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ה' טבת תשס"ט )(1.1.09

תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ1.1.09-
סימוכין :חוזר מס'  15/08מיום 13.8.08
רצ"ב ,תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים
והציבוריים ,אשר יכנסו לתוקף החל מיום.01/01/2009 :
תעריף ב' הוגדר מחדש והוא חל מעתה על מטופלים המופנים על ידי קופות
החולים ועל נפגעי תאונות דרכים.
מטופלים המופנים על ידי צה"ל ,משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אשר
החיוב בגין הטיפול בהם היה לפי תעריף ב' יחוייבו מעתה לפי קבוצת תעריפים
חדשה  -תעריף ג'.
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום ,תעריפי השירותים האמבולטוריים ותעריפי
השירותים במחלקה לרפואה דחופה )"חדר מיון"( בבתי החולים הכלליים הועלו
בשיעור של .4.91%
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים
והמרכזים הגריאטריים הועלו בשיעור של .3.06%
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום והשירותים האמבולטוריים הפסיכיאטריים
בכל בתי החולים ,לסוגיהם ,הועלו בשיעור של .3.06%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
מצ"ב נספח התעריפים.

העתק :ח"כ יעקב בן יזרי ,שר הבריאות
סב181779/
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תעריפי אשפוז ושירותים אמבולטוריים במערכת הממשלתית והציבורית
להלן דברי הסבר לתעריפים:
תעריף ב' הוגדר מחדש והוא חל מעתה על מטופלים המופנים על ידי קופות החולים ועל נפגעי
תאונות דרכים.
מטופלים המופנים על ידי צה"ל ,משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אשר החיוב בגין הטיפול
בהם היה לפי תעריף ב' יחוייבו מעתה לפי קבוצת תעריפים חדשה  -תעריף ג'.
פרט לכך ,לא חלו שינויים במבנה קודי התעריף.
להלן פירוט קבוצות התעריפים:
• תעריף א'
חל על:
-

אזרחי ישראל המשלמים בעצמם עבור שירותים רפואיים
מטופלים תושבי רש"פ
חיילים מכוח האו"ם המוצבים בישראל ובגבולותיה ,בני משפחתם
ואחרים אשר האו"ם משלם את הוצאותיהם הרפואיות
תושבי חו"ל העובדים או הלומדים בישראל

• תעריף ב'
חל על:
-

מטופלים המופנים על ידי קופות החולים
נפגעי תאונות דרכים

• תעריף ג'
חל על:
-

מטופלים המופנים על ידי המוסד לביטוח לאומי
מטופלים המופנים על ידי צה"ל או משרד הביטחון

 .1תעריפי אשפוז בבתי החולים הכלליים:
 .1.1תעריפי יום אשפוז
 .1.1.1תעריף אשפוז במחלקות שאינן מפורטות בסעיפים 1.1.2-1.1.6
קוד התעריף הוא:
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קוד  :G00H1יום אשפוז בבית חולים כללי ,למעט אשפוז במחלקות להן קוד
מיוחד.
תעריף זה הועלה בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.1.2תעריפי אשפוז במחלקות פסיכיאטריות
חל על:
אשפוז מטופלים במחלקות הפסיכיאטריות בכל בתי-החולים ,לסוגיהם.
קודי התעריף הם ,G00Q1-G00Q3 :כמפורט בנספח.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .3.06%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.1.3תעריפי אשפוז במחלקות פנימיות
חל על:
אשפוז מטופלים בבתי-החולים הכלליים במחלקות הפנימיות ,על פי הפירוט
הבא :פנימית ,ראומטולוגיה ,ריאות ,פנימית גריאטרית ,גסטרואנטרולוגיה
והשהיה.
קודי התעריף הם ,G00M1-G00M6 :כמפורט בנספח.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.1.4תעריפי אשפוז במחלקות טיפול נמרץ
חל על:
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אשפוז מטופלים בבתי-החולים הכלליים במחלקות לטיפול נמרץ ,על פי הפירוט
הבא :טיפול נמרץ כללי ,טיפול נמרץ נשימתי ,טיפול נמרץ ילדים וטיפול נמרץ
נוירוכירורגיה.
קודי התעריף הם:
 קודי תעריף  G00N5 ,G00N3 ,G00N1ו G00N7 -עבור יום אשפוזבמחלקות לטיפול נמרץ המפורטות לעיל.
 קוד  G00N9עבור התוספת למחיר יום האשפוז במחלקות ,G00N1 G00N5 ,G00N3ו.G00N7 -
מטופל אשר אושפז יום אשפוז אחד ,ושהה פחות מ 6 -שעות בטיפול נמרץ ,ניתן
לחייב על יום האשפוז בקוד התעריף  G00N1או  G00N3או  G00N5או
 G00N7בלבד.
מטופל אשר אושפז יום אשפוז אחד לפחות ,ומתוכו שהה  6-24שעות בטיפול
נמרץ ,ניתן לחייב על יום האשפוז בקוד התעריף  G00N1או  G00N3או G00N5
או  G00N7בתוספת קוד .G00N9
מטופל אשר אושפז יומיים לפחות ,ומתוכם שהה  24-48שעות בטיפול נמרץ ,ניתן
לחייב כל אחד מ 2 -ימי האשפוז בקוד התעריף  G00N1או  G00N3או G00N5
או  G00N7בתוספת קוד .G00N9
מטופל אשר אושפז שלושה ימים לפחות ,ומתוכם שהה  48-72שעות בטיפול נמרץ,
ניתן לחייב כל אחד מ 3 -ימי האשפוז בקוד התעריף  G00N1או  G00N3או
 G00N5או  G00N7בתוספת קוד .G00N9
מטופל אשר אושפז ארבעה ימים לפחות ,ומתוכם שהה  72שעות ומעלה במחלקות
לטיפול נמרץ ,ניתן לחייב כל אחד מימי האשפוז בקוד התעריף  G00N1או
 G00N3או  G00N5או  ,G00N7על פי מספר הימים בהם שהה בטיפול נמרץ,
אך לא ניתן לחייב בקוד  G00N9מעבר ל 4 -פעמים במהלך אותה אפיזודת
אשפוז.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.1.5תעריפי אשפוז במחלקות גריאטריות
חל על:
אשפוז מטופלים בבתי-החולים הכלליים ,במחלקות :גריאטריה חריפה,
גריאטריה שיקום וסיעודית מורכבת.
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קודי התעריף הם ,G00P1-G00P3 :כמפורט בנספח.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.1.6תעריף אשפוז מונשם כרוני
חל על:
אשפוז מטופל הזקוק להנשמה באופן קבוע או כרוני .התעריף חל על כל מונשם
כרוני ,ללא תלות במוסד או במחלקה.
להלן הגדרות חולה מונשם כרוני:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נעשו לפחות שלושה ניסיונות גמילה מהנשמה בהפרש של שבוע שלא
צלחו.
הותקן פיום הקנה )טרכאוסטומיה(.
יציב המודינמית ללא צורך בתרופות יונוטרופיות חיוביות.
ללא תחלואה המחייבת טיפול אינטנסיבי\ייחודי שלא ניתן לתת במוסד
הקולט.
ללא התווית נגד רפואית אחרת ,על פי חוות דעת הרופא המטפל.

קוד התעריף הוא:
קוד  :G00Q8יום אשפוז ,מונשם כרוני ,בכל בתי החולים ,לסוגיהם.
תעריף זה הועלה בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם
תוספת של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.2תעריפי אשפוז עבור יולדות ויילודים
להלן פירוט תעריפי אשפוז עבור אשפוז יולדות ויילודים:
 .1.2.1אשפוז היולדת בגין לידת יילוד אחד או יותר.
 .1.2.2תוספת עבור אשפוז פג )יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על  1,750גרם ,שהה
בחיים  4ימים לפחות ,ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילוד או ביחידה לטיפול
נמרץ ביילוד(.
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תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם תוספת
של  2.83%על תעריף ב'.
 .1.3תעריפים עבור "קבוצות פעילויות נבחרות" )מחירים "דיפרנציאליים"(
לגבי קבוצות הפעילויות המפורטות בנספח ,התשלום יגבה בהתאם לקבוצת הפעילות
כמפורט בחוזרי שירותי אשפוז ומינהל רפואה שבנדון.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם תוספת
של  2.83%על תעריף ב'.
 .2תעריפי אשפוז בבתי חולים גריאטריים ובבתי חולים למחלות ממושכות:
חל על:
אשפוז מטופלים בבתי חולים גריאטריים ובבתי חולים למחלות ממושכות.
קודי התעריף הם:
קודי תעריף  G00J7 ,G00J5 ,G00J4 ,G00J3ו G00J8-עבור יום אשפוז בבתי חולים
גריאטריים ובבתי חולים למחלות ממושכות ,כמפורט בנספח.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .3.06%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם תוספת של
 2.83%על תעריף ב'.
 .3תעריפי אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים:
קודי התעריף הם ,G00Q1-G00Q3 :כמפורט בסעיף  1.1.2ובנספח.
עבור האשפוז של המטופלים הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם תוספת של  2.83%על
תעריף ב'.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .3.06%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
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בנוסף על האמור ,עבור האשפוז של הכלולים בקבוצת התעריפים א' ,יש לשלם תוספת של
 2.83%על תעריף ב'.
 .4תעריפי אשפוז לחולי רש"פ
 .4.1נפגעי תאונות עבודה תושבי הרש"פ ,הנשלחים על ידי המעבידים ממקומות העבודה עם
טופס ב.ל ,250.יש לקבל את ההפניה האמורה ,כאילו הופנו על ידי גורם ממשלתי.
 .4.2עבור תושבי רש"פ ,יש לגבות תעריפים כנהוג לגבי תושבי ישראל )תעריף א'(.
 .5תעריפי אשפוז ושירותים אמבולטוריים למטופלים מחו"ל
 .5.1מחירי יום האשפוז למטופלים מחו"ל  -תיירים.
תעריף האשפוז למטופל מחו"ל הוא תעריף המחלקה שבה הוא מאושפז בתוספת 100%
על תעריף ב'.
 .5.2מטופלים הבאים ארצה באופן מיוחד למטרת ריפוי ,יתקבלו לאשפוז אך ורק לאחר
סידור כספי לכל תקופת האשפוז.
 .5.3נוסף למחיר יום האשפוז ,יש לגבות מתושבים זרים עבור הבדיקות המבוצעות תוך כדי
אשפוז ,בהתאם לתעריף הנקוב ב"מחירון השירותים האמבולטוריים" בתוספת 50%
על תעריף ב'.
 .5.4שירותים רפואיים במרפאות חוץ
בהתאם למחירון השירותים האמבולטוריים בתוספת  50%על תעריף ב'.
 .5.5שירותים רפואיים במחלקה לרפואה דחופה )"חדר מיון"(
בהתאם לתעריפים הנקובים בסעיף  .7התעריפים הינם גלובליים ואין לגבות עבור
הבדיקות המבוצעות תוך כדי טיפול.
".5.6קבוצות פעילויות נבחרות" )מחירים דיפרנציאליים(
בהתאם לתעריפים הנקובים בסעיף  ,1.3בתוספת תשלום עבור הבדיקות המבוצעות
תוך כדי אשפוז בהתאם לתעריף הנקוב "במחירון השירותים האמבולטוריים" בתוספת
 50%על תעריף ב'.
 .5.7חיוב תושבי חו"ל העובדים או הלומדים בישראל ,עבור שירותי אשפוז ושירותים
אמבולטוריים ,בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי תושבי ישראל )תעריף א'(.
 .5.8מיולדות תושבות חו"ל )פרט ללידות במימון הביטוח הלאומי( ייגבה תשלום לפי ימי
אשפוז במחיר שנקבע לגבי תיירים ,אך לא פחות מגובה התעריף של אשפוז יולדת
המשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי .החיוב לגבי פגים יהיה לפי ימי אשפוז ולפי תעריף
הטיפול ביחידה לטיפול נמרץ ביילוד ,בתוספת  100%על תעריף ב'.
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 .5.9מתן הנחה בדמי אשפוז למטופלים תושבי חו"ל
בנסיבות מיוחדות ,בהן מתברר כי אין ביכולתו של המטופל תושב חו"ל לשאת במחיר
המלא ,אם עקב הזדקקות לאשפוז באקראי בעת שהותו בישראל ,או עקב שהייה
ממושכת ,חריגה ,שלא ניתן היה לצפותה מראש ,תוכל ועדה בהרכב מנהל ביה"ח )יו"ר(,
המנהל האדמיניסטרטיבי וגזבר ביה"ח ,להעניק הנחה עד לגובה התעריף המקובל לגבי
תושבי ישראל.
במקרה של מטופלים מחו"ל ו\או משפחותיהם אשר לא יוכלו לעמוד בתשלומים
שבסמכות הועדה לקבוע ,תועבר בקשה )בצירוף כל המסמכים וחוות דעת ביה"ח ביחס
לגובה התשלום המומלץ על ידם( ,להחלטה ולאישור ראש מינהל הרפואה .בכל מקרה
כזה ,יצויין האם המטופל התקבל באורח דחוף או הוזמן .כמו כן ,תצורף לפניה סיכום
מחלה.
 .6תעריפי השירותים האמבולטוריים
 .6.1תעריפי השירותים האמבולטוריים בבתי החולים הכלליים ,הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
 .6.2תעריפי השירותים האמבולטוריים בבתי החולים והמרכזים הגריאטריים ,הועלו
בשיעור של  .3.06%תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
 .6.3תעריפי השירותים האמבולטוריים הפסיכיאטריים בכל בתי החולים ,לסוגיהם ,הועלו
בשיעור של  .3.06%תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
 .6.4תעריפי השירותים האמבולטוריים אשר הופחתו לקופות החולים ,עבור מבוטחיהן,
ולנפגעי תאונות דרכים מיום  ,01/01/08יחולו החל מיום  01/01/09גם מטופלים
המופנים ע"י המוסד לביטוח לאומי ,צה"ל ומשרד הביטחון )קבוצות התעריפים ב' ו-ג'(.
תעריפים אלה הועלו בשיעור של  4.91%עבור קבוצת התעריפים ב' ובשיעור נוסף של
 2.2%עבור קבוצת התעריפים ג'.
להלן התעריפים החדשים:
.6.4.1

המחיר המירבי לקופות החולים עבור מבוטחיהן ולנפגעי תאונות דרכים
)קבוצת התעריף ב'( הוא:
קוד
השירות
77401

תיאור השירות
הקרנות ביחידה לרדיותרפיה ,לשדה

תעריף
349
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78465

מיפוי שריר הלב ,פרפוזיה ,במנוחה ו\או מאמץ,
SPECT

89280

מיקרומניפולציה ב ,IVF-בשיטות שונות
בדיקת רופא מומחה במרפאה
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב א' ,כולל בדיקות
הורמונליות
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב א' ,ללא בדיקות
הורמונליות
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב ב' ,לא כולל ימי אשפוז

99242
L8970
L8971
L8972
.6.4.2

1,367
2,705
106
3,084
2,406
3,719

המחיר המירבי למטופלים המופנים ע"י המוסד לביטוח לאומי ,צה"ל ומשרד
הביטחון )קבוצת התעריף ג'( הוא:
קוד
השירות
77401
78465
89280
99242
L8970
L8971
L8972

תעריף
357

תיאור השירות
הקרנות ביחידה לרדיותרפיה ,לשדה
מיפוי שריר הלב ,פרפוזיה ,במנוחה ו\או מאמץ,
1,397
SPECT
2,765
מיקרומניפולציה ב ,IVF-בשיטות שונות
108

בדיקת רופא מומחה במרפאה
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב א' ,כולל בדיקות 3,152
הורמונליות
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב א' ,ללא בדיקות 2,459
הורמונליות
הפריה חוץ גופית IVF ,שלב ב' ,לא כולל ימי אשפוז 3,801

 .7תעריפי רפואה דחופה )"חדר מיון"( בבתי החולים הכלליים
התעריף הכללי לקבלת שירות במחלקה לרפואה דחופה )"חדר מיון"( ,וכן התעריף הייחודי
לנפגעי תאונות דרכים ,הינם גלובליים.
קודי המחיר הם ,99281-99282 :כמפורט בנספח.
תעריף קוד  99281למטופל מחו"ל הוא בתוספת של  50%על תעריף ב'.
תעריף קוד  99282מתייחס לתושבי ישראל ותושבי חו"ל כאחד.
התעריפים כוללים את כל הבדיקות והטיפולים שיינתנו למטופל במהלך ביקורו בחדר המיון,
פרט לחיסון נגד כלבת ,כאמור בחוזר מינהל רפואה  43/96מ ,06/05/96 -חיסון סביל סגולי נגד
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דלקת כבד נגיפית ,כאמור בחוזר מינהל רפואה  24/00מ ,06/08/00 -וחיסון סביל לאבעבועות
רוח עד גיל ) 12קוד  (LO396ומגיל  12ומעלה )קוד .(LO397
תעריפים אלה הועלו בשיעור של .4.91%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
 .8הערות
 .8.1כל התעריפים הנ"ל יהיו בתוקף עד להודעה חדשה.
 .8.2במקרים מיוחדים בהם יש צורך לפירוש ההוראות שפורטו לעיל ,ניתן לפנות לראש
מינהל רפואה.
לוט :נספח תעריפי אשפוז ,תעריפי "קבוצות פעילויות נבחרות" )מחירים "דיפרנציאליים"(,
תעריפים אמבולטוריים ותעריפי רפואה דחופה )"חדר מיון"(.
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ה' טבת תשס"ט )(1.1.09

1/09

תעריפי אשפוז ושאר השירותים החל מ1.1.09-
סימוכין :חוזר מס'  15/08מיום 13.8.08
רצ"ב ,תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים הממשלתיים
והציבוריים ,אשר יכנסו לתוקף החל מיום.01/01/2009 :
תעריף ב' הוגדר מחדש והוא חל מעתה על מטופלים המופנים על ידי קופות
החולים ועל נפגעי תאונות דרכים.
מטופלים המופנים על ידי צה"ל ,משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אשר
החיוב בגין הטיפול בהם היה לפי תעריף ב' יחוייבו מעתה לפי קבוצת תעריפים
חדשה  -תעריף ג'.
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום ,תעריפי השירותים האמבולטוריים ותעריפי
השירותים במחלקה לרפואה דחופה )"חדר מיון"( בבתי החולים הכלליים הועלו
בשיעור של .4.91%
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים
והמרכזים הגריאטריים הועלו בשיעור של .3.06%
תעריפי האשפוז ,לרבות אשפוז יום והשירותים האמבולטוריים הפסיכיאטריים
בכל בתי החולים ,לסוגיהם ,הועלו בשיעור של .3.06%
תעריף ג' הוא תעריף ב' המעודכן בתוספת של .2.2%
מצ"ב נספח התעריפים.
בכבוד רב,
פרופ' אבי ישראלי
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העתק :ח"כ יעקב בן יזרי ,שר הבריאות
סב181779/

