
 נגליתפרטי התקשרות בא כל הבריאות רטי התקשרות בעברית

   

 

 
 

 בביצוע בדיקות לזיהוי נדבקים בנגיף הקורונהתמיכה  -נספח
ערכות למתן יחולים לצורך הקופות ב הבריאות משרד של תמיכה לחלוקת כספים לצורך מבחנים

 COVID-19שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף 

 1985-התשמ"ה לפי חוק יסודות התקציב, 

ורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך מבחנים לחלוקת כספים לצל 6סעיף הוראות בהתאם ל

כל פעילות פיהן ל, ל1(המבחנים העיקריים –)להלן  COVID-19ערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף יה

ביצוע בדיקות לזיהוי נדבקים החלוקה בגין  ןלהלן פירוט מנגנו - תוספתית ייקבע מנגנון פרטני לחלוקת התמיכה

  בנגיף.

בגין מיליארד ש"ח לתמיכה בקופות החולים  1סכום של יוקצה למבחנים העיקריים, לתוספת  9לסעיף  בהתאם

ביצוע בדיקות וסקרים לזיהוי נדבקים בנגיף, וכן כל הוצאה אחרת בתחום זה שתאושר ע"י המשרדים להתמודדות 

 עם הוצאות חריגות בתחום זה.

 הגדרות .1

 ;PCRצעות ביצוע בדיקות באמ COVID – 19 הנגיףאבחון   – "אבחון"

מאומתים נספח  COVID-19אשפוז /טיפול בקהילה לחולי  " נוהל הוראות בהתאם ל – "אירוע מתפרץ"

מעת לעת על ידי חטיבת הרפואה במשרד פורסם מש "ביצוע דגימות במקרה של אירוע מתפרץ -ט"ו 

 הבריאות;

 ;פהנטילת משטח לוע ממטופל לאבחון שנעשה במימון הקו - "דיגום"

 קופת החולים לביצוע בדיקת קורונה;על ידי  ת המבוטחהוצאת הפני –ה" י  נ  פ  "ה  

 הסכום לחלוקה במכפלת חלקה היחסי של קופת החולים במספר  - "זכאות מרבית לקופת חולים"

 לכל קופההמבוטחים 

 COVID – 19; -נגיףחולים ב – "חולים"

 מטעם המדינה;, המופעלים COVID - 19 - נגיףמלונות בהם שוהים חולים ב - "מלונות החלמה"

 בדיקה במקרים חריגים של מבוטחים אשר זקוקים לבדיקה מידית; –"המסלול המהיר" 

 1-הבהתאם לערך המתקיים ביום  חלקה של קופת החולים מסך כל המבוטחים – "מספר המבוטחים"

 ;2020 ,דצמברב

 ;ולים לצורך דיגוםעמדה נייחת או ניידת שמפעילה קופת ח – "נקודת דיגום"

פניה ישירה לרופא, בדרך של, ביו היתר,  פניה של מבוטח לקופ"ח לקבלת הפניה לביצוע דיגום – ה"י  נ  "פ  

 ;פניה דרך מוקד, אפליקציה

 למדד הפריפריאליות, המפורסם על ידי הלמ"ס; 4עד  1ישובים באשכולות  – "פריפריה גאוגרפית"

 ;1994-התשנ"ד ,ח בריאות ממלכתיכהגדרתה בחוק ביטו – "קופת חולים"

" "SLA– קורונהנגיף העבור בדיקת  ת חוליםרמת שירות נדרשת מקופ. 

  –בנוסף לאמור במבחנים העיקריים , תנאים לפעילות הנתמכת  .2

והתוויות קופת החולים הפעילה מערך לתיאום אבחון ודיגום למבוטחיה בהתאם להנחיות  2.1

 המתעדכנות מעת לעת. משרד הבריאות

                                                                 
 .5490י"פ התש"ף, עמ'   1
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באמצעות באופן תקין  באמצעים דיגיטליים תוצאות למשרד הבריאות פת החולים דיווחהקו 2.2

 :לרבותו ,עבור כל אחד משלבי האבחון וממשק הקופות XRM-מערכת הכספת ל

 ;פרטי המבוטח 2.2.1

  ;הי  נ  פ  מועד ה   2.2.2

 המתעדכנים מעת לעת; ניתנה ההפניה ןבגינ ותוההתווי ניםתסמיכלל ה 2.2.3

 וסוג הדיגום; מיקום ,מועד 2.2.4

לדווח קופת החולים או תאריך מאוחר יותר עליו יודיע המשרד מראש, על  01/10/2020מיום  2.3

 כמפורט להלן: גם באופן ממוחשב לפי הנחיות המשרד למשרד הבריאות

 ; כולל אופן הפניה –היה( ככל שה לקופה לשם קבלת הפנייה )י  נ  מועד פ   2.3.1

ם המזהים הנדרשים ולהנחיות למבוטחיה, בהתאם לפרטי המבוטחימועד דיווח התוצאות  2.3.2

 ;המתעדכנות מעת לעת

 ;המעבדה הבודקת ומועד הגעה למעבדה 2.3.3

 ;מיקום ומועד החשיפה של המבוטח לחולה או לחשוד כחולה קורונה  2.3.4

 .מועד דיווח התוצאות למשרד הבריאות על ידי המעבדה 2.3.5

על  –ניינם זמן יכללו תאריך, שעה ודקה תוצאת הבדיקה )כולל זמן דיווח(.כל הדיווחים שע 2.3.6

 פי האפיון.

הדיווחים  -תאריך אחר שיפורסם על ידי המשרד ויודיע עליו מראש או  01/10/2020מיום 

 .יבוצעו עד שעתיים ממועד הפעולה המדווחת

 קופת החולים לא תגבה השתתפות עצמית בגין ביצוע הבדיקה, לרבות האבחון והדיגום; 2.4

 ת כספי התמיכהאמות המידה לחלוק .3

, בכפוף לאמור במבחנים העיקריים ובנספח שבוצעו במימון הקופהתמיכה תינתן בעבור בדיקות  3.1

 ובהתאם להתוויות משרד הבריאות ולדרישות הדיווח המתעדכנות מעת לעת; זה

 באופן הבא:ביחס לכל בדיקה לכל קופת חולים תחושב זכאות  3.2

 4ם לאמות המידה המפורטות בסעיף בשלב הראשון יחושב סכום זכאות ראשוני בהתא 3.2.1

 להלן. 

לקבלת סכום  5סכום הזכאות הראשוני בערכים המפורטים בסעיף יחושב בשלב השני  3.2.2

 זכאותה הסופי של קופת החולים לתמיכה. 

 :חישוב סכום הזכאות הראשוני .4

 ₪.  155 –בעד כל בדיקה שבוצעה מטעם קופ"ח בנקודת דיגום  4.1.1

 ₪. 210ח במלון החלמה בעד כל בדיקה שבוצעה מטעם קופ" 4.1.2

 ₪. 300 –בעד כל בדיקה שבוצעה מטעם קופת החולים בבית המטופל  4.1.3

בעד כל בדיקה שבוצעה מטעם קופת החולים בבית המטופל בישוב בפריפריה הגיאוגרפית  4.1.4

– 360 .₪ 

תינתן  06:00ועד יום ראשון בשעה  13:00בעד כל דיגום שיבוצע בימי שישי החל משעה  4.1.5

 ₪. 60תוספת של 

 :אמות מידה לפעילות הנתמכת .5
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 לבדיקה.₪  25(, תזוכה בתוספת של SLAבדיקה שתעמוד ברמת שירות נדרשת ) 5.1

 רמת השירות הנדרשת מבדיקה לקבלת תוספת: 5.2

שיפורסם על ידי משרד הבריאות ויודיע  מאוחר יותראו תאריך  31/09/2020עד לתאריך  5.2.1

שעות ממתן  36 אה עדנמסרה התוצ דגמיםמכלל הנאו יותר  85% -ול ככל – מראש כך על

תתקבל  ההפנייה למבוטח על ידי הקופה לדגימה ועד דיווח התוצאה למשרד הבריאות

 .עבור כלל הנדגמים 5.1התוספת האמורה בסעיף 

 מראש כך או תאריך אחר שיפורסם על ידי משרד הבריאות ויודיע על 01/10/2020מתאריך  5.2.2

לרופא בקופת  מפניהשעות  36מכלל הנדגמים נמסרה התוצאה עד או יותר  85% -ככל ול –

עבור  5.1ועד דיווח התוצאה למשרד הבריאות תתקבל התוספת האמורה בסעיף החולים 

 כלל הנדגמים.

בדיקות המבוצעות במסגרת הליך אשפוז או הליך קדם ניתוח לא יכללו בחישוב רמת  5.2.3

  .נדרשתהשירות ה

כפי  –המוגדר בסעיף הקודם בבדיקות עם התוויות של המסלול מהיר  ברמת השירותאי עמידה  5.3

מגובה ₪  30יגרור הפחתה של  –שיוגדר מעת לעת על ידי בריאות הציבור במשרד הבריאות 

 הזכאות הראשוני.

לבדיקה מהזכאות ₪  30שעות ממועד הפניה, יופחתו  48בדיקה שתוצאותיה ידווחו לאחר  5.4

בשבוע זה עלו על היקף  בוצעושהדיגומים זה לא יתבצע במידה שהיקף  , קיזוז.4בסעיף 

 הממוצע בארבעת השבועות שקדמו לו.הדיגומים 

, אם לא ביצעה הקופה בכל אחד מהימים שישי ושבת מידי שבוע 2020בספטמבר   1החל מיום  5.5

שקדמו להם לא תזוכה מהיקף הבדיקות הממוצע היומי בימים ראשון עד חמישי  15%לפחות 

 לאותו סוף שבוע. 4.1.5הקופה בתוספת לפי סעיף 

 :שימוש במעבדה הממומנת על ידי משרד הבריאות 5.6

מהזכאות ₪  70במימון משרד הבריאות, יופחתו  שתישלח לפענוח במעבדהבעד כל בדיקה  5.6.1

 .ואינם כלולים בסכום זה . יובהר כי הדיגום והשינוע הם במימון קופת החולים4בסעיף 

משרד הבריאות יקצה לכל קופה תקרה לשליחת בדיקות לפענוח במעבדות הממומנות ע"י  5.6.2

 משרד הבריאות. כל צורך בחריגה יבוצע בתיאום עם המשרד.

  : דיגום במימון משרד הבריאות  5.7

מהזכאות הראשונית ₪  70על כל דיגום שיבוצע במימון משרד הבריאות יופחת סך של  5.7.1

יובהר כי ₪,  60תופחת גם התוספת בסך  - 4.1.5קטן  וככל שמתקיים סעיף 4בסעיף 

  .השינוע והפענוח במעבדה יינתנו במימון קופת החולים ואינם כלולים בסכום זה

 דיגום במסגרת אירוע מתפרץ: 5.8

, ערים הדבקה במוסדות, מפעלים –קופ"ח שתידרש לדגום במסגרת אירוע מתפרץ  5.8.1

 COVID-19יפול בקהילה לחולי  אשפוז /טבהתאם להוראות נוהל וכדומה ) אדומות

( תידרש המצורףנוהל שה ביצוע דגימות במקרה של אירוע מתפרץ -ט"ו  מאומתים נספח

 שעות מהודעת המשרד. 12להתחיל בדיגום תוך 

לבצע עבור מבוטחיה במידה והקופה אינה עומדת בדרישה זו, בסמכות משרד הבריאות  5.8.2

 הדיגום.במקומה את 
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₪  120ץ על ידי משרד הבריאות, יופחתו לקופה סך של הופעל דיגום באירוע מתפר 5.8.3

עבור כל דיגום באירוע מתפרץ. הפחתה זו אינה בנוסף להפחתה בסעיף  4מהזכאות בסעיף 

יובהר כי השינוע והפענוח במעבדה יינתנו במימון קופת החולים ואינם  .אלא במקומה 5.6

 כלולים בסכום זה.

 אופן חלוקת כספי התמיכה:  .6

קופת חולים בהתאם לסכום זכאותה אך לא מעבר לסכום  כל תיתמך, הראשון ההחלוק בשלב 6.1

 זכאותה המרבי. 

אשר ביצעו  הקופות בין הכספים יחולקו, תמיכה כספי ויוותרו במידה, השני החלוקה בשלב 6.2

 בהתאםוזאת , הראשון. החלוקה בשלבבגינן  נתמכו שלאבדיקות מעבר לסכום זכאותן המרבי ו

 בשלב ושקיבל התמיכה לביןהבדיקות העודפות שביצעה  סכום שבין - שבהפר היחסי לחלקן

 . הראשון החלוקה

 הבהרות: .7

כל הוצאה שתיתמך בהתאם לאחד מהסעיפים לעיל, לא תיתמך במסגרת סעיפים אחרים מכח  7.1

 אחרים. מנגנוניםזה או מכח  מנגנון

קה לקופת חולים, מכספי התמיכה לחלו 90% עדהבריאות יעביר בתום כל חודש פעילות  משרד 7.2

היתרה לאחר בקרת  אתו לעיל 2.2בסעיף  כנדרששדווחה אודות היקף הדיגום בהתאם להנחיות, 

 הנתונים.

 .31/12/2020ועד ליום  1/8/2020תוקפו של נספח זה מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


