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09399514
לכבוד
מנהלי קופות החולים

הנדון  :תהליכי אישור מקדימים לביצוע בדיקות
 .1חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח ושב"ן מספר " – 3/2010תהליכי אישור מקדימים למתן
טיפול תרופתי שבסל הבריאות" מסדיר את נושא ניהול הליכי הבקרה שקובעת קופת
חולים ביחס למימון תרופות ,כאשר הליכים אלה מתנים אישור התרופה באישור מקדים
של גורמים מטעם הקופה .אנו מבקשים בהזדמנות זאת לרענן אצל הגורמים הרלוונטיים
במוסדכם את הוראות החוזר האמור.
 .2לא אחת עולה מפניות המגיעות אלינו כי קופת החולים מתנה ,באישור מקדים ,לא רק
תרופות ,אלא גם בדיקות.
 .3בד"כ קיים קושי לסווג בדיקות לבדיקות דחופות לעומת בדיקות שאינן דחופות .ישנן
בדיקות היכולות לשמש הן לאבחון מצבים דחופים והן לאבחון מצבים שאינם דחופים,
וכדי לדעת האם יש או אין דחיפות בבדיקה במצב ספציפי יש להכיר את המקרה ופרטי
המצב הרפואי של המטופל לכל צדדיו.
 .4הרופא המטפל המכיר את מקרהו של המטופל ,ושבפניו נמצא מלוא החומר הרפואי הוא
הגורם המתאים ביותר להעריך הן את דחיפות המקרה והן את מידת האפשרות להציע או
להסתפק בחלופה אבחנתית אחרת.
 .5לאור האמור ,על קופת החולים לפעול לפי המפורט להלן:
א.

קופת חולים המבקשת להתנות בדיקה באישור מקדים ,תציין את הבדיקות
המחייבות אישור מקדים באתר האינטרנט של הקופה במיקום מרכזי ובולט.
הדרישה לאישור כאמור תחול אך ורק ביחס לרשימת בדיקות מצומצמת
שכאמור תפורט במפורש באתר הקופה.
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ב.

באתר הקופה ,וכן בהנחיות שינתנו לרופאי הקופה ,לרבות רופאי המשפחה ,יצוין
במפורש ,כי ככל שבדיקה מסוימת הטעונה אישור מקדים עפ"י נהלי הקופה,
נדרשת במצב רפואי דחוף ,על מנת למנוע שינוי בלתי הפיך לרעה במצבו אם לא
תינתן לו הבדיקה בתוך פרק זמן קצר ,הרי שהרופא המטפל יכול לאשרה אף ללא
אישור מקדים.

ג.

ניתן במקביל ,להסדיר בקרה ודיווח על בדיקות שניתנה לגביהם הפניה ללא
אישור מקדים ,אולם זאת רק בדיעבד.

ד.

נהלי הקופה יקבעו כי גם מקום שנדרש אישור מקדים הוא יושג באמצעות פניה
של הרופא המטפל לגורם המאשר ,והמטופל לא יידרש לפנות לקבלת האישור
המקדים בעצמו.

ה.

סירוב לתת אישור יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב ,והעתק ממנו יישמר
ברשומת החולה.

ו.

התשובה לבקשה למתן אישור מקדים תינתן לא יאוחר מארבעה ימי עבודה
מהמועד בו הוגשה הבקשה ע"י הרופא המטפל .אי מתן תשובה תוך פרק הזמן
האמור כמוה כתשובה חיובית .כאמור ,במצבים דחופים לפי המפורט בסעיף ב'
לעיל לא יידרש אישור מראש.

חוזר זה ייכנס לתוקף ב.1.7.14 -
לפעולתכם בהתאם.
בברכה,

רויטל טופר – חבר טוב
סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
ושירותי בריאות נוספים )בפועל(
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העתקים:
חה"כ יעל גרמן ,שרת הבריאות
פרופ' רוני גמזו ,המנהל הכללי
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
פרופ' ארנון אפק ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
חברי הנהלת משרד הבריאות
עו"ד נתן סמוך ,המשנה ליועצת המשפטית ,כאן
עו"ד שמעון רייפר ,מ"מ נציב קבילות הציבור ,כאן
רו"ח ליאור ברק ,האגף לפיקוח על קופות החולים  ,כאן
גב' אריאלה אדיז'ס – תורן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מר עמיחי בירנצוויג ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
גב' חוה חג'ג' ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מר מתן אונגר ,האגף לפיקוח על קופו"ח ,כאן
רו"ח איתי קלטניק ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
רו"ח עבדאללה זועבי ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן ,כאן
מנהלים רפואיים ,קופות חולים
מנהלי כספים ,קופות חולים
מנהלי שב"ן ,קופות חולים
יועצים משפטיים ,קופות חולים
מנהלי פניות הציבור קופות חולים
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