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ו' אדר תשע"ב\
 29פברואר 2012
42105011
לכבוד
מנכ"לי קופות החולים
שלום רב,

הנדון  :השתתפות עצמית בעד מחוללי חמצן ובלוני חמצן
 .1מחוללי חמצן וכן בלוני חמצן על מכלול המרכיבים הנלווים ,לרבות המתכלים כלולים כחלק
מסל שירותי הבריאות ,וזאת נוכח העובדה כי היו כלולים בשירותים שסיפקה שירותי בריאות
כללית למבוטחיה במועד הקובע.
 .2נוכח העובדה כי שירות זה אינו מנוי מפורשות בתוספת השנייה לחוק והקביעה כי הינו כלול
בסל סומכת על המצב העובדתי שהיה קיים במועד הקובע ,הרי שיש לנקוט גישה דומה גם
ביחס להשתתפות העצמית .היינו ,ההשתתפות העצמית בעד המכשיר תהיה לפי המצב שנהג
במועד הקובע.
במועד הקובע גבתה שירותי בריאות כללית  10%השתתפות עצמית עבור המכשיר .לפיכך ,זהו
המצב המחייב הן ביחס לשירותי בריאות כללית והן ביחס לשאר קופות החולים.
 .3תחולת חוזר זה מיום .4.3.12
לפעולתכם בהתאם.
בברכה,

יואל ליפשיץ ,סמנכ"ל
לפיקוח על קופות החולים
ושירותי בריאות נוספים
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העתק:
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,ס .שר הבריאות
פרופ' רוני גמזו ,המנהל הכללי
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
מר אילן סופר ,סמנכ"ל אגף תקצוב ,תכנון ותמחור ,כאן
פרופ' ארנון אפק ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
ד"ר דרור גוברמן ,ראש אגף רפואה כללית ,כאן
עו"ד נתן סמוך ,הלשכה המשפטית ,כאן
גב' רויטל טופר חבר טוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' שושי שוורץ ,האגף לפיקוח על קופות החולים  ,כאן
גב' אריאלה אדיז'ס – תורן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' חוה חג'ג' ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
עו"ד שמעון רייפר ,נציבת קבילות הציבור ,כאן
מר ניר קידר ,האגף לכלכלת ביטוח בריאות ,כאן
מנהלי כספים ,קופות חולים
מנהלי שב"ן  ,קופות חולים
מנהלים רפואיים  ,קופות חולים
מנהלי פניות הציבור קופות חולים
חברי הנהלת משרד הבריאות

:בניין ראשי:פיקוח קופות חולים:חוזרים:חוזרי סמנכל קופח:טיוטת חוזרים 2011
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