך, לבבית. ספיקה אי להחמרת
 הרופא המליץ לא ,8£7ט710 עם המר הניסיון ולאור ממנו, רעיל פחות אינו הוא אך

 מפורשת נגד הוריית קיימת -1י£¥<$£0ט לתכשיר באשר זה. טיפול מתן על המטפל
לב. ספיקת אי להחמיר עלול זה תכשיר כי ידוע שכן )80x ^618 ^8חז1ח9(

 וועדת במסגרת כ^2^1£^ לאישור בבקשה דנה ("מאוחדת") המבטחת הקופה
 לבבית ספיקה באי ההחמרה כי הוכח לא כי טענה הקופה אותה. ודחתה חריגים,

 הטיפול את ולטייב זה בטיפול להמשיך ניתן וכי ££7ט710 ב- הטיפול בעקבות באה
 כקו בסל כלול שהיה X^^2£^^0ב- הטיפול אושר לא כך, בשל הלב. לאי-ספיקת

המיאלומה. למחלת רביעי

 שכן חריגים, בוועדת בבקשה הדיון לקיום מקום היה לא כי לקופה הבהירה הנציבות
 עקב טיפול קווי על דילוג זה כאן שמבוקש ומה הבריאות בסל הכלול בתכשיר מדובר

 ההלכה פי על ושלישי, שני טיפול לקו נגד סבילות/הוריית אי של במצב סבילות. אי
 במסגרת רביעי, בקו לטיפול ולעבור אלה קווים על לדלג המבוטחת זכאית הפסוקה,

הבריאות. סל

 המטפל, הרופא של דעתו לשיקול משמעותי משקל לתת יש כי לקופה, הובהר עוד
 אין וכי ££7ט710ב- הטיפול בעקבות באה הלבבי במצב ההחמרה כי סבר אשר

 לטפל אין גם זו סיבה ובשל הלבבי המצב לאור זה בתכשיר טיפול להמשך מקום
 האמור כל לאור שלישי. כקו בסל הכלולים 171^10710 - ו ^£¥^0ט5 בתכשירים

 ולעבור ושלישי שני טיפול קו על לדלג יש זה במקרה כי הייתה הנציבות עמדת לעיל,
 למבוטחת לאשר נדרשה הקופה לפיכך, המטפל. הרופא כהמלצת רביעי, טיפול לקו
 נקיטת לפני התראה לאחר דיחוי. וללא בהקדם ,0^2^1^ בתכשיר הטיפול את

 המבוקש הטיפול את ותספק הנציבות עמדת את תכבד היא כי הקופה הודיעה עמדה,
לחולה.
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 לתקנות 29 תקנה לפי טופס כשנדרש תרופה ניפוק -2 מקרה
1986 - התשמ"ו (תכשירים) הרוקחים

 בתרופה טיפול והחל חולים בבית אושפז אשר ,87 כבן אונקולוגי חולה פנה לנציבות
 טיפול המשך על לו הומלץ החולים מבית שחרורו עם אשפוז. במהלך £€1£^

שנה. חצי של נוסף זמן לפרק בתרופה

 "29 "טופס להציג מהקובל ביקשה החולים קופת אך החולים לקופת פנה הקובל
 רשומה היא לשמה להתוויה שלא בתרופה מיוחד לשימוש הנדרש אישור שהוא

כלל]. בארץ רשומה אינה שהתרופה במצבים [או בישראל התכשירים בפנקס

 חלילה וחוזר לקופה החולים ומבית החולים לבית מהקופה מופנה עצמו מצא הקובל
 הוא לה התרופה ללא נותר והוא הנדרש באישור לציידו נכון אינו גורם אף כאשר
זקוק.

 מקרה שבכל הדגשה תוך החולים בית עם והן הקופה עם הן לבירור הועברה הקבילה
החולה. גב על ויכוח ינהלו ולא ביניהם דיאלוג יקיימו והקופה החולים שבית הראוי מן

 כמסמך " 29 ל"טופס להתייחס יש כי הנציבות ע"י הובהר "29 ל"טופס בהתייחס
 ההמלצה מוסברת זה ובמסמך התרופה על להמלצה ישירות הקשור מקצועי רפואי

 שהמליץ הרופא כן, כמו זו. להמלצה והאסמכתאות הרפואיים הנימוקים ומפורטים
 את לחולה הסביר וכי בה הסיכון על עולה בתרופה שהתועלת מאשר התרופה על

בתרופה. הטיפול משמעות

 ידאגו הם כי מתבקש החולים בבית מומחים ע"י ניתנה לתרופה וההמלצה מאחר
הנדרש. האישור של להנפקתו

 פעלה והקופה הנדרש האישור את להסדיר החולים בית פעל הקופה, פניית לאחר
התרופה. לניפוק

טמז0£££¥ בתכשיר טיפול 3- מקרה

 מוטציית עם הריאות בסרטן החולה מבוטח של משפחתו בני פנו הקבילות לנציבות
 אינה זו כלומר לטיפול, המאושרים ,ק0££ במעכבי לטיפול מרגשת שאינה £0^ק
.8^817121^0 סז^זטו^ו קס ק68£

 .^£¥7^סט^ בתרופה טיפול על למבוטח המליצו המטפלים הרופאים אלה, בנסיבות
 משפחתו בני פנו זה רקע ועל בתרופה הטיפול את לאשר סירבה החולים קופת אולם,

לנציבות. המבוטח של
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 להתוויות בהתאם כי הקופה טענה בתשובתה הקופה. להתייחסות הועברה הקבילה
 ,ק0££ מוטציית עם אובחן המבוטח כי העובדה ולאור התרופה למתן בסל הקיימות

.^£¥7^סט^ התרופה את למבוטח לאשר ניתן לא

 הבריאות, במשרד המקצועיים הגורמים עם התייעצות ולאחר לקופה החוזרת בפנייה
 סרטן לחולי טיפולי כמענה בסל הוכללה ^£¥7^סט^התרופה כי הנציבות הבהירה

 למחלה והמותאמות בסל הכלולות מהתרופות אחת אף להם מיועדת שלא הריאה
 מענה מהווים אינם ק0£^ שמעכבי ככל ).^1^ו- ק0£^, ^081( המוטציה סוג לפי

 במעכבי לטיפול מרגשת אינה שהמוטציה העובדה בשל מסוים חולה עבור טיפולי
 הטיפול את לאשר יש ,א0א 8^87121^0 טו^ו7^7ס 0ק ק08£ דהיינו, ק08£
.^סט^ז¥£^ב-

בתרופה. הטיפול את למבוטח אישרה החולים קופת החוזרת, הפנייה לאחר

^8£אוז בתכשיר טיפול -4 מקרה

 היא ולעצמות. לכבד לריאות, למוח, גרורתי גס מעי מסרטן הסובלת בקובלת מדובר
 ונרשמה וחצי כשנה נמשך זה טיפול .^7^8711^1 עם בשילוב כימותרפיה טיפולי קיבלה
לטיפול. טובה תגובה

 של נוסף קו על המטפלים, הרופאים ידי על הוחלט, הרפואי במצבה החמרה חלה עת
 והן בתכשיר לטיפול הטובה התגובה בשל הן ,^7^8711^1 עם בשילוב כימותרפי טיפול

הטיפול. ברצף לפגוע לא כדי

 אך , ^7^8711א1ב- הטיפול המשך את לאשר לקופה פנתה רופאיה, באמצעות הקובלת,
בשלילה. נענתה

הקבילות. לנציבות הקובלת פנתה הקופה, סירוב רקע על

 מקובל טיפול בפרוטוקול מדובר כי עלה הקבילות בנציבות שנערך ראשוני מבירור
 יתרון מהווה הטיפול של הטווח וארוכת החיובית ההשפעה לפנינו, שהובא ובמקרה

 את לבחון התבקשה והקופה הקופה והתייחסות הועברה הקבילה לפיכך, משמעותי.
הטיפולי. ברצף לפגוע לא כדי בדחיפות, הבקשה

 אחד. טיפולי לקו הבריאות בסל כלול ^7^8711א1ב- הטיפול כי הקופה השיבה במענה
 והמעבר הקובלת של הבריאותי מצבה החמרת כי היא הנוכחי במקרה הדבר משמעות

 כי הקופה טענה כן, כמו בתכשיר. הטיפול להפסקת עילה מהווים נוסף טיפול לקו
 הכלילה לא מעולם אך ראשון קו שמוצה לאחר זה בתכשיר בטיפול דנה הסל וועדת

 בבקשה לדון ויש הקבועות בהתוויות עומד אינו המקרה לפיכך, בסל. הטיפול את
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 לא כי הודיעה הקופה חריגים, בוועדת דיון לאחר גם אולם, חריגים. ועדת במסגרת
 לפניית הקופה התייחסה בתשובתה . ^7^5ז11א1ב- הטיפול לאישור הצדקה נמצאה

 של הטווח וארוכת החיובית להשפעה משקל מתן תוך הבקשה את לבחון הנציבות
 יש הנציבות, לדעת היכן, שאלה- לנציבות הפנתה אף והקופה הקובלת על התכשיר

 להבחין אמתי טעם נמצא לא כי וציינה השוויון קבוצת את שיצור הגבול את להציב
 14 משך לטיפול שהגיבו חולים לבין חודשים 9 במשך לתרופה שהגיבו חולים בין

 לפי כי הקופה ידי על נטען בנוסף, הנציבות. התייחסות נתבקשה כך ועל חודשים
 2בכ- נאמדת שוויון בקבוצת שנכללו החולים לכלל התכשיר מימון הקופה, הערכת
בסל. נכללה לא ושבמודע תוקצבה שלא עלות שקלים, מיליון

 שירותי בסל (תרופות ממלכתי בריאות צו לפי כי העלה, בנציבות הקבילה בירור
 גרורתי, גס מעי סרטן לחולי ניתן ^7^5ז11א1ב- הטיפול ,1995 התשנ״ה- הבריאות),

 בעניין הקופה טענת ועוד, זאת והלאה). (שני מתקדם טיפול כקו או ראשון טיפול כקו
 וועדת דיוני להפסקת והסיבה שגויה מתקדמים, טיפול לקווי בסל הטיפול הכללת אי

 הבריאות, משרד הנחיית לפי ,2010 משנת שכבר בעובדה נעוצה זה בהקשר הסל
 עמדת לפיכך, בסל. ככלולים מתקדמים טיפול בקווי גם בתכשיר הטיפול לראות יש

 מקום אין גם זאת, לאור בסל. כלול הטיפול כי הייתה אגפיו, כלל על הבריאות, משרד
תקציביים. שיקולים ולבחינת חריגים בוועדת לדיון

 החולים שקופת ככל לפיה התראה הקבילות נציבות שלחה המתוארות, בנסיבות
 תודיע הקבילות נציבות ,^7^5ז11א1 בתכשיר הטיפול את ולממן להמשיך תסרב

. מוצדקת פנייתה כי עמדה, נייר באמצעות לקובלת,

 נדרשת שנית, הקובלת של בקשתה את לבחון מנת על כי הקופה מסרה במענה
 התייחסות הועברה זה, במקרה גם . ז£ק ז^ מסוג הדמיה בדיקת להעביר הקובלת
 נוספות המעקב בבדיקות בחולה טיפול רצף המשך את להתנות אין לפיה הנציבות

המטפלים. הרופאים ידי על והמבוצע המומלץ למעקב מעבר

 והוחלט שנית נבחנה הקובלת של בקשתה כי החולים קופת הודיעה לכך, בהמשך
 קבלת לאחר יידון האישור המשך כאשר נוספים טיפול מחזורי 2 לקובלת לאשר

לקובלת. נקבעו שממילא שגרתיות מעקב בדיקות ממצאי
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מוחי שבץ לאחר מוח ש^ בדיקת מימון -5 מקרה
 מכבי, חולים בקופת קשיש מבוטח של בנו קבילת התקבלה הקבילות בנציבות

 המטפל הנוירולוג לו המליץ עליה מוח ₪1^ בדיקת לאב לאשר הקופה לסירוב ביחס
איכילוב. בביה"ח השבץ במרפאת

 יוני חודש במהלך עבר האב כי העובדה חרף התקבל הקופה סירוב כי ציין הקובל
 במהלכם שבועות, 6 במשך איכילוב בביה"ח אושפז שבעקבותיו מוחי, אירוע 2017

שיקום. עבר גם

 המנומקת הנוירולוג המלצת לרבות רלוונטיים, רפואיים מסמכים צורפו לקבילה
 מהאשפוז שחרורו מאז כי האב של תלונות עקב בהקדם, מוח 1^ה-₪ בדיקת לביצוע

 מספר הנמשכים שמאל, וברגל ביד רעד של חוזרים מאירועים בלילות סובל הוא
לשבוע. אחת של בתדירות בלילה, פעמים מספר חוזרים האירועים וחולפים. שניות

 אירוע עם במטופל מדובר כי המטפל הנוירולוג ציין השבץ במרפאת הביקור בסיכום
 תפקודית מהגבלה האירוע מעת סובל שעדיין ידועה, קטנים דם כלי למחלת משני מוחי

 הגוף בפלג רעד של חוזרים אירועים על התלונה בשל כי נימק הנוירולוג משמעותית.
 וכי וסקולרי, לאירוע משנית כי שייתכן חשמלית אתיולוגיה לשלול יש השמאלי

בהקדם. מוח בדיקת ביצוע על ממליץ הוא זו מסיבה

 ההתחייבות בבקשת לקופה הישירה המשפחה בפניית כי על הלין הקשיש של בנו
 הבדיקה כי הלקונית בטענה מספקת הנמקה וללא בסירוב נענה הבדיקה לביצוע

 של ונשנות חוזרות בפניות גם כי ציין הבן המטפל. לרופא לשוב יש וכי מומלצת אינה
 מדוע מנומק הסבר קיבל לא הבדיקה, לאישור הסירוב על בערעור לקופה המשפחה

בהקדם. הבדיקה לביצוע המטפל הנוירולוג המלצת נדחית

 ובמענה מכבי, חולים קופת מול הקובל טענות של מעמיק בירור ערכה הנציבות
 בקופה הדימות ייעוץ במרכז היועץ בדיקת לאחר כי הקופה השיבה הנציבות לפניית

 היועץ הסביר החולה, של הרפואיים המסמכים ואת הבדיקה לביצוע ההמלצה את
 דם כלי למחלת המשני מימין, 1^^ בטריטוריות מוחי אירוע עם במבוטח מדובר כי

 איסכמיים. שינויים הודגמו שבוצעה €1 בבדיקת וכי החולה, סובל ממנה ידועה קטנים
 וכי ש^ בדיקת לביצוע התוויה אין החולה מצוי בו הכרוני בשלב כי היועץ ציין עוד

 או איסכמיים שינויים היטב להראות שיכול ביקורת, 6ז בדיקת במקומה לבצע ניתן
 בגורמי תרופתי טיפול לתת ראוי זה במקרה כי המליץ היועץ הכרוני. בשלב אוטמים

 לא ותבוצע במידה ש^ בדיקת תוצאות מקרה בכל וכי חוזר, מוחי לאירוע הסיכון
הבדיקה. לביצוע קלינית משמעות אין ולכן הטיפול, מהלך את תשנה
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 מענה כי בציינה לקופה ופנתה הקבילות נציבות שבה הקופה של זו תשובה בעקבות
מקובל. אינו הקופה

 שישה במשך לאחרונה מאושפז שהיה בקשיש מדובר כי טענה הקבילות נציבות
 לביתו ששוחרר מעת סובל עדיין ואשר שעבר, מוחי אירוע לאחר בביה"ח שבועות

 קטנים דם כלי מחלת על וידוע מאחר וכי בלילות, גפיים רעד של חוזרים מאירועים
 חשמלית אתיולוגיה לשלילת קלינית משמעות ישנה הנוירולוג שנימק כפי ברקע,

הבדיקה. את בהקדם לעבור התבקש ולכן וסקולרי, לאירוע משנית כי שייתכן

 המקרה בנסיבות כי הנציבות מסרה לקופה הקבילות נציבות של זו חוזרת בפניה
 ביצוע את למבוטח לאשר הקופה על וכי מוצדקת הקבילה כי היא הנציבות עמדת

כמבוקש. המומלצת, הבדיקה

 לאחר כי נמסר מכבי חולים מקופת שהתקבל נוסף ובמענה התקבלה, הנציבות עמדת
 נוסף ובירור הדימות, הנהלת ועם במחוז הרפואית ההנהלה עם חוזרת התייעצות

 הופקה התחייבות וכי הבדיקה, ביצוע את לאשר הוחלט המטפל, הנוירולוג מול
עודכנה. והמשפחה

£מ^ בדיקת מימון -6 מקרה

.1^1££ בדיקת למימון חולים קופת סירוב על שהלינה מבוטחת פנתה לנציבות

 משפחתי רקע היה כן כמו חוזרים. ושלשולים בטן מכאבי סבלה ,50 כבת המבוטחת
קרוהן. כחולה אובחנה ואחותה קרוהן מחלת של

̂ 8£ בדיקת לביצוע בקשתה .1^1££ בדיקת לעבור המטפל לה הומלץ אבחון לשם
.£!€ בדיקת לעבור לה והוצע הקופה ידי על נדחתה

לה. לסייע הנציבות באפשרות אין כי הקובלת נענתה הקבילה בחינת לאחר

 בקשה כל נבחנת , בדיקתי לאישור בבקשה לדון חולים קופת בבוא כי הוסבר
 ביצוע של האבחנתי היתרון המטופל, של הרפואי לרקע התייחסות תוך לגופה

הקיימת. והאלטרנטיבה אחרת בדיקה פני על הבדיקה

 פורטו שבו 1/2017 מס' חוזר פורסם דלקתיות מעי למחלות דימות בדיקות בנושא
 של משותפת וועדה של המלצותיה סמך על נכתבו ההנחיות בדיקות. לביצוע הנחיות

 באילו לשאלה התייחסות ניתנה בהנחיות וגסטרואנטרולוגים. הרדיולוגים ארגון
 הראשונה בעדיפות הבטן), לחלל (בדיקת ^8£ בדיקת לבצע מומלץ מצבים
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 בו הטיפולי לשלב דגש ניתן אלה בהנחיות ^1£ בדיקת להעדיף ניתן מקרים ובאלו
חולים. של שונים ולגילאים מעקב) או האבחנה (שלב המטופל נמצא

 וללא האבחון בשלב המצויים עשרה שמונה גיל מעל בחולים כי מעלה בחוזר עיון
 לאחר גם לכך מעבר £ז^ בדיקת באמצעות יבוצע הראשוני האבחון קודמת, מחלה
 מעל ובחולים המועדפת היא ^8£ בדיקת מקרה בכל לא דלקתית מעי מחלת אבחון

חוזרות. דימות בבדיקות הטמונה הסיכון מידת גם נבחנת ארבעים גיל

 נקבעה וטרם מאחר האבחון, בשלבי מצויה שעדיין בחולה דובר הקובלת, של במקרה
 במסמכים כן, כמו הסיכון. ורמת העתידי הבדיקות היקף מהו ידוע ולא אבחנה

.1^8£ בדיקת בביצוע אבחנתי יתרון צוין לא הרפואיים

 במימון הקופה לחייב ניתן ולא מוצדקת אינה הקבילה כי נמצא העניין בנסיבות
1^18£. ה- בדיקת

£מ^ בדיקת מימון -7 מקרה

 הדק המעי להדגמת הבטן של 1^1₪ בדיקת שהינה ^8£ בדיקת מימון עניינה הקבילה
הדק. במעי מתמקדת אך הבטן חלל כל של מצב תמונת הנותנת

 בדרגות בטן מכאבי חודשים מספר במשך סבלה אשר מבוטחת ידי על הוגשה הקבילה
 התפשלות למעט מובהק, ממצא הדגימה שלא ז^ בדיקת בוצעה למובטחת שונות.
 מסוג הדמיה בדיקת ביצוע על המטפלים הרופאים ידי על והומלץ במעיים קצרה

 לשלול כדי וכן המקום באותו קיימת עדיין ההתפשלות אם לבדוק מנת על ,^8£
במעי. פתולוגיים ממצאים המצאות

 לקופת פנתה ביצוע ולאחר ^8£ה- בדיקת את ביצעה הרופאים, בהמלצת המבוטחת,
 רקע ועל סירבה החולים קופת ).17 (טופס לבדיקה התחייבות לקבל בבקשה החולים
הקבילה. הוגשה סירובה

 הקובלת שביצעה 6זה- בדיקת ממצאי בצירוף הקופה, להתייחסות הועברה הקבילה
המטפל. הרופא של המלצתו וכן

 בדיקת למבוטחת אישרה שהקופה בטענה הבדיקה את לממן הקופה סירבה תחילה,
£ז^ מסוג חלופית הדמיה

 עדיפות את המבהירה המטפל הרופא של המלצתו צורפה אליה לקופה, חוזרת בפניה
 נבחנה הבקשה המבוטחת, של הספציפי במקרה £^ה- בדיקת פני על 1^8£ה- בדיקת
החולים. קופת חשבון על הבדיקה מימון את לאשר והוחלט הקופה ידי על בשנית
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שנים 44.9 בת למבוטחת גופית חוץ הפריה טיפולי מימון -8 מקרה
 היא ילדים. וללא רווקה שנים, 44.9 כבת הייתה הקובלת הקבילה הגשת במועד
 למימון התחייבות לה לאשר בבקשה החולים לקופת מטפל, רופא באמצעות פנתה,

 פוריות טיפולי עברה לא הפונה לכך טרם כי יצוין, ).171ף גופית חוץ הפרייה טיפולי
 פי על כי יצוין, עוד .2% על עומד להרות הסיכוי המטפל הרופא המלצת פי ועל כלל
.19מ- נמוכים זקיק) מגרה (הורמון ק8טה- ערכי לקובלת, שבוצעו דם בדיקות שתי

 וסיכוייה אפסית שלה השחלתית הרזרבה כי בטענה הקופה ידי על סורבה בקשתה
ביצית. תרומת של להליך לפנות הקופה הציעה הסירוב במסגרת אפסיים. להרות

הקבילות. לנציבות הקובלת פנתה אלה נסיבות רקע על

 ידי על נבחנה הקבילה כי נמסר החולים מקופת הקופה. להתייחסות נשלחה הקבילה
 בדיקות סמך ועל הקובלת של המאוחר גילה ובשל בקופה נשים רפואת תחום מנהל

 כן ועל אפסיים להרות הקובלת של סיכויה שחלתית, תגובה העדר על המעידות
ביצית. תרומת כגון חלופיים להליכים לפנות הוצע כן, כמו סירובה. על עומדת הקופה

 קבעה הבריאות משרד של מומחים וועדת כי עלה, בנציבות שנערך מקצועי מבירור
 בעולם המקובל המצב את המשקפים טיפול, למתן הרפואיים הקריטריונים את

 קודמים טיפולים תוצאות הורמונליים, ערכים האישה, לגיל והמתייחסים הרפואה,
 ובהן זה, בתחום עיקרי עבודה כלי משמשות 1998 משנת הוועדה המלצות וכד'.

ההמלצות: קובעות וכך טיפול. להפסקת או טיפול מתן לאי העילות מפורטות

(וניגזרותיה) גופית חוץ בהפריה הטיפול של הפסקה או להגבלה "קריטריונים

הולדת). (יום שלמות שנים לפי הכרונולוגי הגיל האישה: גיל

שנה. 45 על יעלה לא לטיפול מקסימלי גיל .1א.

 ביום |.ט/.1 19 על עולים ק8טה- ערכי בהן לנשים טיפול יינתן לא 40-45 בגיל .2א.
מהטיפול". (מקסימום) חודשיים של ובטווח עוקבות בדיקות 2ב- למחזור השלישי

 למתן ברורים ונהלים כללים בו שנקבעו תחום הינו הפוריות טיפולי תחום ועוד, זאת
 "מחזורי בנושא 6/2014 מס' רפואה מנהל בחוזר כמפורט הסל, במסגרת הטיפול

 זה בתחום והרגולציה ובנהלים, השירותים" בסל )17^( גופית חוץ הפרייה טיפול
 פרטני, דעת שיקול הפעלת שוללת זו רגולציה כי הדבר פירוש אין מאוד. מפורטת

 וכן הרפואיים, לקריטריונים להיצמד מקום יהיה המקרים של המכריע ברובם אולם
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 ובנהלים, בחוזר שהוגדרו כפי המטפל, הצוות ע"י ההחלטות קבלת של התהליכי לפן
הקופה. ידי על חלופית ורגולציה נוספות ומגבלות החמרות לקביעת מקום ואין

 רפואית המלצה ניתנה ,19מ- נמוכים ק8^ה- ערכי למבוטחת זו, קבילה של במקרה
 לטיפולי זכאות קיימת אלה, בנסיבות קודמים. טיפולים היו ולא פוריות לטיפולי

 שנקבעו וקריטריונים 1998 משנת הוועדה המלצות של קריטריונים פי על פוריות
.6/2014 מס' בחוזר

 לרצונה ראוי משקל לתת יש הנסיבות במכלול כי לקופה הבהירה הנציבות ועוד, זאת
 שהקופה לכך מקום ואין מביציותיה, להריון האפשרויות את למצות האישה של

 אפשרות כאמור שכן שנקבעו, מהכללים חלק אינן אשר נוספות מגבלות תקבע
ביותר. מצומצמת היא הטיפולי הצוות בהמלצות הקופה של התערבותה

 הטיפול, את לאשר החולים קופת של העיקש סירובה ונוכח לעיל, האמור כל לאור
 וכי מוצדקת הקבילה כי קבעה בה עמדה נקיטת לפני התראה הנציבות הוציאה
 דבר, של בסיכומו החולים. קופת ידי על פוריות טיפולי למימון זכאית הקובלת
לקובלת. גופית החוץ הפרייה טיפולי ולאשר הנציבות עמדת את לקבל הקופה החליטה

לידה אחרי מדיכאון הסובלת לחולה דחוף נפשי טיפול -9 מקרה
 של רפואי צוות ע"י בדחיפות נפשי לטיפול שהופנתה אביב תל תושבת פנתה לנציבות
 הנפש לבריאות למרפאה פנתה המבוטחת לידה. לאחר לדיכאון בחשד חלב" "טיפות

 ארוך. לטיפול מועד לקבלת ההמתנה זמן כי ונענתה כללית, חולים קופת של חן ברמת
"איכילוב". החולים בבית לנשים הייעודית במרפאה לטיפול היולדת פנתה לה, בצר

ב"איכילוב". הטיפול במימון הקופה לחיוב בבקשה הקבילות לנציבות פנתה היולדת

 נכלל אינו "איכילוב" כי בטענה טיפול, לאשר הקופה סירבה הנציבות לפניית במענה
המחוז. של הבחירה בהסדרי

 היולדת התיעוד לפי מ"איכילוב". טיפול דו"ח היולדת העבירה הנציבות, לבקשת
לדחות. היה ניתן לא אותו מיידי, טיפול חייב אשר נפשי ממצב סבלה

 באיכות בסל הכלולים השירותים את למבוטחיה מציעה שהקופה במקרה ככלל,
 את לתת לחייבה ניתן לא מטעמה ספקים ע"י או במתקניה סביר זמן ותוך סבירה

הבחירה. בהסדרי שלא אחר שירותים נותן ע"י השירות

 הטיפולים תחילת טרם הקופה לסיוע פנתה כי היולדת העידה זה במקרה אולם,
על הפניה בחינת הרפואי. מצבה לפי הנדרש כפי זמין תור היה לא אך ב"איכילוב"
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 המטופלת כלפי ההתנהלות כי העלתה הבריאות משרד של הנפש בריאות האגף ידי
סבירה. הייתה לא

 של קשה במצב הייתה והמטופלת מאחר כי לקופה הבהירה הנציבות העניין בנסיבות
 עוד התור. לקבלת עד הטיפול את שתעכב ממנה לצפות ניתן לא לידה, לאחר דיכאון

 המטופלת סיוע. לקבל בניסיון מראש לקופה ופנתה כנדרש פעלה המבוטחת כי נמצא
 מ"טיפת שקיבלה הרפואית להמלצה ובהתאם הדחיפות בשל ל"איכילוב" הגיעה
 ב"איכילוב" הטיפול להמשך רפואית הצדקה יש כי נמצא העניין, בנסיבות חלב".
 סיום לאחר כי צוין כה. עד שניתנו הטיפולים עבור החזר מתן וכן טיפולי מרצף כחלק
 בתיאום לבדוק, יהיה ניתן הנפשי, המצב והתייצבות ב"איכילוב" הטיפולים סדרת

הקופה. במרפאות מתאים טיפול המשך המבוטחת, עם

 החולים לבית התחייבויות תאשר כי הקופה השיבה הנציבות לפניית במענה
שנדרש. כפי "איכילוב"

בהתמכרויות לטיפול במסגרת הנמצא לחולה נפשי טיפול 10- מקרה
 מטופל היה אשר בסמים לשימוש המכור חולה של קבילתו נתקבלה בנציבות
 לטיפול גם נזקק אך הבריאות) משרד באחריות הניתן (טיפול התמכרויות במרפאת

פסיכיאטרי.

 מקבל שהוא הטיפול כי בטענה נפשי, טיפול למימון סירבה כללית חולים קופת
מספק. טיפול הנו ההתמכרויות מרפאת במסגרת

 העלתה הבריאות, במשרד התמכרויות ומחלקת הנפש בריאות באגף הפנייה בחינת
 במרכז הטיפול כי נמצא, החולים. בקופת גם מקביל נפשי לטיפול זקוק המטופל כי

 מיוצב והמבוטח מאד מסייע הבריאות) משרד (באחריות ממושך תרופתי לטיפול
 לטיפול, המרכז של הסוציאלי והעובד מאחר אולם רחוב, בסמי שימוש אי בתחום

 עם להיפגש רצונו ואת הנפשי במצבו הידרדרות מציינים עצמו, המטופל גם כמו
סף. על לדחותו ואין זכאי, הוא לו זה, שירות לו לספק החולים קופת על פסיכיאטר,

 פסיכיאטרי טיפול למתן בדרישה לקופה, הקבילות נציבות של נוספת פנייה לאחר
הבקשה. את קופה אישרה למבוטח,

וציבורית פרטית רפואה שירותי עירוב 11- מקרה
 של בשיעור בתשלום לשאת שנדרשה אונקולוגית חולה של משפחה פנתה לנציבות

 ממחלתה נפטרה החולה לה. שניתנו הרדיותרפיה לטיפולי רפואי ליווי עבור ₪ 7,000
הכספית. ההוצאה בגין כספי החזר בהשגת סיוע בקשה והמשפחה
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 חולים בית במסגרת טופלה אשר לאומית חולים קופת של במבוטחת היה מדובר
"הדסה".

 החולים בבית ברדיותרפיה טופלה המנוחה כי עלה, והקופה החולים בית מול מבירור
 בבית הצוות אולם, ציבורי. ובמימון "לאומית" קופ"ח בהתחייבות בוצע והטיפול
 שניתן לטיפול נלווה אשר מומחה ע"י ליווי של פרטי שירות למנוחה הציע החולים

₪. 7,000 בסך תשלום נגבה זה שירות עבור ציבורית. במסגרת

 תקין שאינו בעירוב שמדובר כך על והצביעה "הדסה", החולים לבית פנתה הנציבות
 הסתמכה הנציבות ציבורית. במסגרת שניתן שירות עם הפרטית רפואה שירותי של
דומה. במקרה שניתנה רפואה ומנהל המשפטית הלשכה של דעת חוות על

 טפסי על חתמה ואף הפרטי, לטיפול הסכמתה הביעה המטופלת כי טען החולים בית
 שירות עבור אסורה בגבייה ודובר מאחר נתקבלה לא החולים בית טענת הסכמה.

 השירות המשפחה לטענת לכך מעבר מהקופה. התחייבות עם ציבורית במסגרת שניתן
ב"הדסה". המטפל הרופא בהמלצת נדרש

 בטענה הבריאות במשרד המשפטית היועצת ללשכת פנה "הדסה" החולים בית
 שכלל משולב שירות לספק ניתן היה בעבר וכי חוקי הוא ב"הדסה" השר"פ שהסדר

 כי נטען, עוד ביטוח. חברת או פרטי מימון של רכיב וגם הקופה במימון טיפול גם
הבריאות. במשרד שנקבעו והמדיניות ההבראה הסכמי את סותרת הנציבות החלטת

 כי והוסיף החולים, בית טענת את דחה הבריאות משרד של המשפטי ליועץ המשנה
 שלא בכך התחייבות טפסי להתנות ייצוב בהסכמי המדינה כלפי מחויבות הקופות

שינוי. כל חל לא זו ובמחויבות פרטי, מימון בשירות ישולב

המנוחה. לעיזבון התשלום את השיב "הדסה" החולים בית הבירור, בתום

פידבק ביו לטיפולי אביזר עבור גבייה -12 מקרה
 מצניחה לסבול החלה שעברה לידה בעקבות אשר מבוטחת, פנתה הקבילות לנציבות

האגן. רצפת של

 בבית הפיזיותרפיה במכון האגן רצפת של פיזיותרפיה בטיפולי החלה זו לפיכך
"פוריה". החולים

 לרכוש החולים, בבית המטפל הצוות ע''י לה הומלץ הפיזיותרפיה, טיפולי במהלך
 חיזוק לשם פידבק'', ''ביו מסוג מטיפול כחלק אישי, וגינאלית אלקטרודה מכשיר
האגן. רצפת שרירי
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 רכישתו, לאחר אולם, .100₪ תמורת החולים מבית המכשיר את רכשה המטופלת
 במסגרת כי לה שהתברר לאחר זאת הבריאות, במשרד הקבילות לנציבות פנתה

 כרוכה איננה זה אלקטרודות מכשיר קבלת החולים, קופות על-ידי שניתן השירות
בתשלום.

 במכשיר השימוש כי הקופה, טענה בתשובתה הקופה. להתייחסות הועברה הקבילה
 נפרד בלתי חלק הינו האגן, לרצפת הפיזיותרפיה טיפולי לביצוע האלקטרודה

 קופת אל מתייחסת אינה התלונה אולם נוסף, בתשלום כרוך איננו כן ועל מהטיפול
כדין. שלא תשלום גבה אשר החולים בית נגד היא אלא החולים,

 מדוע בשאלה "פוריה", החולים בית אל הקבילות נציבות פנתה הקופה, תשובת לאור
 לטיפולי האלקטרודה כי החולים בית השיב בתשובתו, המכשיר. בגין גבייה בוצעה

 ומדובר רבים לטיפולים אחת באישה לטיפול משמשת פידבק''', ''ביו מסוג פיזיותרפיה
 וכן הקופות התנגדות לנוכח כי נמסר כן, כמו משמעותי. שאיננו חד-פעמי תשלום על

 טיפולי החולים בית במרפאת מבוצעים הנדרש, הטיפול את לנשים לספק הרצון לנוכח
 הוא זו לפעולה המתאים שהקוד למרות לפיזיותרפיה, התחייבות בסיס על פידבק ביו

 פעולת תמחור כי צוין . הבריאות משרד במחירון ביופידבק לטיפול שנקבע מיוחד קוד
 המעוניינת מטופלת וכי האלקטרודה עלות את כולל ואיננו נמוך הינו הפיזיותרפיה

 סיום לאחר גם ברשותה נשארת וזו אישי באופן אותה רוכשת האלקטרודה, בקבלת
 השימוש לנוכח הגיונית, החלטה היא האישית האלקטרודה רכישת הטיפולים.
 ללא , לקבל למבוטחת הוצע כי נמסר עוד יקר. שאינו מחירה לנוכח וכן בה האינטימי

זו. לאופציה הסכימה לא היא אך עיקור, שעבר משומשת אלקטרודה תשלום,

 טיפולי עבור מיוחד פעולה קוד קיים כי העלה בנציבות שנערך מקצועי בירור כי יצוין,
לטיפול. הנדרשים האביזרים כל את כולל ומחירו ביופידבק

 מנפקת הקופה מדוע להבהרות בדרישה החולים, קופת אל בחוזר פנתה הנציבות
 הקופה מסרה במענה מתאימה. שאינה יותר זולה התחייבות פידבק ביו טיפול עבור

 המדובר בקהילה. הקופה של הפיזיותרפיה מכוני במסגרת ניתן פידבק ביו טיפול כי
 לעשות המבוטחת בחרה זה, במקרה פיזיותרפי. טיפול של רבות מיני אחת בטכניקה

 ואשר לאשר מוכנה הייתה הקופה אשר וההתחייבות החולים, בבית הטיפול את
פיזיותרפי. לטיפול התחייבות היא החולים בית ידי על כובדה

 בשל , "פוריה" חולים בית כי והבהירה בחוזר החולים לבית ופנתה שבה הנציבות
 אביזרים עבור תשלומים ממבוטחים לגבות רשאי אינו ציבורי, חולים בית היותו

 ההתחייבות את לכבד בחר שלו, מסיבותיו החולים, בית אם אף לטיפול. הנלווים
 רשאי מעתה כי הדבר משמעות אין ביופידבק, של יותר יקר טיפול עבור יותר הזולה
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 התחייבות כיבוד עקב לו שנגרם הפסד בשל ממבוטחים פרטיים תשלומים לגבות הוא
יותר. זול שמחירה

 ממנה שנגבה ,₪100 בסך הסכום את למטופלת להשיב עליו כי החולים לבית הובהר
 כי החולים בית מטעם הממונה השיב הנציבות, של נוספת לפנייה במענה כדין. שלא
₪. 100 סך על כספי החזר בוצע הנציבות עמדת לאור

כפולה -גבייה והיטלים אגרות -13 מקרה
 בדיקות שתי לבצע נדרשה אשר כללית חולים קופת חברת מבוטחת, פנתה לנציבות

 עצמית. השתתפות בדמי מהבדיקות אחת כל בגין וחויבה רבעון באותו אולטרסאונד
 קופת עם בהסדר המצויים אולטרסאונד במכוני בוצעו הבדיקות שתי כי יצוין

החולים.

 ביתר. שנגבו ההשתתפות דמי את להשיב בבקשה החולים לקופת פנתה הקובלת
 הבדיקה את ביצעה והקובלת מאחר נגבה הכפול החיוב כי הקופה נציגת טענה תחילה
 נובע הכפול החיוב כי הקופה ידי על נטען מכן לאחר נכון. אינו אשר דבר פרטי, במכון

ברגל. והאחרת בטן אולטרסאונד בדיקת שנבדקו- האברים בין מהשוני

 כי העלה החולים, קופות על לפיקוח האגף עם בירור לרבות הנושא, בדיקת
 ,08/2013 מס' הבריאות משרד לחוזר בהתאם כי לקופה הובהר מוצדקת. הקבילה
 ,€.!) בדיקה סוג אותו שבגין כך גבייה תתבצע הקופה עם בהסדר המצויים במכונים

 באיזה לשאלה קשר בלי ברבעון אחת פעם גבייה תתבצע וכ"ו) רנטגן אולטרסאונד,
מכון. באותו בוצעה והאם הבדיקה מתבצעת איבר

 שבהסדר במכונים בוצעו הבדיקות אכן כי הקופה השיבה הנציבות לפניית במענה
 להחזר בוצע כן, ועל הרבעון באותו הכפולה הגבייה בעצם טעות נפלה וכי הקופה עם

כספי.

 בדמי חויבה שוב כי וטענה לנציבות בשנית פנתה הקובלת מכן, לאחר קצרה תקופה
הרבעון. באותו כפולים השתתפות

 וכי הקופה בהתנהלות טעות נפלה שוב כי מהקופה נמסר הנציבות, לפניית במענה
תזוכה. הקובלת

 אין כי הקבילות נציבות הודיעה הכפולה הגבייה בעניין החוזרת הפנייה לאור
 הישנות למנוע מנת על נהלים ריענון לבצע ויש לקובלת כספי החזר בביצוע להסתפק

זה. מסוג קבילות
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 את ומעדכנת הרלוונטי משה"ב חוזר את מקבלת "כללית כי נמסר הקופה מטעם
זו. פנייה כגון החוזר, מהוראות חריגה שנמצאת עת בכל המחשוב מערכות

והטרחה הכבדה -14 מקרה
 לממן מסרבת כללית חולים קופת כי בתלונה לנציבות פנתה ריאות, חולת המבוטחת,

חוזרות. ריאה דלקות לבירור "הדסה" החולים בבית אימונולוגית בדיקה

 הבירור רפואה. ומנהל הקופה "הדסה", מול הקבילה התבררה חודשים שמונה במשך
 תעריף לפי למימון "הדסה" דרישת את לקבל הקופה של החוזר סירובה בשל התארך,
לבדיקה. שנקבע ספציפי ("קוד")

 הנדרשת הבדיקה של המלאים פרטים החולים מבית נתקבלו הבדיקה תמחור בנושא
 השירותים להסדרת המחלקה מנהלת ע"י נבחן והדבר עבורה מחייבים שהם והתעריף

 המתאים הקוד את דרש החולים בית עלה מבדיקתה הבריאות. במשרד הרפואיים
המבוקש. בקוד התחייבות לספק החולים קופת על וכי המבוקשת הבדיקה עבור

 במרפאותיה, הבדיקה לבצע ניתן למעשה כי הקופה הודיעה חוזרים בירורים לאחר
 זו תשובה כי לקופה הבהירה הנציבות ב"הדסה". הבדיקה את לבצע צורך כלל ואין
 כי ונמצא שנערך הבירור כל את ולייתר רב זמן לפני להינתן הייתה יכולה הקופה של

 והודגש מוצדקת הקבילה נמצאה העניין, בנסיבות לצורך. שלא המתינה המבוטחת
הישנותה. ולמניעת לתיקונה לפעול שיש לקויה בהתנהלות מדובר כי הקופה בפני

מיון בחדר ביקור בעבור חיוב בנושא לקבילה דוגמא - 15 מקרה
 סירוב על הלינה אשר "כללית", חולים קופת מבוטח קובל, של משפחה פנתה לנציבות

יפה". "הלל חולים בבית המיון בחדר הרפואי הטיפול את לבנם לממן הקופה

 ונסיבות סגורות, היו הקופה שמרפאות בשעה הייתה המיון לחדר הפנייה כי לציין
 מתשלום מלא פטור ניתן בהם בחוק, הקבועים המקרים, עם נמנות אינן הפנייה
הטיפול. בעבור

 שצורף יפה" "הלל חולים מבית הרפואי התיעוד לרבות בקבילה, מעמיק מעיון
 טיפול המשך על המליץ הרפואי הצוות המיון, בחדר הבדיקה לאחר כי עולה לקבילה
משלה. מסיבות סירבה המשפחה אולם אשפוז, במסגרת ומעקב

 למשפחה שנשלחה עמדתה, על שבה הקופה "כללית" חולים קופת עם ראשוני בבירור
 שנסיבות מאחר המיון בחדר הטיפול את לממן הבקשה את לדחות והיא ישירות,
הטיפול. בעבור מתשלום פטור ניתן בהם המקרים ברשימת כלולות אינן הפנייה
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 תכליתי פרשנות החוק את לפרש יש כי הודגש נוספת, פעם לקופה, הנציבות בפניית
 בחדר המטפל הצוות שהמלצת העובדה כי הוסבר כן, כמו השירות, מתן ותכליתו

 מקרים באותם לכך, נועדה החקיקה תכלית המבוטח, את לאשפז הייתה המיון
בתשלום. יחויב לא המבוטח אשפוז, מחייב הרפואי שהמצב

 הגורמים ידי על בשנית נדונה הבקשה כי החולים מקופת נמסר הנציבות פניית לאחר
.המיון בחדר הטיפול בעבור מלא פטור לקובל לאשר והוחלט בקופה הרלוונטיים

עמדה: לניירות דוגמאות

)ס^וסקס( 1'1ו^01ט^£8 ב- טיפול המשך בנושא בקבילה הכרעה 16- מקרה
 או חולים קופת : (להלן מאוחדת חולים קופת של בסירובה זו קבילה של עניינה

 א|.|1701ט1^8 הפעיל: החומר שם 0סק170 בתרופה טיפול המשך למתן הקופה)
 והמשפטי העובדתי הרקע פירוט ולהלן מוצדקת הקבילה נמצאה הנושא בירור לאחר

בקבילה: להכרעה

 ריאה מסרטן סובל ,47 בן ___ מר אליה שצורפו הרפואיים והמסמכים הקבילה לפי
.2016 ממרץ החל קשקשי בזלואידי

 בגידול מדובר כי הסביר המטפל] המומחה [להלן: ___ החולים ___מבית פרופ'
 החולה של ומצבו גרורות עשרות נראו 2016 ביוני מאוד מהר התפשט אשר אלים

 הוחלף בו והטיפול קריטי במצב לאשפוז החולה הגיע 2016 ביולי והחמיר. הלך אך
 דופן יוצא לשיפור הביא בתרופה הטיפול המטפל, הצוות לתדהמת .0ם?1¥0 ל-

לתפקד. חזר והחולה

 של רב שיפור נתגלה בנובמבר כן ולאחר בספטמבר ?£7 בבדיקת שבוצע במעקב
בכבד. התקדמות גם זוהתה ואולם הגרורות רוב של וצמצום

 צוין אדריאמיצין. עם בכמואמבוליזציה טיפול ניתן הכבדיות בגרורות לטפל מנת על
 כבר אולם האימונותרפיים הטיפולים בדחיית כרוך שהיה קשה בטיפול מדובר כי

הגידול. של הקטנה ניכרה 2017 בפברואר

 והחולה בתרופה הטיפול המשך את אישרה לא החולים קופת שחלה, ההחמרה בשל
 בקופה הבריאות בסל רישום עפ"י "לא היא והתרופה מאחר נדחתה בקשתו כי נענה

ובמשה"ב"
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 הכללי לטיפול התרופה של התרומה בכבד, ההחמרה חרף כי הבהיר המטפל המומחה
אדירה היא בחולה

 להחמרה להביא עלולה הטיפול הפסקת מכך וחמור הטיפול את להפסיק אין כן ועל
המחלה. של מהירה

 הרקע את בהרחבה פירט אשר המטפל המומחה של מכתבו במלואו מצוטט להלן
הטיפול: בהמשך וההכרח הרפואי

165



 ביותר. מהיר חלוקה קצב עם קשקשי בזלואידי ריאה סרטן אובחן 2016 "במרץ
 התגלו בבירור - קשים גב כאבי הופיעו מלכתחילה צעיר. איש אצל אלים גידול זהו

 כבר וראתיות הגרמיות לגרורות בנוסף כי לציין מוחיות. גרורות וכן בגב גרורות
כבדיות. גרורות זוהו המחלה מתחילת

 הופיעו הטיפול כדי תוך גמזר. ציס כולל כימותרפי טיפול ובהמשך בהקרנות טופל
 האבחנה בוצעה ושם ביופסיה נלקחה מהן ומאחת מרובות עוריות תת גרורות

 במצב ביולי אושפז ולבסוף להתדרדר המשיל מצבו המחלה. סוג תת של הסופית
 (אקוג קריטי במצב במחלקה שכב בניבולומב. טיפול התחלנו . במחלקה קריטי

 מסכה עם חלקו - בחמצן משתמש למיטה מרותק נסגרה כבר אחת עין כאשר +..)4
 שכוב שבו ממצב לטיפול. דרמטית הגיב והפתעתנו ולשמחנו באופדיבו כאמור טופל .

 נסיגה הדגים בספטמבר שנערך סיטי ואכן ולתפקד ללכת חזר קריטי במצב מאושפז
 בעצמות אמנם כי הדגים פט אך . מרובים באתרים המחלה במצב ביותר מרשימה

 אך ) בסיטי להחמרה חשד היה ולכן סקלורטיות הפכו (הגרורות הקליטה ירדה
 זהו .£אטווו ו^ק7ו1£ס0£□ שהוא איבר הינו הכבד במחלה. החמרה הייתה בכבד

 דרמטי באופן והגיב התאושש ביותר קשה מחלה עם החולה שבו דופן יוצא מקרה
£1^ט!! ק₪7ו1£1כ0£1כ. כאמור שהוא אחד באיבר מאשר חוץ הגוף בכל לטיפול

 כעת יפעלו בעבר שנכשלו שכמותרפיות הסיכוי כאשר זה, צעיר איש אצל זה במצב
 יהיה ניתן כי הנחה מתוך בכבד מקומי טיפול על החלטנו ביותר, נמוך הינו הוא

 (אופדיבו). בניבולומב הגוף בשאר טיפול המשך ולאפשר בכבד במחלה כך לשלוט
 במהירות. להתקדם עלולה והמחלה 90% מאוד גבוה הגידול של החלוקה קצב

 חולים קופת כעת האימונותרפי. הטיפול את ודחינו כבדי תוך אחד טיפול טיפלנו
 בפעם כי לציין בכבד. ההתקדמות לאור הטיפול את מאשרת לא הסל הוראות לפי

 למעלה נמשך הבירור חריגים לוועדת מאוחדת חולים לקופת שפניתי שעברה
 מחודש למעלה של המתנה הרי האלים המחלה ואופי המחלה חומרת לאור מחודש.

" ...קריטית!!! היא טיפול ללא

 בהקדם לעזור הבריאות במשרד רפואה למנהל דחוף במכתב פונה אני זאת לאור
 המחלה מאוד קצר זמן תוך אימונותרפי טיפול ללא להערכתי זה- צערי לחולה
החולה" את תכריע

 לסרטן ובהן שונות להתוויות הבריאות שירותי בסל כלול 0ם?1¥0 התכשיר
הריאה.

זו: להתוויה בסל התרופה של ההכללה מסגרת ציטוט להלן
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 בחולים א)80['£1 וסא)1 81311 ^011 13§מ 030001־ מסוג גרורתי בסרטן מונותרפיה .3
 פלטינום. מבוסס קודם כימותרפי טיפול קו לאחר התקדמה שמחלתם

 למשפחת המשתייכות מתרופות בלבד אחת לתרופה זכאי החולה יהיה מחלתו במהלך
1מ^1511עס8 ^00סק^11 - ה

הוא: התכשירים בפנקס ההתוויה רישום

 0ק111¥0 ו)11¥ס1311131)ר 310x1^11111 18 עס£ 1^0 11י0'3110'111 £ס ק3110ס18 \¥11^”
 101381311 ססס 81311 ^011 13§ס ^3מ^01 א)80-['0 \¥11^ ק1ס§10881סס סס ס1 3£101

ק1311ו13111-1ר38011 ^6111ס1^01י3ץק

נכתב: הרשומות ההתוויות לכל ביחס

""31111 ^180380 ק1ס§10881סס ס1 3113000ק131ו10 ^10117

 בתרופה טיפול המשך מבוקש כאשר כי לציין חשוב הקופה תגובת תפורט טרם
 לבחינת המתאים הפורום היא חריגים שוועדת סבורים אנו אין בסל הכלולה

 המומחים עם דיון תוך מיידית בקופה להיבחן הבקשה על זה מסוג במקרה הבקשה.
המחלה. של החמרה חלילה למנוע מנת על המטפלים,

 בהתאם נעשה חריגים בוועדת הדיון כי הקופה ע"י נטען הנציבות לפניית במענה
 תחילה הפרוטוקול, לאישורה עד מענה לעכב לא בכדי וכי והפסיקה הדין להוראות
כדלקמן: הוסבר עניין של לגופו בלבד. הועדה תשובת למבוטח מועברת

 \8.(■־.(.[ מסוג גרורתי ריאה בסרטן כמונותרפיה היתר בין בסל, כלול "האופדיבו
 טיפול קו לאחר התקדמה שמחלתם בחולים וסא))1 81311 0011 13§ס ^3מ^01

 אחת לתרופה זכאי החולה יהיה מחלתו במהלך פלטינום. מבוסס קודם כימותרפי
 ההוראות [אלו !!סקאלס©^ 1^1511ס18ה- למשפחת המשתייכות מתרופות בלבד

המבוטח]. של במקרה והדיון הרישום במועד התקפות

 ו- להתוויה אינה התרופה אליו שביחס 81311 0011 סרטן של מעורב סוג למבוטח
 שכן מקלה גישה מכח זאת )ואף הסל מכח התרופה אושרה שבעטיו 8ף331ס38 0011

 יש בהם במקרים כי יצויין עוד "מעורבת"). למחלה בסל אינו הטיפול כי הגורסים יש
ביותר. נמוך הוא לתגובה הסיכוי 1% ל- מתחת [ם?

 התרופה אישור המשך זאת עם יחד השירותים- סל מכח כאמור אושרה התרופה
הודגמה. לא וכזאת ביעילותה- מותנה

החריגים. לועדת העניין הועבר המטפל- הרופא טענות ולאור משכך,
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 בחזה הן התקדמה המחלה בפניה שהוצג הרפואי מהחומר כי עלה הועדה בדיוני
 ס״״וחוח! עק1¥116§6^ ל שנחשב איבר אינו הכבד כי יצויין זה לעניין בכבד. והן

 בחינה ומתבקשת הטיפול בכישלון מדובר ולכן ורחם), מוח אשכים, לעיניים, (בניגוד
כימותרפיה). (לרבות החלופות של מחודשת

 באיזור המחלה כי במפורש נלמד מהן מיום דימות תוצאות הוצגו הועדה בפני כי נציין
בכמואמבוליזציה. טיפול רקע על הינו בכבד השיפור וכי התקדמה החזה

 למרות בתרופה טיפול המשך הוא באונקולוגיה 86^מסץ ע§סע?6881מס טיפול
 כוללת זה מסוג לטיפול הרפואית ההחלטה בה. הטיפול כדי תוך המחלה התקדמות

 והמלצות קליניים ניסויים על מבוססת ובעיקר מלווה בכימוטרפיה שינוי כלל בדרך
 הבינלאומיים האיגודים של המלצה או הנחיה הוכחה, שום אין \',ץ,(\. - ה

 גרורתי ריאה בסרטן 0ם?1¥0 86^מסץ ע§סע?6881מס למתן אירופה או בארה״ב
 מתן בענין עדכני רלוונטי/ רפואי מידע אין עדכנית ספרות סקירת גם ^.8^ם^ מסוג

ריאה. לסרטן 0ם?1¥0 86^מסץ ע§סע?6881מס

 כי ובהתחשב המבוקש, הטיפול תחת ובכבד בחזה המחלה התקדמות של בנסיבות
 בסיס לה אין מוכרת, אינה - 86^מסץ ע§סע?6881מס של באינדיקציה תרופה אישור
 הטיפול את לאשר שלא הועדה החליטה כבדות- רוחב משמעויות לה ויש רפואי,

המבוקש."

 המומחה ע"י למתועד בסתירה עומד המענה מספקת. לא נמצאה הקופה תשובת
זה. במטופל שחל הדרמטי מהשיפור מתעלמת הקופה כי ונראה המטפל

 החולה. חיי להצלת הביא ממש הטיפול שבו ייחודי במקרה דובר הנמסר לפי
 מיולי גבוהה בתדירות שבוצעו 01־ ה- בדיקות וכן ?£7ה בדיקות את בוחנים אם

 והתפשטה הלכה רק המחלה 0ם?1¥0ה מתן טרם כי לראות ניתן כה ועד 2016
 גדלו הקיימים הגידולים רכות, ברקמות כולל העת כל נתגלו חדשים ממצאים -

ונוספו. הלכו חדשים וגושים

 וגידול בכבד הייתה היחידה וההתקדמות קיצוני שיפור חל באופדיבו הטיפול לאחר
 העובדה עצם למעשה, קלינית. משמעות ללא הוא המטפל המומחה שלפי בריאה קטן

. כלל מאליו מובן שאינו דבר הוא לתפקוד חזר שהחולה

: כדלקמן מעלה המעקב בדיקות בתוצאות עיון

 שאותרו חדשים מוקדים , רבות גרורות של פירוט לראות ניתן ביוני ?£7ה בבדיקת
הרכות. ברקמות ובפרט
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 רושם אך היסודית המחלה בסימני ניכר "שיפור בסיכום נכתב 29/9ב שבוצע ס1ב
 ומדובר יתכן חדשים. גרמיים ממצאים להופעת וכן בכד גרורות במספר להגדלה
מעורבת". בתגובה

 של נוספת נסיגה מודגמת מחד - מעורבת :״תגובה נכתב מנובמבר ?£7ה בסיכום
 מאידך התחתון. ובצוואר החזה בית בדופן וכן והראתי המדיאסטינליים התהליכים

 ובירכיים תחתון גוף פלג שהודגמו פתולוגים ממצאים בכבד. ניכרת החמרה מודגמת
מלא". באופן נסוגו המקורבות

 לאחר הכבד של השמאלית באונה בגרורות "שיפור בסיכום נכתב 2017 בפברואר
יציבים". הגרמיים הנגעים המדיאסטינליים. בתהליכים החמרה כמואמבוליזציה,

 והן בכבד הן יציבה מחלה הדגימו ס8ו- 01־ ובדיקות למיון הגיע החולה במרץ
הגוף. בשאר

 בטנית פתולוגיה הודגמה לא ובאגן הכבד סביב נוזל למעט "פרט נכתב 19/3 מ- ב!ס
בשלד". גם גרורות לתוכן דימום עדות ללא בכבד, יציבות גרורות חריפה.

 ניתן בהם ?£7ה בדיקות של ברורים צילומים הציג המטפל המומחה לאמור, בנוסף
 מוקדים נראים מיוני בהדמיות כיצד מקצועית, הלא בעין גם גרפית, בצורה לראות

בזאת. מצורפים הצילומים היעלמות. ניכרת כך ואחר בשחור) (כתמים רבים

 כימואמבוליזציה, באמצעות בכבד הטיפול עקב ההטבה כי הבהיר המטפל המומחה
 בכל לכמותרפיה. עמיד כה עד שהיה בגידול מדובר שכן מאוד משמחת היא אף

 שהטיפול למרות כי ניכר המחלה. בכלל 0ם?1¥0ה מהצלחת להתעלם אין מקרה
 שלא "ודאי לדבריו מינימילית. רק הייתה ההגדלה רציף, היה לא באימונותרפיה

 מרץ עד שנעצרה ההחמרה הקריטריונים". ושאר רסיסט לפי החמרה כאן נשמעת
 להפסיק הצדקה אינה כסדרה), האימונותרפיה את קיבל לא החולה כאשר (ובמיוחד

רגליו. על החולה את שהעמיד טיפול

 מעבר בטיפול כללי באופן שתומכת ספרות גם הוצגה הנציבות ובפני הקופה בפני
כך: ובתוך המחלה להתקדמות

 מחלה להתקדמות מעבר טיפול להמשך מובהק רווח המציגה קאפוצו של עבודתו -
!). וחצי בכחודשיים עלה המחלה התקדמות (חציון הריאה סרטן בחולי

 להתקדמות מעבר בטיפול התועלת הוכחה - ו^0וח^;11א10 141 שהוצגה -בעבודה
הנגעים. בגודל והן החיים באיכות הן צוואר, ראש בסרטן מחלה,
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 ??8 ה חציון להארחת הוביל מחלה להתקדמות מעבר טיפול הכליה, בסרטן -
הגידול. של נוספת והתכווצות שלמים בכחודשיים

 בנושא, שהתקיימה נוספת התייעצות גם וכך שהוצגו והספרות המסמכים בחינת
מוצדקת. שהקבילה מעלה

.0ם?1¥0ב מהטיפול דופן יוצאת תועלת שהפיק בחולה מדובר כי הוכח

 אך בכבד המחלה התקדמה והדמייתי, המשמעותי הקליני לשיפור במקביל אמנם
 בעוד מעורבת, תגובה אלא הטיפול של ככישלון לראות אין בכבד ההתקדמות את

האימונותרפי. הטיפול מהמשך תועלת להפיק ממשיך החולה

 זה מוקד כי לקוות ויש כימואמבוליזציה באמצעות טופלה הכבדית ההתקדמות
 האחרים. האתרים על בשליטה להועיל ימשיך שהאופדיבו בשעה בה להגיב ימשיך
גורפת. מחלה התקדמות יש בו למצב דומה אינו הדבר

 לטיפול היא ההתייחסות בסל, הכלולה תרופה למתן הזכאות את לבחון בבואנו
בכללותו.

 החוק לתכלית בהתאם היא ממלכתי בריאות ביטוח חוק להוראות הניתנת הפרשנות
 לפי לחובתה בהתאם פעלה הקופה האם הוא: המוחל והמבחן שירות מתן שהינה

רפואי. דעת שיקול ולפי סבירה באיכות שירות למתן לחוק ד)(3 סעיף

 מהטיפול. ברור קליני רווח קיים דנן לחולה כי משמעי חד באופן הובהר דנן במקרה
 על כן, על . בשליטה המחלה וכלל תפקודי במצב המטופל לתרופה תודות כי צוין

.הטיפול המשך את לאפשר הקופה

 נבדקה הקבילה חוק, פי על לנציבות המסורה לסמכות בהתאם דברים: של סיכומם
 למתן הקופה של לחובתה ובהתאם בסל כלול הטיפול כי נקבע מוצדקת. ונמצאה

 לספק עליה לחוק, ד)(3 בסעיף כקבוע רפואי דעת שיקול ולפי סבירה באיכות טיפול
המטפל. המומחה המלצת לפי לחולה התרופה את

 במידה ,1994 - התשנ"ד ממלכתי בריאות ביטוח לחוק א46 סעיף להוראת בהתאם
 למבוטח מסורה יום 21 לאחר בקבילה, להכרעה בהתאם תפעל לא החולים וקופת

 להורות בבקשה הנציבות), (באמצעות הבריאות משרד מנכ"ל אל לפנות האפשרות
 ברכישת הכרוכה הכספית ההוצאה בעד כספי החזר לתת לאומי לביטוח למוסד

 הביצוע ואופן שיעורה לרבות ההחזר לביצוע הזכאות תנאי עצמי. במימון השירות
בזאת. מצורף החוזר העתק .11/2006 מס' הבריאות משרד מנכ"ל בחוזר מפורטים
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 אכיפה בהליכי הצורך את ותייתר זו להכרעה בהתאם תפעל הקופה כי תקווה אנו
אלו.

שני קוכליארי שתל לממן החולים קופת חובת - 17 מקרה
 שתל השתלת ניתוח לממן כללית חולים קופת של בסירובה זו קבילה של עניינה

לפונה. שני קוכליארי

 השתל עלות את לממן הקופה ועל מוצדקת הקבילה כי קובעים אנו הבירור בסיום
להכרעה. והמשפטי העובדתי הרקע יפורט להלן השני.

עובדתי רקע

 ממנו מימין שבלול שתל של השתלה ועבר צידית דו מחרשות סובל הפונה, .1
 לו שתאפשר שמיעה בעזרתו להשיג הצליח לא אולם מאוד רבה תועלת הפיק

 השתמש שמאל באוזן והעבודה. המשפחה במסגרת סביר תקשורתי תפקוד
תועלת. כלל הפיק לא ממנו שמיעה במכשיר

 חלה בעקבותיו בשתל, קלקול התגלה ההשתלה ביצוע מיום שנים 13 כעבור .2
 תפקודו כלל. דיבור ולהבין לשמוע היה יכול לא והפונה בתפקוד ירידה

 יותר עוד ירודים הפכו והדיבור הקול איכות וכן והעבודה המשפחה במסגרת
 שבלולית ולהשתלה מימין המקולקל השתל להחלפת בניתוח דחוף צורך ונקבע

משמאל.

 מקום יש הפונה של במקרה כי קבעו חולים בתי בשני השתלה מרכזי שני .3
 לפני עוד השמיעתי שהתפקוד העובדה בשל וזאת שמאל, באוזן גם להשתלה

רצון. משביע היה לא ימין באוזן הכשל

 ודיבור שפה שמיעה, מכון ראש שבלול שתל שרות מנהלת ידי על נבדק הפונה .4
 חולים בבית ראש-צוואר ניתוחי - אא״ג מחלקת שבלול שתל שרות ומנהל

 שהפיק התועלת כי השתל החלפת לקראת ההערכה לאחר המליצו, אשר
 להשתיל מקום יש וכי לאופטימלי מתחת הייתה קלקולו טרם עוד מהשתל

משמאל. שני שתל הניתוח של מועד באותו

 משמאל. שבלול שתל של השתלה על היא גם המליצה המטפלת הרופאה .5
כדלקמן: המטפלת הרופאה ציינה הרפואי, בסיכום

 ממנו מימין שבלולית השתלה עבר צידי. דו עמוק שמיעה מליקוי סובל "הפונה
 לו שתאפשר שמיעה בעזרתו להשיג הצליח לא אולם מאוד, רבה תועלת הפיק
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 משתמש השניה באוזן והעבודה. משפחה במסגרת סביר תקשורתי תיפקוד
תועלת. כלל מפיק אינו ממנו שמיעה במכשיר

 האלקטרודות מערך מרבית וכיום בהדרגה השתל כשל האחרונה השנה במהלך
 והפונה ),22 מתוך בלבד מתפקדות אלקטרודות שלוש (נותרו מתפקד אינו
כלל. דיבור ולהבין לשמוע יכול אינו

 הפונה של והדיבור הקול איכות וכן והעבודה המשפחה במסגרת תפקודו
יותר. עוד ירודים הפכו

 ותפקוד שמיעה סיפק לא הוא תקין, היה מימין השתל כאשר גם כאמור,
 שמיעה. ממכשיר תועלת כל מפיק אינו שמאל ובאוזן סבירים תקשורתי

 להשתלה והן מימין המקולקל השתל להחלפת הן הפונה זקוק לפיכך,
משמאל". שבלולית

 עם ידינו על בשנית נבדקה הפונה של במקרה שני בשתל הרפואי הצורך שאלת
 הדברים את להשיג צפוי שני מצד שתל לנציבות, הנמסר לפי המטפלת. הרופאה
זה: במקרה הבאים

רגיל. בדיבור הסביבה עם התקשורת שיפור *

 מידע לקבלת שמובילה מכיוון אוזנית חד משמיעה טובה אוזנית דו שמיעה *
שמיעתית"). ("יותרות אחת אוזן דרך שמיעה מאשר יותר רב

 לתזמון, באשר האוזניים בין בהבדלים שימוש לעשות למוח מאפשרת *
 בתנאי דיבור הבנת מאפשרת וכך אוזן לכל הצליל מגיע בהם ופאזה עוצמה

 דרסטי במעבר (מדובר במרחב הקול מקור מיקום יכולת את ומשפרת רעש
 מקור ל"איתור" אוזנית חד בשמיעה שקורה כפי הקול מקור מ"ניחוש"

הקול).

 על במהירות להתמקד מאפשרת במרחב הקול מקור מיקום יכולת שיפור *
 ושפתיים דיבור קריאת באסטרטגיית להשתמש מסוגלים ולהיות דובר

שמיעה. ללקוי כך כל הנדרשת

 מהסיבה רק לא בטלפון, דיבור יכולת משמעותית משפרת אוזנית דו שמיעה *
 ומוח עצב בעלת האוזן את להשתיל הסיכוי רב האוזניים שתי שבהשתלת

 שהושתלה האוזן כאשר (בפרט טוב יותר פוטנציאלי תפקוד בעלי שמיעתי
 היותרות אפקט בזכות גם אלא טובה), הפחות האוזן היתה מלכתחילה

שונים. במנגנונים רעשים לסנן והיכולת
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 דיבור לרבות קוליות התרחשויות קיום לזהות מאפשרת אוזנית דו שמיעה *
 של התקשורת את משפרת רק לא ולכן אחד מצד רק ולא הצדדים משני

 יומי יום לתפקוד נדרשים וקולות סכנה קולות זיהוי מאפשרת אלא האדם
מחלקו. רק ולא החלל מכל

 מכריע מקדם גורם ככלל מהווים דיבור והבנת במרחב ההתמצאות שיפור *
 התואמת עבודה מתאימה, זוגיות מציאת לצורך הנדרש הביטחון בבניית
 השמיעה מלקוי נפגעת ופחות אדם של כישרונותיו את יותר טובה בצורה

 ומועיל מעורב כהורה לתפקד יכולתו את משמעותית ומעלה שלו, הבסיסי
ועוד. ועוד ילדיו ידי על תפקודית נתמך כהורה ולא

 בשתי ההשתלה ניתוח בהשתלה, הדחוף והצורך הרפואיות ההמלצות לאור .6
אסותא. חולים בבית למבוטח בוצע האוזניים

 סך ושילם מכספו לממנו המבוטח נאלץ הניתוח, את לממן הקופה סירוב בשל .7
מהקופה. כספי החזר לקבלת בבקשה היא אלינו פנייתו ₪. 56,198

הקופה עמדת

 ועמדת הקופה ידי על נדחתה השני השתל השתלת למימון המבוטח בקשת .8
 נמסר חולים מקופת הנציבות. של חוזרות פניות לאחר גם בעינה נותרה הקופה

כדלקמן: לנו,

 שיקבעו נדרש אחר, או כזה רפואי טיפול אספקת בחינת לצורך.1"
 אשר הרפואיים הקריטריונים את יכללו אשר מוסכמות מידה אמות

רפואי. טיפול אותו את לאפשר יהיה ניתן , בהתקיימם

 הרלוונטי הרפואי בתחום עבר ניסיון סמך על נקבעות אלה מידה אמות .2
בתחום. העוסקים המומחים ע"י שנצבר הרפואי והידע

 מידה באמות עומד אינו מבוטח בהם מצבים קיימים כי חולק, אין .3
 במידה כאשר, אך מבקש הוא אותו הרפואי השירות לגבי שנקבעו
 אכן הוא בפועל פרטי באופן הטיפול את עצמו דעת על לקבל והחליט

לו. יועיל

 שתלים ושני ייתכן שכן תוקף משנה מקבל העניין פנייתכם נשוא במקרה .4
 שאמות בוודאי אולם בהם המשתמש של שמיעתו את ישפרו תמיד

 שתלים שני לספק אלא ברירה אין בהם למצבים נועדו שנקבעו המידה
לאמור). קריטריונים נקבעו כך (ובשל
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 כפי (אשר בדיעבד הטיפול הצלחת על להסתמך ניתן לא מקרה, בכל .5
 שתל שיבצע מטופל לכל כמו למטופל עוזר שאכן מאוד ייתכן שצוין,

 שנקבעו המוסכמות המידה אמות עפ"י המקרה את לבחון יש אלא שני)
שני. שתל לאישור

 חייבת פנייתכם נשוא למקרים שהתייחסות קופ"ח סבורה האמור, לאור .6
 בבחינה ולא שני שתל למתן המסוכמות המידה לאמות בהתאם להיבחן
נעשה. וכך בדיעבד

 שני שתל של בדיעבד למימון הבקשה את לאשר קופ"ח תוכל לא לכך אי .7
זה". למבוטח

והכרעה דיון

 (ג) 18 בסעיף הבריאות שירותי בסל כלולה קוכליאריים שתלים השתלת .9
 : (להלן 1994- התשנ"ד ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק השנייה לתוספת )5(

"החוק").

הסעיף: לשון

 חיצוניים חלקים של שוטף סביר בבלאי טיפול לרבות הפנימית לאוזן "שתלים
 שלא מבוטחים ילדים בעבור בו. השימוש אפשרות תימנע שבלעדיו בשתל,
 לשיקום ניתנת אינה אשר צדדית דו חירשות עם שנים, 18 להם מלאו

 שהם שנים 18 להם שמלאו מבוטחים בעבור וכן שמיעה, מכשירי באמצעות
הידרדרה;" ששמיעתם שמיעה לקויי או חדשים מתחרשים

 בעניין לעבודה הדין בבית בעבר נדונה קוכליאריים שתלים מימון סוגיית .10
 ידו, על במלואה והתקבלה הדין בית בפני הוצגה אשר המדינה, עמדת .לייפר

 אין לשונית שמבחינה הרי "שתלים" רבים בלשון נוקט והחוק מאחר כי היא
 עלות בחישוב אמנם כי הוזכר המדינה בעמדת השתלים. כמות על הגבלה בחוק

 שתל של והוא עת באותה נהוג שהיה הסטנדרט בחשבון הובא לסל ההוספה
 של המשפטיות החובות את לקבוע בכדי המדינה בתחשיב "אין אולם אחד

 העקרוניים הזכאות כללי לפי בה לנהוג יש בסל הטכנולוגיה ומשהוכללה הקופה
אגסי אורנית השופטת כבוד דברי את לצטט ראוי התחשיבים". ולא החוק של

3

.1518 2009 תק-עב מאוחדת, חולים קופת נ. לייפר 1487/07 עב 3
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זה: בעניין

 לראות ניתן והתוספת, החוק הוראות מכל כעולה פורמלית לשונית מבחינה "
 בנוסף "שתלים". היינו רבים, בלשון לנקוט בחר המחוקק כי הדברים פני על

רבים. ובלשון כמות הגבלת ללא מראשיתו בסל מופיע הקוכליארי, השתל

 נוקט היה לא אחד, שתל למבוטחים להעניק יש כי המחוקק סבר אילו
 אלא בלבד, זו לא בהוראותיו. מקומות במספר רבים בלשון המחוקק

 כן ועל שתלים במונח מקומות במספר פוזיטיבי באופן השתמש שהמחוקק
בלבד. אחד בשתל המדובר כי הקופה פרשנות לי ברורה לא

 אמונה היא אשר המדינה עמדת את במלואה לקבל יש כי ידי על יאמר עוד
 בחוק פוזיטיבית פורמלית הגבלה אין כי הצורך, במידת ופרשנותו החוק על

אחד". למבוטח להשתיל שיש השתלים לכמות באשר עצמו

ובהמשך:

 הביטחון מתחום בחוק מדובר כי הידוע הכלל בפני עומד אלו כל על "בנוסף
 שהספק הרי הראויה, לפרשנות באשר ספק קיים אם אף כן ועל הסוציאלי

 ליתן שיש הראויה הפרשנות כי ספק אין לדעתי כאמור המבוטח. לטובת יפעל
 השתל למימון מלכתחילה זכאי היה התובע כי והתוספת החוק להוראות

הנתבעת". ידי על השני

 לעמוד הקופה ומחובת למבוטחים הולם רפואי שירות מתן היא החוק תכלית .11
 אותם את בסל ככלולים לראות יש כן על סבירות. של מקובלות מידה באמות

 "באיכות טיפולי מענה והמהווים רפואי דעת שיקול לפי הנדרשים שירותים
לחוק. ד)(3 סעיף פי על כנדרש סבירה"

 כי לקבילה, שצורפו הרפואיים מהמסמכים ללמוד ניתן הפרט, אל הכלל ומן .12
 שנצפה וכפי ביחד) השתלים בשני (השימוש השני השתל של ההשתלה בעקבות

 השמיעתית התפיסה ביכולת ניכר שיפור חל בפונה, המטפלים הרופאים ידי על
יותר. רבה שמיעה יכולת ובעיקר יחד, בשתיהן וגם בנפרד אוזן בכל שלו,

 של התפתחות חלה קוכליאריים לשתלים בהתייחס כי לציין חשוב .13
 בעולם שבוצעו שונות מעבודות המטפל, מהרופא לנו הנמסר ולפי הטכנולוגיה

דו בהשתלה האוזניים. בשתי ההשתלה ניתוח לביצוע עדיפות ישנה כי נראה
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הקול. כיוון את לאכן וניתן רעש בתנאי בעיקר השמיעה משתפרת צדדית

 מקובלת פרוצדורה מהווה המבוקש הטיפול דנן במקרה כי היא המשמעות .14
ומומלצת. יעילה רפואית, מבחינה

 רפואית הצדקה הייתה וכי מוצדקת הקבילה כי קובעים אנו הבירור בסיום .15
 השתל השתלת במימון לשאת הקופה ומחובת צידי דו השתלה ניתוח בביצוע

השני.

 יידרש לא המבוטח וכי הניתוח עלות את תממן החולים קופת כי לקוות יש .16
 הדין לבית נתונה הסמכות הזכאות. מימוש לצורך משפטיות ערכאות לסיוע

לעבודה.

איתנה. לרפואה הכנים איחולינו .17
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ואכיפה סמכויות א.
ממלכתי בריאות ביטוח לחוק 43-46 סעיפים .1

 ממלכתי, בריאות ביטוח חוק ממלכתי: בריאות ביטוח חוק לפי הנציב סמכויות
קבילות נציב - ט' פרק (,46-43 )סעיפים 1994 - התשנ״ד

קבילות נציב מינוי .43
 נציב הבריאות, מועצת ובאישור הממשלה באישור ימנה, הבריאות שר )א(

 תחול הנציב מינוי על הנציב(; - )להלן הציבור בקבילות לטפל שתפקידו
.1959 - התשי״ט )מינויים(, המדינה שירות לחוק 23 סעיף הוראת

 למנותו וניתן המינוי, מיום שנים חמש תהיה הנציב של כהונתו תקופת )ב(
שנים. חמש של נוספת כהונה לתקופת

הנציב למינוי תנאים .44
- כנציב יכהן ולא ימונה לא ישראל; אזרח שאינו מי (1) קלון; עמה יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה שהורשע מי (2)  או סוכנו קרובו, ידי על או בעצמו בעקיפין, או במישרין שקשור, מי (3)

 עם או שירותים נותן עם או חולים קופת עם בעסקה או בחוזה שותפו
עמם. הקשור בתאגיד ענין בעל שהוא מי

תלונה הגשת .45
 שירותים נותן חולים, קופת נגד תלונה לנציב להגיש רשאי תושב כל

 בכל מטעמם, שפועל מי כל או מעובדיהם עובד ג(,)23 בסעיף כמשמעותו
זה. חוק לפי תפקידיהם למילוי הקשור

בירור ודרכי סמכויות .46
 45ו- 43 ,42 ,41 בסעיפים הציבור תלונות לנציב הנתונות הסמכויות )א(

 גם נתונות יהיו משולב[, ]נוסח 1958התשי״ח- המדינה, מבקר לחוק
המחויבים. בשינויים לנציב,
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תלונה. כל של הבירור תוצאות על למנהל ידווח הנציב )ב(

 נגד מתאימים אמצעים לנקוט מוסמך גורם לכל להמליץ רשאי הנציב )ג(
תלונה. עליו שהוגשה מי

 כל ממנה ולבקש הבריאות מועצת בישיבות להשתתף רשאי הנציב )ד(
לנכון. שיראה כפי המועצה לעבודת הקשור חומר

 ומתפקידיו מסמכויותיו לגרוע כדי זה פרק לפי הנציב בסמכויות אין )ה(
 ]נוסח 1958התשי״ח- המדינה, מבקר חוק לפי הציבור תלונות נציב של

משולב[.

בריאות שירותי מתן אי שעניינה א.תלונה46
 בריאות שירותי מתן אי שענינה מבוטח של תלונה כי הנציב החליט )א(

 21 בתוך הנציב החלטת פי על חולים קופת פעלה ולא מוצדקת היא
 למי או למנהל לפנות רשאי המבוטח יהיה ההחלטה, מתן מיום ימים

 החלטת את לאכוף בבקשה המנהל( - זה )בסעיף לכך הסמיך שהוא
 שירותי את המבוטח ורכש בקשה הוגשה הבקשה(; - זה )בסעיף הנציב

 הרכישה, בעד למבוטח החזר ביצוע על למוסד המנהל יורה הבריאות,
(.1) א()16 סעיף לפי לקופה המגיעים המימון מקורות מתוך שיקבע, בסכום

 החלות ההוראות המנהל על יחולו זה, סעיף לפי סמכותו הפעלת לענין )ב(
 בשינויים א(,()3א)ה()3 סעיף לענין הבריאות שר שמינה הוועדה על

 עליו החלות ההוראות המוסד על יחולו ההחזר ביצוע ולענין המחויבים,
האמורה. הוועדה החלטת ביצוע לענין

 המבוטח של זכאותו שענינה תובענה לעבודה הדין לבית הוגשה (1) )ג(
 לשירותיבריאותנשואהתלונה,תודיעעלכךקופתהחוליםשבהרשום

למנהל. בכתב המבוטח  (1) בפסקה כאמור תובענה הוגשה )א(, קטן בסעיף האמור אף על (2)
 או המנהל, יעשה לא הבקשה, הוגשה שבו מהמועד מוקדם במועד
 לו הנתונות בסמכויות שימוש כך, על לו הודיע המנהל אם המוסד

)א(. קטן סעיף לפי
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 שירותי בעד )א(, קטן בסעיף כאמור להחזר זכאי יהא לא מבוטח )ד(
)א(. קטן בסעיף כאמור הנציב החלטת ניתנה בטרם שרכש בריאות

לציבור מידע מתן ב.46
 ובדבר הנציב בדבר מידע ובו בולט, במקום מרפאה, בכל שלט תציב חולים קופת

 סמכויותיהם תפקידיהם, ,28 סעיף לפי שמונה החברים תלונות לבירור האחראי
 שיישלח בפרסום גם ייכלל כאמור מידע אליהם; לפנות ניתן שבהן והדרכים
(.1ב)ג()29 בסעיף כהגדרתה - ״מרפאה״ זה, בסעיף לשנה; אחת לחברים

המדינה מבקר לחוק 41-45 סעיפים .2

(41-45 )סעיפים משולב( )נוסח 1958 - תשי״ח המדינה, מבקר חוק
הבירור דרכי .41

 ואינו שיראה, דרך בכל התלונה את לברר רשאי הציבור תלונות נציב )א(
ראיות. בדיני או דין שבסדר להוראות קשור

 ואם עליו, שהתלונה מי לידיעת התלונה את יביא הציבור תלונות נציב ()ב
הממונה לידיעת גם - (3) 36 בסעיף כאמור עובד היה
 נציב עליה; להשיב נאותה הזדמנות להם ויתן הממונה(, - )להלן עליו

 התלונה על להשיב עליו שהתלונה ממי לדרוש רשאי הציבור תלונות
בדרישתו. שיקבע התקופה תוך

 עליו שהתלונה מי את המתלונן, את לשמוע רשאי הציבור תלונות נציב ()ג
בדבר. תועלת ראה אם אחר אדם וכל

 גוף או אדם מכל לדרוש הציבור תלונות נציב רשאי הבירור לצורך )ד(
 ומסמך ידיעה כל שיקבע, ובאופן בדרישה שיקבע תקופה תוך לו, לתת

 שנדרש מי התלונה; בבירור לעזור הציבור, תלונות נציב לדעת העשויים,
 אין הדרישה; אחר למלא חייב יהיה כאמור מסמך או ידיעה למסור
 לפקודת ו5 עד ב5 סעיפים מהוראות לגרוע כדי זה קטן בסעיף באמור
העדות.

הבירור הפסקת .42
 שנתקיימה נוכח אם התלונה, בירור את להפסיק רשאי הציבור תלונות נציב
 על בא התלונה שענין או בבירורה, לפתוח שלא המצדיקות העילות אחת
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 למתלונן, בכתב יודיע זה במקרה תלונתו; את ביטל שהמתלונן או תיקונו
לכך. הנימוקים את ויציין הבירור, את שהפסיק ולממונה, עליו שהתלונה למי

תשל״ה( )תיקון: הבירור תוצאות .43
 כך על יודיע מוצדקת, היתה שהתלונה הציבור תלונות נציב מצא )א(

 ויציין לממונה, גם - כן לעשות ראה ואם עליו, שהתלונה למי למתלונן,
 תמצית את בתשובתו לפרש רשאי הציבור תלונות נציב נימוקיו; את

 על הממונה ובפני עליו שהתלונה מי בפני להצביע הוא ורשאי ממצאיו
לתיקונו. והמועד הדרך ועל הבירור שהעלה ליקוי בתיקון הצורך

 המועד תוך הציבור, תלונות לנציב יודיע הממונה או עליו שהתלונה מי )ב(
 שההודעה או כן, עשה לא שננקטו; הצעדים על )א(, קטן בסעיף האמור

 את להביא הוא רשאי הציבור, תלונות נציב של דעתו את מניחה אינה
הועדה. או בדבר הנוגע השר לידיעת הענין

 כך על יודיע מוצדקת, היתה לא שהתלונה הציבור תלונות נציב מצא )ג(
 ויציין לממונה, גם - כן לעשות ראה ואם עליו, שהתלונה למי למתלונן,

ממצאיו. תמצית את בתשובתו לפרש הוא ורשאי נימוקיו; את

 תלונות נציב יביא פלילית, עבירה שנעברה חשד התלונה בירור העלה )ד(
 לעשות הוא ורשאי לממשלה; המשפטי היועץ לידיעת הענין את הציבור

 כל פי על משמעתית עבירה שנעברה חשד התלונה בירור העלה אם כן
דין.

וסעדים זכויות .45
- תלונה בענין הציבור תלונות נציב של וממצאיו החלטותיו )א(  בבית סעד או זכות אחר לאדם או למתלונן להעניק כדי בהם אין (1)

כן; לפני להם היה שלא דין בבית או משפט  או בזכות להשתמש אחר מאדם או מהמתלונן למנוע כדי בהם אין (2)
 בחיקוק, מועד לכך נקבע אם אולם להם, זכאי שהוא סעד לבקש

בירורה. או התלונה הגשת ידי על המועד יוארך לא

 של וממצאיו החלטותיו נגד סעד לבקשת ייזקק לא משפט בית שום )ב(
תלונה. בענין הציבור תלונות נציב
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הנציב החלטות אכיפת :11/06 מס׳ חוזר .3

 )"נציב ממלכתי בריאות ביטוח חוק לפי הציבור קבילות נציב החלטת אכיפת
הקבילות"(

להלן: מובא ותוכנו ,7/5/2006 ביום פורסם הבריאות משרד מנכ״ל חוזר

הבריאות משרד יעוראל, מדינת !11

הכללי המנהל חוזר
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(7.5.06) תשס״ו אייר ט׳ חאיין___________11/06 מסי

 בריאות ביטוח חוק לפי הציבור קבילות נציב החלטות אכיפת
הקבילות"( )"נציב ממלכתי ■ן^ /ץ ן )

 בריאות ביטוח לחוק 34 מסי תיקון לתוקפו נכנס 2006 בינואר 1 ביום .1
החוק(. )להלן 1994 התשנ״ד- ממלכתי,

:לשונו שזאת א46 סעיף לחוק נוסף זה תיקון במסגרת

 )א( החליט הנציב1 * 2 כי תלונה של מבוטח שעניינהא.46 "תלונה
 אי מתן שירותי בריאות היא מוצדקת ולא
 פעלה קופת חולי□ על פי החלטת הנציב בתוך
 21 ימים מיו□ מתן ההחלטה, יהיה המבוטח
 רשאי לפנות למנהל 2 או למי שהוא הסמיך
לכך )בסעיף זה - המנהל( בבקשה לאכוף את 
החלטת הנציב )בסעיף זה - הבקשה(; הוגשה 
בקשה ורכש המבוטח את שירותי הבריאות, 
יורה המנהל למוסד 3על ביצוע החזר למבוטח 
בעד הרכישה, בסכום שיקבע, מתוך מקורות 

המימון המגיעים לקופה לפי סעיף 16)א()1(;

שעניינה
מתן אי

שירותי
בריאות

ממלכתי. בריאות ביטוח חוק ע״פ הציבור קבילות נציב - ״נציב״ .1
הבריאות. משרד של הכללי המנהל - ״מנהל״ .2
לאומי. לביטוח המוסד - ״מוסד״ .3
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 על יחולו זה, סעיף לפי סמכותו הפעלת לעניין )ב(
 שר שמינה הוועדה על החלות ההוראות המנהל

 בשינויים א(,()3א)ה()3 סעיף לעניין הבריאות
 המוסד על יחולו ההחזר ביצוע ולעניין המחויבים,

 הוועדה החלטת ביצוע לעניין עליו החלות ההוראות
האמורה.

שעניינה תובענה לעבודה הדין לבית הוגשה (1) )ג(
 נשוא בריאות לשירותי המבוטח של זכאותו

 שבה החולים קופת כך על תודיע התלונה,
למנהל. בכתב המבוטח רשום

 תובענה הוגשה )א(, קטן בסעיף האמור אף על (2)
 שבו מהמועד מוקדם במועד (1) בפסקה כאמור
 המוסד או המנהל, יעשה לא הבקשה, הוגשה

 בסמכויות שימוש כך, על לו הודיע המנהל אם
)א(. קטן סעיף לפי לו הנתונות

 )א(, קטן בסעיף כאמור להחזר זכאי יהא לא מבוטח )ד(
 החלטת ניתנה בטרם שרכש בריאות שירותי בעד

)א(." קטן בסעיף כאמור הנציב

א46 סעיף לעניין "המנהל" .2

 "המנהל" ישמש ברלוביץ יצחק ד״ר הבריאות, במשרד רפואה מינהל וראש הכללי למנהל המשנה
בו. הקבועות והסמכויות הסעיף, לעניין

המבוטחים לידיעת לקופה״ח הבריאות משרד בין דעות חילוקי הבאת .3

 הניתנות בתשובות לרבות בע״פ, או בפרסומים להציג, רשאית אינה חולים קופת (1
 שציינה בלא השירות לקבלת מבוטח של זכאותו את השוללת עמדה למבוטחים,

 כפי הבריאות, משרד עמדת בין לה, ידועים שהם ככל דעות, חילוקי של קיומם
 משפטיות דעת בחוות או הציבור קבילות נציב של בהחלטות ביטוי לידי שבאה
 נובעת זה, בהקשר החולים, קופת חובת עמדתו. הבריאות,לבין משרד ע״י שניתנו

 הנורמות ומן ממלכתי, בריאות ביטוח חוק עפ״י כמבטחת המיוחד ממעמדה
 השאובים וההגינות הגילוי לכללי היתר, בין הכפוף, מהותי דו כגוף עליה החלות

המנהלי. הדין מן

 הקופה, עמדת על המבוטח יסתמך בו דברים מצב תמנע החולקת העמדה הצגת (2
 הגורמים של שונה, עמדה קיימת כי לדעת בלא החוק, עמדת את כמשקפת
 עמדה על להסתמך בידו וכי ממלכתי, בריאות ביטוח חוק אכיפת על הממונים

 הציבור קבילות נציב בפני אם - הקופה של תשובתה תקיפת לשם זאת, חולקת
בערכאות. ואם
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 להם הדרוש למידע מבוטחים, של מרבית חשיפה להבטיח יהיה ניתן זאת, בדרך (3
 ממסירת הנובעת המבוטחים, ציבור של הטעיה ומניעת זכויותיהם מיצוי לשם
 מידע למבוטחים, נמסר בו דברים, מצב הקופה. ידי על שלם בלתי או חלקי מידע

 אי בפניהם לציין בלא הבריאות, משרד עמדת עם אחד בקנה עולה שאינו
 למימוש המבוטחים של זכותם את לקפח ועלול תקין אינו זאת, התאמה

הניתן. ככל ומלא מקיף מידע בקבלת מותנה שמימושן זכויות זכויותיהם,

להודיע המוסמכים הגורמים מיהם ייקבע בהם נהלים, להוציא החולים קופת על (4
 מטעמה גורם כל ידו. על הנדרש בריאות לשירות זכאותו אי על למבוטח מטעמה

 בהתאם בריאות, לשירות זכאותו אי על למבוטח להודיע המוסמך הקופה של
 המבוטחים, לזכויות הנוגעת הבריאות משרד עם מחלוקת בכל יעודכן לנהליה,
 דף אלה גורמים לידי תעביר החולים קופת אחריותו. או טיפולו שבתחום בעניינים

 תשובת מסירת במעמד למבוטחים, ימסרו אותם זאת, מחלוקת המפרט מידע
 יוכלו בה הדרך תפורט זה מידע בדף לשירות. זכאותם את השוללת החולים קופת

 חוק לנושא הציבור קבילות נציב לרבות הקופה, עמדת על להשיג המבוטחים
 ביה״ד וסמכות לחוק א46 סעיף לפי הנציב סמכות )בציון ממלכתי בריאות ביטוח

לחוק(. 54 סעיף לפי לעבודה

לשירות המבוטח זכות מימוש .4

תיעשה הציבור, קבילות נציב קביעת עפ״י שירות, למימון המבוטח זכות מימוש (1
 ידי על תוגש הבקשה לחוק. א)א(46 סעיף לפי למנהל, שהגיש בקשה פי על

 בפסקה כאמור החלטה הנציב קיבל בו המועד מן יום 21 שחלפו לאחר המבוטח
תטופל. לא הנציב- החלטת ממועד יום 21 שחלפו לפני שתוגש בקשה להלן. (2)

 בריאות שירותי מתן אי שעניינה המבוטח של תלונה כי המחליט הקבילות, נציב (2
 בעד החזר מתן לשם למנהל, לפנות בידיו כי החלטתו, בסוף יציין, מוצדקת, היא

 השירות את הקופה לו תספק לא אם הקופה, באמצעות שלא השירות, רכישת
 באמצעות תוגש המנהל, מן המבוטח בקשת כי יום, 21 תוך ידו על המבוקש

 לא הנציב החלטת ממועד יום 21 חלוף לפני שתוגש בקשה וכי הקבילות, נציבות
זה. נוהל העתק יצורף הנציב להחלטת תטופל.

 יפנה א)ב((46 בסעיף כאמור ההחזר ביצוע לשם למוסד, המנהל הוראת מתן בטרם (3
 עימו ויברר בקופה( הציבור פניות על הממונה )באמצעות החולים לקופת המנהל

 שקבע הזמן פרק בתוך תינתן למנהל הקופה תשובת למבוטח. השירות סופק האם
 חיובית, תשובה ניתנה לא אם עבודה. ימי שלושה על יעלה ושלא בפנייתו, המנהל

 החזר, לתת לאומי לביטוח למוסד הוראה המנהל ייתן שנקבע, הזמן פרק בתוך
סעיף. באותו כאמור

4/...
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 על ואם בכספו, אם השירות", את "רכש שהמבוטח לאחר רק ייעשה ההחזר מתן (4
 תכשיר )לרבות השירות את לרכוש לספק ידו על שניתנה עתידית התחייבות פי

 שימוש יעשה שהמנהל בכך שהותנתה התחייבות )לרבות ספק מאותו רפואי(
 יכול זאת התחייבות בפועל. ניתן לא השירות אם אף א(,46 סעיף לפי בסמכותו
 לאומי. לביטוח המוסד כלפי המבוטח של זכות כל של לספק המחאה שתכלול

לבקשה. תצורף זאת התחייבות

 )ולו מכספם השירות לרכוש יכולים שאינם למבוטחים לאפשר נועד הדבר (5
 לשאת בלא בפועל, השירות את לקבל הגבוה, מחירו בשל ביניים"( ב״מימון
 של ישירה העברה לאומי לביטוח למוסד ולאפשר מכיסם הכספית בהוצאה

השירות. לספק הנדרש, הכספי הסכום

המנהל לידיעת משפטי הליך הבאת .5

 והוגשה (2)4 בסעיף כאמור מוצדקת, מבוטח תלונת כי הקבילות נציב החליט (1
 נשוא בריאות לשירותי המבוטח של זכותו שעניינה תובענה לעבודה הדין לבית

ל״מנהל". בכתב המבוטח רשום שבה החולים קופת כך על תודיע התלונה,

 בראש .02-6725821 שמספרו הפקס באמצעות ההודעה את תשלח הקופה
 יימסר ממנו ועותק לנציבות", תלונה נשוא משפטי הליך על "הודעה יצוין ההודעה

 של המשפטית והלשכה 02-6714308 שמספרו הפקס באמצעות הקבילות, לנציב
.6782872-02 שמספרו הפקס באמצעות הבריאות, משרד

 לא הנציב, החלטת לאכיפת למנהל בקשה הגשת לפני כאמור, תובענה הוגשה אם (2
ביה״ד. פסיקת פי על תוכרע, לשירות המבוטח וזכות הבקשה תטופל

פי על תביא, לא , הנציב החלטת לאכיפת הבקשה הגשת לאחר שהוגשה תובענה (3
בבקשה. הטיפול להפסקת החוק,

 השירות את שרכש לאחר כן, עושה הבקשה את המגיש שמבוטח הוא, לכך הטעם
 ההוצאה כי כך, על לסמוך רשאי והוא לרכישתו, התחייבות עצמו קיבל או

 שלא חולים קופת זאת, לעומת תקוים. עצמו שקיבל שההתחייבות או שהוציא
 של מתאים )בהליך לעבודה ביה״ד בפני העניין להביא האפשרות את מיצתה
 לשירות מבוטח של זכותו היעדר או זכותו תיקבע בו הצהרתי לסעד תובענה

 לערכאה שהגישה שתביעה כך על לסמוך רשאית אינה ידיו(, על שהתבקש
 מועד אם בבקשה, הטיפול את תקטע הימים, 21 תקופת חלוף לאחר מוסמכת

הבקשה. הגשת למועד קדם לא התובענה הגשת

5/...

187



- 5 -

 מבוטח שהגיש בבקשה טיפול תמנע לא אחד, מבוטח של בעניינו שהוגשה תובענה (4
 היא, לכך הסיבה דומות. משפטיות שאלות מעוררים העניינים שני אם אף אחר,
 הקופה בין שהושגו דיוניות בהסכמות קשור יהיה אחד שמבוטח לכך, מקום שאין

 סמכותו מבחינת מתאפשרים, שהדברים ככל לו. צד שאינו בהליך אחר, למבוטח
 שנעשה כפי דומות, בתובענות ההליכים איחוד לבקש ניתן ביה״ד, של המקומית

בעבר. אחרים במקרים

וביצועו השירות בעד ההחזר/התשלום סכום .6

 )החור ממלכתי בריאות ביטוח תקנות לכללי בהתאם ייקבע למבוטח הניתן ההחזר סכום
 ביטוח לתקנות בהתאם ייעשה בפועל ההחזר וביצוע 2000,התש״ס- בריאות( שירותי בעד

 בשינויים והכל ,2000תש״ס- בריאות(, שירותי בעד החזר ותשלום )ניכוי ממלכתי בריאות
המחויבים.

ישראלי אבי פרופ׳

הבריאות שר יורי, בן יעקב ח״כ : העתק
למנכ״ל המשנה לב, בעז ד״ר
 הרפואה מינהל וראש למנכ״ל המשנה ברלוביץ, יצחק ד״ר
המשפטית הראל,היועצת היבנר מירה עו״ד
93368סב/
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 הציבור פניות על ממונים הנציב, של פרסום חובת ב.
חריגים וועדות

לציבור מידע מתן ממלכתי: בריאות ביטוח לחוק ב 46 סעיף .1

 ובדבר הנציב בדבר מידע ובו בולט, במקום מרפאה, בכל שלט תציב חולים קופת
 סמכויותיהם תפקידיהם, ,28 סעיף לפי שמונה החברים תלונות לבירור האחראי
 שיישלח בפרסום גם ייכלל כאמור מידע אליהם; לפנות ניתן שבהן והדרכים
(.1ב)ג()29 בסעיף כהגדרתה - ״מרפאה״ זה, בסעיף לשנה; אחת לחברים

הנציבות פרסום :4/2015 מס׳ חוזר .2

 לפנות זכותם וכן הקבילות לנציבות קבילות הגשת בדבר למבוטחים פרסום
חריגים לוועדת

להלן: מובא ותוכנו ,20/10/2015 ביום פורסם הסמנכ״ל חוזר
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ישראל מדינת
הבריאות משרד

נוספים בריאות ושירותי החולים קופות על לפיקוח סמנכ״ל חוזר

מס' חוזר פרסום תאריך נושא

4/2015 20.10.2015
 הגשת בדבר למבוטחים פרסום

 זכותם וכן הקבילות לנציבת קבילות
חריגים לוועדת לפנות

לכבוד
חולים קופות מנכ״לי

37204015

רב, שלום

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

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

 לידיעת המביאה מודעה האתר, של הבית בעמוד בולט במיקום שלה האינטרנט באתר וכן השונים,

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

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

 תרבותית והנגשה התאמה בנושא 7/11 מסי מנכ״ל בהוראות לעמוד זה פרסום על ליבכם, לתשומת

הבריאות. במערכת ולשונית

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

:הבא בנוסח מודעה תפורסם ממלכתי,

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

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

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

 הציבור קבילות לנציבת לפנות רשאי וכמבוטח, כמטופל זכויותיו למימוש הקשורים נוספים

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

 ביטוח לחוק השלישית התוספת לפי הבריאות משרד של הביטוחית באחריותו המצויים

הרלוונטיים: המסמכים ובצרוף הבאות בדרכים ממלכתי( בריאות

02-5655981 :בפקס או *5400 בטלי

1-'<11>(1ררו@>(1ו.1ו13111״.ו.-'>(11 בדוא״ל-

ירושלים" 39 ירמיהו רחוב ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק הציבור קבילות ״נציבות - בדואר

 ושב״ן קופו״ח על לפיקוח האגף
הבריאות משרד

91010 ירושלים 1176ת.ד.
קט^ק01ש@0.ה ^6811.907.11

02-5655992 פקס: 02-5080107 טל:

 חז6 ה6311ח פז^ וס98וח28חסו(5 3טח 5קקט16^6ח(8ו7 809013(017
0וסו5וחו₪_,חסו5ץו( (ס 1-10311(1

8.0.8 1176 טז@נ3816ש 91010
 סט^ס01ש@0ה.ק681ט.קו0ו.1

07 801 02-50 :101 02-5655992 :^
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ישראל מדינת
הבריאות משרד

נוספים בריאות ושירותי החולים קופות על לפיקוח סמנכ״ל חוזר

מסי חוזר פרסום תאריך נושא

4/2015 20.10.2015
 הגשת בדבר למבוטחים פרסום

 זכותם וכן הקבילות לנציבת קבילות
חריגים לוועדת לפנות

:הבא בנוסח מודעה תפורסם חריגים, לוועדות לפנות זכותם בדבר המבוטחים יידוע לעניין .2

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

 המשפיעה רפואית מבעיה הסובל מבוטח לכל נתונה חריגים לוועדת לפנות הזכות חריגים.

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

הבריאות". בסל

חריגים. לוועדת המדויקות הפנייה דרכי יצוינו בהודעה

.1/1/16 ליום עד זה חוזר הוראות לקיום ההיערכות את להשלים הקופה על

בהתאם. לפעולתכם

בברכה,

 טוב חבר - טופר רויטל
 קופו״ח על לפיקוח סמנכ״ל

נוספים בריאות ושירותי

 ושב״ן קופו״ח על לפיקוח האגף
הבריאות משרד

91010 ירושלים 1176ת.ד.
קט^ק01ש@01.16811.90ו.ע1

02-5655992 פקס: 02-5080107 טל:

 716 ־63111 ^1־6 01־93312311033 331 83קק16^63131ץ ־693131017

01¥15סו3ו₪_,3ו51ו7 ס1 ־63111

ס.ק.8 1176 ודו@נ3816תז 91010
 סט^ס01ש@01.163111ט.0ו.1

07 801 02-50 :161 02-5655992 :^
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המבוטחים לידיעת הבריאות משרד עמדת הבאת חובת ג.
 ע״י הנשלל לטיפול זכאות לעניין הבריאות משרד עמדת הבאת :5/09 מס׳ חוזר

המבוטחים לידיעת חולים קופות
להלן: מובא ותוכנו ,04/03/2009 ביום פורסם הסמנכ״ל חוזר

 ישראל מדינת
הבריאות משרד

יכבוד
חולי□ קופות מנכ״לי

רב, שלום

המבוטחים לידיעת חולים קופת ע״י הנשלל לטיפול זכאות לעניין הבריאות משרד עמדת הבאת הנדון:
 חוק לפי הציבור קבילות נציב החלטות אכיפת ־ 11/06 הבריאות משרד מנכ״ל חוזר .1

:לחוור( 3 )סעיף כדלהלן -קובע ממלכתי בריאות ביטוח

המבוטחים לידיעת הקילים לקופת קבדיאית משדד גיו יעית קיליקי "הנאת

 למבוטחים, הניתנות בתשובות לרבית ,בעיים או בפרסומים להציג, רשאית אינה חולים קופת ( 1
 דעות, חילוקי של קיימם שציינה בלא השירות לקבלת מבוטח של זכאותו את השוללת עמדה

 נציב של בהחלטות ביטיי לידי שבאה נפי הבריאות, משרד עמדת נין לה, ידועים שהם בכל
 חונת עמדתו. לנין הבריאות, משיד עי׳י שניתנו משפטיות דעת נחוות או הציבור קבילות

 בריאות ביטוח חוק עפייי כמבטחת המיוחד ממעמדה נובעת זה, בהקשר החולים, קופת
 וההגינות הגילוי לכללי היתר, בין הכפוף, מהותי די כגוף עליה החלות הנורמות ומן ממלכת',
המנהלי. הדין מן השאובים

 כמשקפת הקופה, עמדת על המבוטח יסתמן בו דברים מצב תמנע החולקת העמדה הצגת 2
 חוק אכיפת על הממונים הגורמים של שונה, עמדה קיימת ני לדעת בלא החוק, עמדת את

 של תשובתה תקיפת לשם זאת. חולקת עמדה על להסתמן בידו וני ממלכתי, בריאות ביטוח
בעיכאות. ואם הציבור קבילות נציב בפני אם הקיפה-

 מיצוי לשם להם הדרוש למידע מבוטחים, של מרבית חשיפה להבטיח יהיה ניתן זאת, בדין 3
שלם בלתי או חלקי מידע ממסירת הנובעת המבוטחים, ציבור של הטעיה ומניעת זכויותיהם

 026787622:סקס 02-670-5064>טלי 91010 ירושלים , 1176 ובד. 91591 ירושלים , 2 טבאי בן רמי

 2 3־0 !בלגין 51!־!.11־31־01 93591 ?0303 1176, ״־)1־31־111910101־1. 02-6705064 £33. 02-6787622

־נב.¥חדוז3ב111יוס£..11
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ישראל מדינת
הבריאות משדד

נוספים בריאות ושירותי החולים קופות על לפיקוח סמנכ״ל חוור

מס׳ חוזר פרסום תאריך נושא
5/09 4/3/09  הבריאות משרד עמדת הבאת

 הנשלל לטיפול זכאות לעניין
 לידיעת חולים קופות ע״י

המבוטחים

 עמדת עם אחד בקנה עולה שאינו מידע למבוטחים, נמסר בו דברים, מצב הקופה. ידי על
 של זכיתם את לקפח ועלול תקין אינו זאת, התאמה אי בפניהם לציץ בלא הבריאות, משדד

 נבל ומלא מקיף מידע בקבלת מותנה שמימושן זכויות זכויותיהם, למימוש המבוטחים
הניתן.

 מטעמה להודיע המוסמכים הניימים מיהם ייקבע בהם נהלים, להוציא החולים קופת על ( 4
 המוסמך הקופה של מטעמה גורם בל ידו. על הנדרש בריאות לשירות זכאותו אי על למבוטח
 עם מחלוקת בכל יעודכן לנהליה, בהתאם בריאות, לשירות זכאותו אי על למבוטח להודיע
 קופת אחריותו. או טיפולו שבתחום בעניינים המבוטחים, לזכויות הנוגעת הבריאות משיד

 למבוטחים, ימסרו אותם זאת. מחלוקת המפרט מידע דף אלה גורמים לידי תעביר החולים
 תפייט זה מידע בדף לשירות. ובאותם את השוללת החולים קיפת תשובת מסיית במעמד

 חוק לנושא הציבור קבילות נציב לרבות הקופה, עמדת על להשיג המבוטחים יוכלו בה הדרך
 לעבודה ביה״ד וסמכות לחוק א46 סעיף לפי הנציב סמכות )בציון ממלכתי בייאית ביטוח

לחוק(." 54 סעיף לפי

האמור. החוזר הוראת את מקיימות אינן החולים קופות ני לידיעתנו הובא .2

 אלו כללים המנהלי. המשפט לכללי גם המחויב מהותי דו ציבורי גוף היגה חולים קופת ג.

 מידע כל לידיעתם להביא המבוטחים, לבין בינה האמון מחובת כחלק אותה, מחייבים

 "עין רואה אינה החולים קופת כי העובדה זכויותיהם. במיצוי להם לסייע העשוי רלוונטי

 ליידע מהחובה אותה פוטרת אינה היקפה או זכות של קיומה הבריאות משרד עם בעין"

 הגורמים בפני עניינו להביא לו שיאפשר באופן מחלוקת של קיומה בדבר מבוטח

 שאם כך עבודה(, לענייני ביה״ד או הבריאות במשרד הציבור קבילות )נציבות המוסמכים

 המבוטח של זכותו תקופח ולא זכאותו תמומש הבריאות, משרד עם הוא שהדין ייקבע

מידע. העדר מחמת

02478762',פקס 02470-5064 טס 91010 'וישלים , 1176 ד. ונ 93591 ירושלים , 2 טנאי בן חזי
2 3ט1731־3151.7וט1ו.י1םט93591 ?03011176,1וט15ב1םט 91010 (61. 02-6705064 £31. 02-6787622

נב.יייייו6ג1ז1יוס£.ו.11
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 ישראל מדינת
הגריארת משרד

נוספים בריאות ושירותי החולים קופות על לפיקוח סמנכ״ל חוזר

מס׳ חוזר פרסום תאריך נושא
5/09 4/3/09  הבריאות משרד עמדת הבאת

 הנשלר לטיפול זכאות לעניין
 לידיעת □חורי קופות ע״י

המבוטחים

 לא המנכי׳ל לחוור (4)3 בסעיף כאמור זו, חובה למימוש נהלים לגבש החולים מקופות אחת כל על

הבריאות. במשרד ושביין חולים קופות על לפיקוח האגף לידיעת ולהביאם 1/6/09 מיום יאוחר

 קופוייח על לפיקוח סמנכי׳ל
נוספים בריאות ושירותי

העתק:
הבריאות שר יורי, בן יעקב חי״ב

הבריאות מנכ׳ילמשרד ישראלי, אבי פרוסי
כאן למנכ״ל, המשנה לב, בועז דייר

כאן המשפטית, הלשכה סמיך, נתן עו״ד
ושב״ן קופו״ח על לפיקוח האגף טוב. חבר טופר רויטל גבי
ושב״ן קופו״ח על לפיקוח האגף אשרוב, ולדמן־ מירה גבי
כאן הציבור, קבילות נציבת סמטה, אתי גבי
כללית בריאות שירותי הכספים, חטיבת וראש סמנכ״ל כהן, אלי מר
כללית בריאות שירותי תקציבים, אגף ראש פרסטר, נועה גב׳
בריאות שירותי מכבי ותכנון, הכספים אגף מנהל ז׳ילונקה, שעיה מר
מאוחדת חולים קופת הכספים, אגף מנהל חיימוביץ, גיל מר
 לאומית קופייח ,כספים סמנכי׳ל ומייט אנוש ומשאבי למינהל סמנכייל ויינשטיין, גיל מר

הבריאות משרד הנהלת חברי

 02-6737622 ,פקס 02-670-5041: סלי 91010 ירושלים , 11/6 זי.וי. 93591 ירושלים , 2 טנאי נן רם׳
 2 8611 יז1י>151 16111131611193591 ?08011176,16111531601 91010111. 02-6705064 £31.02-6787622

161601.11631(11. £01־11
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