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 מחולל חמצן ניידנושא ב------הכרעה בקבילת מר
                                                           

 עובדות הקבילה

נייד בניגוד  חמצן במחולל שימוש לאשר הקופה סירוב בדבר קבילה הגיעה הקבילות לנציבות
 להמלצות רופאים מומחים לריאות.

אובחן  CT שסובל ממחלת ריאות אינטסרטיציאלית, על סמך בדיקת 83בן  מדובר במבוטח 
. לנוכח ההחמרה הנשימתית בתקופה האחרונה שמתבטאת בקוצר IPFבמחלת פיברוזיס ריאתי 
ת ריווי החמצן, המבוטח נהיה מוגבל מבחינה מטר וירידה ברמ 50 -נשימה במהלך הליכה כ

תפקודית. ועל כן, הומלץ לו ע"י שני רופאים מומחים למחלות ריאה )אחד של קופ"ח מאוחדת( על 
( אשר 85%ליטר לדקה )רמת ריווי החמצן באוויר חדר  2שימוש במכשיר חמצן נייד בתדירות 

 הכרחי לתפקוד בסיסי.

ת , המבוטח היה עצמאי, רמת תפקודו הייתה טובה, ניהל לציין כי לפני ההתדרדרות הנשימתי
 .חיים נורמטיביים ככל הניתן )הליכה לבית הכנסת, לקניות וביצע פעילות הכוללת מאמץ(

 הסל מסגרת

 .השירותים סל במסגרת כלולה לכך הזקוקים לחולים חמצן אספקת

 הקופה עמדת

במענה לפניית המבוטח לקופת חולים "מאוחדת" בבקשה לאשר לו מחולל חמצן ניד, הקופה 
 למחולל חמצן נייד.לתנאי הזכאות סירבה בטענה כי המבוטח אינו עונה 

נייד היא רק לילדים,  סטודנטים ועובדים, הקופה ציינה כי היא  ללעמדת הקופה הזכאות למחול
 מאשרת מחולל נייד גם לחולי דיאליזה וחולים אונקולוגיים המטופלים בכימותרפיה ורדיותרפיה.

בפנייתנו לקופת חולים "מאוחדת", הודגש כי מצבו התפקודי של המבוטח אינו מאפשר להשתמש 
כול לשאת ו/או לסחוב את הבלון, אולם הקופה שבה וחזרה וזאת מאחר שלא י בבלון חמצן נייד

חבילת חמצן הכוללת חמצן נייד בטענה כי המבוטח יכול להשתמש ב"  על סירובה לאשר מחולל
 . "בלון חמצן על עגלה לניידות

, עמדת הקופה נותרה בעינה,  בתשובתה 14.7.2021ם לאחר הוצאת התראה לקופה בתאריך ג
מקבל עזרה סיעודית על ידי מטפלת מביטוח לאומי. -----------הוסיפה הקופה טיעון לפיו מר 

 עונה על צרכיו בעת שהייתו מחוץ לבית.   "בלון חמצן נייד קטן על עגלת ניידות"לפיכך, לעמדתה,   

 הכרעהו דיון

 . הזקוק לכך לפונה, חובת הקופה במסגרת סל הבריאות, לספק חמצן .1

כבכל שירות וטכנולוגיה רפואית הכלולה בסל הבריאות, גם בהתייחס לשירות זה, אמצעי  .2
 , דהיינו מבחן הסבירותבעקרונות היסוד של החוק, ובכללם אספקת החמצן מחויב לעמוד 

 , בהתחשב בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלתלאספקת שירות באיכות סבירה , החובה 
 נסיבותיו של החולה.בעקרון הדינמיות ובהתפתחות הטכנולוגית וכן ב
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שלא סביר ולא ניתן לקבל, שכיום, לקיום איכות חיים  היא, יישום מבחן הסבירות משמעות  .3
 מבוטח אשר אינו עונה להגדרה של אדם "עובד/ בהתפתחות הטכנולוגית הקיימת,סבירה ו

רק ביתו, ייגזר עליו להישאר "כלוא" ומרותק ל  פעיל,עצמאי ומנהל אורח חיים לומד" , אך 
החלטת הקופה בדבר האופן בו יסופק לו החמצן, לו הוא זקוק על פי קביעה רפואית,  באופן של ב

 קבוע. 

 
למבוטח את המשך אורח חייו ובאיכות סבירה לאפשר השיקול בדבר אופן מתן החמצן, צריך   .4

וקיום אורח חיים פעיל, יציאה מביתו ממנו כך שלא תימנע  ,ניידות סבירהכל הניתן, ובכלל זה כ
 .חמצןל  אך ורק עקב הצורך בצמידות

 
בבלון  מאפשר לו להיעזר במקרים בהם מבוטח נזקק לחמצן קבוע ומצבו התפקודי אינו על כן,  .5

ר על הנדרשת למשך זמן סבי נייד קטן של חמצן דחוס, מהסיבות שהבלון לא יספק את הצריכה
בהם מצבו הרפואי של  במקריםהקופה לספק את החמצן באמצעות מחולל חמצן נייד. כמו כן, 

מאפשר לו לשאת ו/או לסחוב עליו את הבלון הכבד גם כאשר הוא על עגלה, ועקב  המבוטח אינו 
באופן  לו , את החמצן הנדרש למבוטחלהישאר מרותק לביתו, על הקופה לספק  יאלץסיבה זו, 

נורמטיביים ו פעיליםהמאפשר לו ניידות סבירה לצורך יציאה לטיפולים רפואיים וניהול חיים 
 ככל הניתן.

 
מסגרת ב מטפלתבאמצעות שעות --------- למרלא ניתן לקבל את טיעון הקופה כי לאור הסיוע  .6

לניידות ולניהול  זכותו של המטופל  , ניתן להסתפק ב"חבילת חמצן". הלאומי ביטוחזכאות ה
 של נוכחותה לשעותאינה מוגבלת אך ורק , רפואיים לטיפולים יציאה לרבותאורח חיים פעיל, 

 .לאומי הביטוח מטפלת
 

כי המבוטח, לאור נסיבותיו הרפואיות,  לא יכול לשאת  הוסבר , ------------של מר  בעניינו .7
לון חמצן בנפח שבשקל לכך  גם מ לתןיש  לכך מעברו/או לסחוב את הבלון הכבד,   עליו

חמישה ליטר יספק חמצן בקושי לשש שעות, בעוד הוא נדרש באופן קבוע לצאת לטיפול רפואי 
 לניידות הפונה אפשרותולפעולות שגרתיות נוספות שייתכן ויארכו מעבר לטווח זמן זה.  

, ועל הקופה החמצן אספקת אופן בדבר הקופה בהחלטת תלויה, פעיל חיים אורח ולקיום
 לכלול היבטים אלו בשיקוליה. 

 
קבע כי הקבילה נ אור כל האמור לעיל ובהתאם לסמכות המסורה לנציבות הקבילות על פי חוקל

חמצן לחולים הזקוקים  ספקחובת הקופה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לו מוצדקת
 מחולל חמצן נייד.נסיבות המקרה הנדון, על הקופה לאשר למבוטח במכלול הרי ש לכך, 

 

   אכיפת ההחלטה

במידה וקופת , 1994 -ד "א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ46בהתאם להוראות סעיף 
    יום ממועד מתן החלטת נציבות הקבילות,  21בתוך   החולים לא תפעל בהתאם להחלטה זו,

בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי   ,ל משרד הבריאות"רשאי  המבוטח  לפנות אל מנכ
שלא באמצעות  ,לתת לו החזר כספי בעד ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת השירות על ידו

 .הקופה
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החזר יינתן מתוך הכספים המגיעים לקופה מן המוסד לביטוח לאומי ומתן ההחזר יעשה 
בעד שירותי  החזר (בכפוף לסכומים המרביים הקבועים בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי 

את הבקשה  .ובכפוף למגבלות ולסייגים הקבועים בחוק ובתקנות ,2000 ס  "התש בריאות (
 .ל ניתן להגיש באמצעות נציבות הקבילות"למנכ

 .וכי לא תידרש אכיפה של  עמדה זו, יש לקוות כי הקופה תכבד את ההחלטה
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