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  לכבוד

  לי קופות החולים"מנכ

  

  

  חלקיות מנה בתרופות: הנדון

  

תוכניות הגבייה של קופות החולים ביחס לתרופות מתייחסות ככלל לגביית השתתפות עצמית  .1

  .מוגדר ממחירה המירבי של התרופה לצרכןכאחוז 

מאוחדת ולאומית וכן בקופת חולים כללית לעניין , שיטה זו פועלת בקופות החולים מכבי

  . 11.8.98 –תרופות שנכנסו לסל לאחר ה 

 

לעיתים , עם זאת. המחיר המרבי לצרכן מתייחס למחיריהן של אריזות רשומות בגדלים שונים .2

במקרה . מותונוצר צורך לספק למטופל תכשיר בכמות שונה מזאת שכלולה באריזות הרש

יש לחשב את ך בהתאם לכ, המחיר המירבי לצרכן מותאם אף הוא לגודל המנה הנמכרת, כזה

  .ערך ההשתתפות העצמית בהתאם לגודלה של המנה שסופקה בפועל

 

נקודת המוצא לקביעת ההשתתפות העצמית הינה בחינת המחיר המירבי לאריזה הקרובה  .3

את לבדוק  על מנת לקבוע את סכום ההשתתפות העצמית יש .בגודלה למנה שסופקה בפועל

 מתוך סכום זה את החלק היחסי המתאים  ולגזור,ההשתתפות העצמית עבור אותה אריזה

  .בהתאם לגודל המנה

 

סכומים שקליים אלה . במסגרת סעיפי תוכנית הגביה בתרופות מופיעים סכומים שקליים .4

תרופה שמחירה "למשל (רים השקלי אליו מתייחס סעיף הגבייה ימבטאים או את טווח המח

  . 3צאה המתקבלת מסעיף או סכום שקלי מוגדר אליו מושווית התו").  ₪Xהמרבי עד 

  .גם סכומים אלה יש להתאים לחלקיות המנה המסופקת
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   -בתוכנית בה נאמר, לדוגמא .5

לפי , או מחיר התרופה המרבי ₪ 13תהיה  ₪ 100תרופה שהמחיר המירבי לצרכן הינו עד "

  ).' חלופה א–להלן (הנמוך מבניהם 

  

 מהמחיר 15% העצמית תהיה השתתפות ₪ 100תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו מעל 

  )".'להלן חלופה ב(המרבי לצרכן 

 

ומחיר ,  כדורים20 כדורים שלגביה גודל האריזה הקרוב ביותר הוא 10מנת תרופה של  .5.1

  . 150₪אריזה זאת הוא 

שהיא מחצית , שכן מחירה המרבי הרלוונטי של המנה' יש להחיל על המנה את חלופה א

  ). 100<75( ₪ 75הוא , האריזה הקרובה אליה ביותר בגודלה

  

  ).13/2( ₪ 6.5תהיה , במקרה זה, ההשתתפות העצמית

 

 כדורים ומחיר 20 כדורים שלגביה גודל האריזה הקרוב ביותר הוא 10מנת תרופה של  .5.2

  . 300₪אריזה זאת 

שהיא מחצית , שכן מחירה המרבי הרלוונטי של המנה', יש להחיל על המנה את חלופה ב

  ).100<150( ₪ 150הוא , יותר בגודלההאריזה הקרובה אליה ב

  

  ).15%X 150( ₪ 22.5ההשתתפות העצמית במקרה זה תהיה 

 

ומחיר ,  כדורים20 כדורים שלגביה גודל האריזה הקרוב ביותר הוא 10מנת תרופה של  .5.3

  .  16₪אריזה זאת 

שהיא מחצית , שכן מחירה המרבי הרלוונטי של המנה' יש להחיל על המנה את חלופה א

  ). 100₪<8( ₪ 8הוא , האריזה הקרובה אליה ביותר בגודלה
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  ). 6.5₪>8( ₪ 6.5ההשתתפות העצמית במקרה זה תהיה 

 

במסגרת שיטת המנות הנהוגה , אשר לשיטת הגבייה בתרופות הנהוגה בקופת חולים כללית .6

הכלל הוא כי דין חלק מנה כדין  , 11.8.98 –לתרופות אשר נכללו בסל הבסיסי לפי ה ביחס 

   . יחולו כללי הגבייה המפורטים לעיל, 11.8.98לעניין תרופות שנכללו בסל לאחר . מנה שלמה

  

  

  

  .לפעולתכם בהתאם

  

  

  

  ,בברכה

  

  יואל ליפשיץ

  ח"ל לפיקוח על קופו"סמנכ

  ושירותי בריאות נוספים

  

  

  
  :יםהעתק

  שר הבריאות, כ יעקב בן יזרי"ח
  ל משרד הבריאות"מנכ, אבי ישראלי' פרופ
  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, ל לכלכלת בריאות"סמנכ,  נון-מר גבי בן
  כאן, תמחור ותכנון, ל לתקצוב"ג סמנכ"רות רלב' גב
  כאן, מ ראש מינהל הרפואה"מ, ר מיקי דור"ד
  כאן, יתהלשכה המשפט, 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
  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב

  שירותי בריאות כללית, ל וראש חטיבת הכספים"סמנכ,  ניר–מר נועז בר 
  אות כלליתשירותי ברי, ראש אגף גזברות, נועה פרסטר' גב

  מכבי שירותי בריאות, מנהל אגף הכספים ותכנון, ילונקה'מר שעיה ז
  קופת חולים מאוחדת, מנהל אגף הכספים, מר גיל חיימוביץ
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  ח לאומית"קופ, ל כספים "מ סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ומ"סמנכ, מר גיל ויינשטיין
  חברי הנהלת משרד הבריאות

  


