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 לכבוד

 חולים קופותמנהלי 
 חולים  בתימנהלי 

 
 רב, שלום

 
 

 כליה למושתלי 17 טופס מהוצאת פטור :הנדון
 

מושתלי כליה נדרשים בתקופה שלאחר ההשתלה לבדיקות וטיפולים רבים ובתדירות 

פולים אלו מתבצעים בבתי החולים. לעיתים, הבדיקות גבוהה. חלק משמעותי מבדיקות וטי

והטיפולים מתבצעים בתדירות של מספר פעמים בחודש. עבור כל בדיקה או טיפול בבית 

החולים נדרש כיום המבוטח לפנות לקופת החולים על מנת להנפיק טופס התחייבות. 

פס התחייבות נדירים ביותר הינם המקרים בהם קופות החולים אינן מאשרות הנפקת טו

על מנת לחסוך מהמבוטחים את הליך הפניה לקופה, שלחלקם  ,למושתלי כליה ולפיכך

 הגדול הוא מורכב, מובאים הכללים שלהלן:  

קופת החולים תאשר לתשלום כל ביקור רופא, בדיקה או טיפול בהתאם לרשימה  .1

  .ללא תלות בהפקת טופס התחייבות למשך שנה מיום ביצוע ההשתלה 'בנספח אש

אישור התשלום יהא לבית החולים בו בוצעה ההשתלה או לבית החולים בו מתבצע 

. המבוטח יפנה לקופה לרבות אם ההשתלה בוצעה בחו"ל מעקב ההשתלה דרך קבע

 להנפקת טופס התחייבות רק לבדיקה או הטיפול הראשונים שלאחר ההשתלה.

אחר ההשתלה החל מהשנה השנייה שלאחר ההשתלה ועד תום השנה החמישית של .2

יפנה המבוטח לקופת החולים להנפקת טופס התחייבות כמקובל. אולם אם הפיקה 

הקופה טופס התחייבות לאחת הבדיקות או הטיפולים המפורטים בנספח א', הקופה 

' בלא בנספח אשכל ביקור רופא, בדיקה או טיפול בהתאם לרשימה תאשר לתשלום 

 וזאת עד לתום הרבעון הקלנדרי. שהמבוטח יידרש להפיק טופס התחייבות נוסף

הקופה רשאית להתנות את התשלום כאמור לבית החולים בכך שמרפאת הכליה בבית  .3

החולים פנתה מראש למוקד הקופה בבית החולים ומוקד הקופה הפיק טופס 

 התחייבות ישירות למרפאת הכליה. התהליך יתבצע ללא מעורבות המבוטח.

ווח הקבוע לקופה את מספר טופס ההתחייבות בית החולים יצרף במסגרת מבנה הדי .4

שהתקבל, בין אם טופס ההתחייבות הוא עבור טיפול ובין אם הוא טופס התחייבות 

 עבור רבעון.
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בית החולים ידווח לקופה על כל תוצאות הבדיקות, המעבדות, הדמיות, חוות הדעת  .5

 במסגרת מבנה הדיווחים הקבוע. 

לים אלו יחולו רק עבור בדיקות וטיפולים המבוצעים במרפאות מושתלי כליה בבית כל .6

 החולים. 

כלולים ברשימה בדיקה או טיפול שאינם נדרש המטופל לבמקרים בהם יובהר כי  .7

בהתאם להסדרים קופה לקבלת טופס התחייבות להמבוטח  פנהי הכלולה בנספח א',

 .הנהוגים בקופה

או לגרוע מאחריותה של קופה החולים לממן את כלל  אין בכללים שלעיל להוסיף .8

הטיפולים והבדיקות הכלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי או 

 בחוזרי משרד הבריאות בנושא.  

 .1.7.2018הוראות אלו יכנסו לתוקף החל מיום  .9

 

 
 בברכה,

 

 
 טוב-גב' רויטל טופר חבר                                             עזרא ורד ר"ד     

 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן                                  הרפואה חטיבת ראש       
 
 

 העתקים:
 שר הבריאותסגן  –ח"כ הרב יעקב ליצמן 

 המנהל הכללי–טוב -מר משה בר סימן
 ראש חטיבת רגולציה, מדיניות שווקים והסדרה –מר מוריס דורפמן 

 ראש החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים –ינשטיין ד"ר אורלי וי
 סמנכ"ל תכנון תקצוב ותמחור –מר ודים פרמן 

 להשתלות הלאומי המרכז מנהלת – אשכנזי תמר ר"ד
 מנהלת המחלקה להסדרת השירותים הרפואיים, חטיבת הרפואה  –גב' זהבה רומנו 

 פיקוח על קופ"ח ושב"ןסגן סמנכ"ל ל –ליאור ברק  רו"ח
 הלשכה המשפטית –מאיר ברודר עו"ד 

 סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' ציפי שדה 
  סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית  –פרופ' מיכאל שרף 

 מנהלים רפואיים בקופות החולים
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 נספח א

תיאור קוד מב"רקוד מב"ררשימת בדיקות - משהב

מחירון 

3/2018

בדיקות רופא      .1

L9198  סדרת טפולים למושתלי כליה

L9253146בדיקת רופא אנדוקרינולוג במרפאה

L9273146בדיקת רופא נפרולוג במרפאה

2.      בדיקות דם ושתן

80061   פרופיל ליפידים

 LDL ,HDL ,שומנים, פרופיל - דם: כולסטרול

TG,52

64כימיה, פרופיל80053

29ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל85025

346סירולימוס80195

80299Tacrolimus 207

80299CYCLOSPORINE207

80195EVEROLIMUS346

47בדיקת שתן כללית עם מיקרוסקופיה81000 שתן לכללית

101מיקרואלבומין, כמותי - שתן \ 24 שעות82043 בדיקת שתן לאלבומין /פרוטאין: קריאטינין

101מיקרואלבומין, כמותי - שתן \ 24 שעות82043

19חלבון, סך - שתן84156

35סידן, כמותי - שתן82340

255תרבית שתן כמותית87086  שתן לתרבית

     רמות DSA במושתלים עם DSA  לפני 

ההשתלה או  PRA  חיובי או השתלה לא 

335בדיקת לימפוציטוטוקסיות, הצלבה, עם טיטרציה86805ראשונה

    בדיקת טיטר נוגדנים כנגד סוגי דם במקרה 

453המוליזינים ואגלוטינינים, סקר86940של השתלה כנגד סוג דם

83970PTH ,260הורמון יותרת התריס, פרתירואיד

82306D-3 25-OH 133קלציפדיאול, ויטמין

135טרנספרין84466

47ברזל83540

34פריטין82728

150חומצה פולית - סרום82746

82607B12 171ויטמין

L8738

HIV, נוגדנים ואנטיגן P24, EIA/ELISA, 

50המוכרת על ידי משרד הבריאות HIV במרפאת

86706HBsAb ,פני שטח, נוגדנים B 34דלקת כבד

86790

נוגדנים לנגיפים\חיידקים לגביהם לא קיים קוד 

207מיוחד

37דלקת כבד C, נוגדנים86803

87340

 ,HBsAg ,פני שטח, אנטיגן B דלקת כבד

107בשיטות שונות, כ

590דלקת כבד DNA/RNA ,B, כמותי87517

1,095דלקת כבד DNA/RNA ,C, כמותי87522

256ציטומגלווירוס, CMV, נוגדנים86644

בדיקות הדמיה      .3

US         76700 בטן ואגן

US בטן, למעט סקר לאבחון מפרצת באאורטה, 

381עם תיעוד תמונות

431דופלקס כלי דם בבטן, אגן ורטרופריטונאום93975

19274         מרפאת עור

בדיקת רופא במרפאה. כל מושתל צריך אחת 

146לשנה. כל שנה.

ANTI Xa 73קרדיוליפין, פוספוליפידים, נוגדנים86147בדיקה פקטור קרישה

DTPA 1,447מיפוי כליות דינמי עם התערבות תרופתית78708מיפוי כליה מושתלת עם

431דופלקס כלי דם בבטן, אגן ורטרופריטונאום93975דופלקס כלי דם בבטן, אגן ורטרופריטונאום

  איסוף שתן למשך 24 שעות כולל קריאטנין, 

חלבון, מיקרואלבומין, סידן

)inh  CNIs & mTOR( רמות תרופה 

  CBCו SMA  

 ,CMV, EBV -סרולוגיות לוירוסים    

HCV,HBV, HIV וריצלה

 Quantitative Polyomavirus DNA PCR  

בסרום ובשתן
87250

בידוד נגיף, לרבות באמצעות זיהוי חומצת גרעין 

PCR נגיפית ע''י
483

     בירור אנמיה מעבדתי

VIT D 25 ן PTH  רמות     

 

 


