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  ע"תש, ניסן' א  
  2010,  מרץ16 

07186110  
  לכבוד

  ל שירותי בריאות כללית"מנכ, מר אלי דפס

  ל שירותי בריאות כללית"מנכ, ר אהוד קוקיה"ד

  ל קופת חולים מאוחדת"מנכ, מר שמואל מועלם

  ל קופת חולים לאומית"מ מנכ"מ, מר ניסים אלון

  

  

  .לחוזר לנושא תהליכי אישור מקדימים למתן טיפול תרופתימכתב נלווה : הנדון 

 

 

  .2010 בראשון למאימצורף בזה החוזר לנושא תהליכי הבקרה אשר ייכנס לתוקף 

וסבורים כי הדיון עצמו יצר לטיוטות החוזר השונות אנו מודים לכם על התשובות המפורטות 

דרש החולה למלא לשם מימוש  אותם נםמודעות לנושא המורכב של התהליכים הבירוקראטיי

  .פי חוק בריאות ממלכתי - זכאותו לקבלת טיפולים ותכשירים להם הוא זכאי על

  

  
  

 ,בברכה

  
  

  ל"סמנכ, יואל ליפשיץ

  לפיקוח על קופות החולים

  ושירותי בריאות נוספים

  :העתק
  שר הבריאות. ס, כ הרב יעקב ליצמן"ח
  המנהל הכללי, עם- ר איתן חי"ד
  כאן, ל"נה למנכהמש, ר בועז לב"ד

  כאן, תכנון ותמחור, ל אגף תקצוב"סמנכ, מר אילן סופר
  כאן, ראש מינהל הרפואה,  ר חזי לוי"ד
  כאן, ראש אגף רפואה קהילתית, ר דרור גוברמן"ד
  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו, רויטל טופר חבר טוב' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  אשרוב-מירה ולדמן' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  תורן–ס 'אריאלה אדיז' גב
  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב

  כאן, האגף לכלכלת ביטוח בריאות, מר ניר קידר
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  קופות חולים, מנהלי כספים
  קופות חולים, ן "מנהלי שב

  פות חוליםקו, מנהלים רפואיים 
  חברי הנהלת משרד הבריאות

 ;#חוזרי סמנכל קופח:חוזרים:פיקוח קופות חולים:בניין ראשי:
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08678110  
  לכבוד
   .לי קופות חולים"מנכ

  
 . שבסל הבריאותתהליכי אישור מקדימים למתן טיפול תרופתי

 

לעניין קופות החולים נוהגות במקרים שונים להתנות מתן טיפול תרופתי באישור מינהלי מקדים 

 דרישה לאישור מרשם מצד גורם שאיננו הרופא המטפל נותן –" דרישה לאישור מינהלי"זה 

   .שםהמר

  

תהליכי אישור אלה עלולים לעכב מתן טיפול חיוני ולהכביד שלא לצורך על מתן טיפולים גם 

תוצאה אפשרית של הכבדה זו עלולה להיות ויתור . במקרים בהם המבוטח זכאי לשירות לפי הסל 

עיכוב בטיפול התרופתי הפוגע באינטרס הטיפולי , של מבוטחים על הטיפול התרופתי המגיע להם

  . של המטופלים לרכוש באופן פרטי שירות המגיע להם לפי חוק"אילוץ"אף ו  עדי הטיפולובי

  

טרם מתן המרשם עליה ליחד זאת , ככל שהקופה מבקשת לבצע פעולות בקרה פרטנית מראש

  : שיעמדו בתנאים הבאים , למקרים מוגדרים בלבד 

לפי ,רת ומצומצמת הדרישה לאישור מינהלי תחול אך ורק ביחס לרשימת תכשירים מוגד .1

 . ובזמן אמת מעת לעתרשימה שהודעה עליה תפורסם באתר האינטרנט של הקופה

 דחוף תכשירים שאינם מיועדים לטיפול במצב רק ברשימה ייכללו  .2

הרופא המטפל הוא שידאג לקבלת ,המטופל לא יידרש להשיג את האישור המנהלי בעצמו .3

  .האישור

י "הוגשה הבקשה ע מן המועד בו  ימי עבודהעהלא יאוחר מארבהתשובה תינתן למטופל  .4

הרי ימים ארבעה הנקוב של  בתוך פרק הזמן תשובהניתנה אם לא , הרופא המטפל

 זמני .) הגביהתקנותפי - אישור להנפקת התרופה על (שהדבר יהיה משול לתשובה חיובית

 .יידרשו הקופות להציגיהיו נתונים אותם ואחוזי האישור /התגובה

 . והרופא יסביר למטופל את תהליך האישורי הרופא בעת הביקור " עהמרשם יינתן .5

הדרישה לאישור מינהלי תיעשה רק ביחס להפקת המרשם הראשונה לטיפול התרופתי  .6

 או אם סבורה הקופה כי חלה טעות בשיקול הדעת אלא אם הוגדר אחרת בהתוויות הסל

 .של הרופא המטפל

 והעתק ממנו יישמר סירוב למתן אישור מינהלי יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב .7

 . ברשומת החולה
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קופת חולים המבקשת להעמיד דרישה לאישורים  01/05/2010חוזר זה ייכנס לתוקפו החל מ 

ואילך וזאת ביחס לרשימת התרופות שקבעה כאמור  01/05/2010 מנהליים ביחס לתקופה שמיום 

 םהרלוונטייתפרסם נהלים מותאמים לחוזר זה ותפיץ נהלים אלה בין כלל דרגי הקופה , בחוזר זה

 לא יאוחר העתק הנהלים יפורסם באתר האינטרנט של הקופה. המטפלים לרבות הרופאים 

  .01/07/2010מ

  

  

  ,בברכה
 
  

  ,יואל ליפשיץ
  האגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים

  ושירותי בריאות נוספים
  
  

  :העתק
  שר הבריאות. ס, הרב יעקב ליצמןכ "ח
  ל משרד הבריאות"מנכ,  עם–ר איתן חי "ד
  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, תכנון ותמחור, ל אגף תקצוב"סמנכ, מר אילן סופר
  כאן, ראש מינהל הרפואה,  ר חזי לוי"ד
  כאן, ראש אגף רפואה קהילתית, ר דרור גוברמן"ד
  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו, רויטל טופר חבר טוב' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  אשרוב-מירה ולדמן' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו,  תורן–ס 'אריאלה אדיז' גב
  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב

  כאן, האגף לכלכלת ביטוח בריאות, מר ניר קידר
  קופות חולים, יים מנהלים רפוא
  קופות חולים, מנהלי כספים 

  חברי הנהלת משרד הבריאות
  ;#חוזרי סמנכל קופח:חוזרים:פיקוח קופות חולים:בניין ראשי:


