מדינת ישראל
משרד הבריאות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
נושא

תאריך פרסום

חוזר מס'

חישוב תקרה תקופתית
לחולים כרונים בעד תרופות
וציוד מתכלה

4/10/2010

13/10

08992510
לכבוד
מנכ"לי קופות חולים
שלום רב,

הנדון  :חישוב תקרה תקופתית לחולים כרונים בעד תרופות וציוד מתכלה
 .1במסגרת תכניות הגביה שאושרו לקופות החולים נכללה בכל אחת מהתכניות ,לצד
ההשתתפויות העצמיות בעד תרופות ,תקרה לתשלום בעד תרופות לחולים כרוניים .עפ"י
סעיף )8א (1)(2הוחלה תקרה זו גם על הציוד המתכלה שהחולה הכרוני נזקק לו.
 .2התקרה בכל אחת מתכניות הגביה היא חודשית ,אולם חישובה נעשה על בסיס רבעוני או
חציוני )כל תכנית גביה עפ"י בסיס החישוב שצוין בה( .העובדה כי תכניות הגביה מפרידות בין
סכום התקרה החודשי לבין בסיס החישוב הרב חודשי נובעת מכך שלגבי מבוטחים המוכרים
כחולים כרוניים שסכום ההשתתפות העצמית שלהם בעד תרופות מוגבל בתקרה ,ניתן להניח
באופן סביר כי צרכו תרופות בהיקף המותאם למצבם הכרוני במשך כל התקופה על בסיסה
מתבצע החישוב ,ובנסיבות אלה ביצוע החישוב על בסיס רב חודשי )חציוני או רבעוני( מאפשר
מתן ביטוי מאוזן לרמת צריכה נורמטיבית ממוצעת בכל אחד מחודשי התקופה.
לעומת זאת ,לגבי מבוטח שהוכר כחולה כרוני במהלך תקופת החציון או הרבעון ,הנחה זו
אינה מתממשת ,ואז יש לתת ביטוי גם לבסיס החיוב המקורי )החודשי(; זאת ע"י גזירת
התקרה כמכפלה של התקרה החודשית במספר החודשים שעד לסיום הרבעון או החציון
הקלנדרי החל בחודש שבו הוכר כחולה כרוני.
כך לדוגמה ,בקופת חולים שבה נהוגה תקרה של  ₪ 150לחודש על בסיס חישוב חציוני.
מבוטח שהוכר כחולה כרוני בחודש השלישי של החציון הראשון יבוצע התחשיב הרב חודשי
על בסיס המכפלה.₪150 X4 :
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על קופות החולים חלה החובה לדאוג כי חישוב התקרה היחסית כאמור בחוזר זה יופעל
אוטומטית על כל חולה כרוני חדש ,וזאת לא יאוחר מיום.1/3/2011 -
לפעולתכם בהתאם.

בברכה,

יואל ליפשיץ ,סמנכ"ל
לפיקוח על קופות החולים
ושירותי בריאות נוספים

העתק:
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,ס .שר הבריאות
ד"ר רוני גמזו ,המנהל הכללי ,משרד הבריאות
ד"ר בועז לב ,המשנה למנכ"ל ,כאן
מר אילן סופר ,סמנכ"ל אגף תקצוב ,תכנון ותמחור ,כאן
ד"ר חזי לוי ,ראש מינהל הרפואה ,כאן
עו"ד נתן סמוך ,הלשכה המשפטית ,כאן
גב' רויטל טופר חבר טוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' מירה ולדמן -אשרוב ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' אריאלה אדיז'ס – תורן ,האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
גב' אתי סממה ,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
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