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273684216 
 לכבוד

 מנכ"לי קופות החולים
 

 שלום רב,

 CFלחולי  Hypertonic Saline 3-7%תכנית הגביה עבור הנדון : 

תכניות הגבייה של קופות החולים, כפי שאושרו בוועדת הכספים בכנסת, כוללות פטור 

לי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, מהשתתפות עצמית בעד תרופות הייעודיות עבור מחלתן לחו

 , תלסמיה, המופיליה ושחפת.CFגושה, 

,  החומר הפעיל CFהניתנת בריכוזים שונים לחולי )   NaClבמקרה של תמיסת נתרן הכלוריד )

, ולכן כל 1995 –מופיע בצו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(, התשנ"ה 

ין תכנית הגבייה, חלות גם עליו. כפי שניתן לגבות עבור התכשיר ההוראות החלות על תרופות לעני

השתתפות עצמית לפי תכנית הגביה, כך חלים עליו גם תנאי הפטור, לרבות הפטור הניתן בעד 

 תרופות ייעודיות.

 

 לפעולתכם בהתאם.

 

 

 ,בברכה
 

 , טוב חבר – טופר רויטל
 ת חוליםקופו עלובקרה  לפיקוח ל"סמנכ

 נוספים תבריאו ושירותי
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 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 , המשנה למנכ"ל, כאןאיתמר גרוטופרופ' 
 כאן, ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל הרפואה

 חברי הנהלת משרד הבריאות
 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה
 , כאןלחבב"מ קבילות הציבור תנציב, יםד"ר אסתר בן חי

 כאן ,טכנולוגיות להערכת האגף מנהלת ,מורגנשטיין טל מגר'
 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 
 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח

 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן
 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח  עבדאללה זועבי, 

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר אייל חסידים, 
 לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןהאגף גב' עדי כץ, 

 מנהלי כספים, קופות חולים
  מנהלים רפואיים, קופות חולים

 , קופות חוליםמנהלי שב"ן
 יועצים משפטיים, קופות חולים

  קופות חולים ,מנהלי פניות הציבור


