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 בביצוע בדיקות לזיהוי נדבקים בנגיף הקורונהתמיכה  -נספח

 30.4.2020ליום  1.2.2020שבין יום לתקופה 
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, 

 

למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך  6אם להוראות סעיף בהת

, לפיהן לכל פעילות  1המבחנים העיקריים( –)להלן  COVID-19היערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף 

ן ביצוע בדיקות לזיהוי נדבקים להלן פירוט מנגנון החלוקה בגי -תוספתית ייקבע מנגנון פרטני לחלוקת התמיכה 

 בנגיף. 

בקופות החולים בגין  מיליוני ש"ח 28של  לתוספת למבחנים העיקריים, יוקצה סכום לתמיכה 9בהתאם לסעיף 

, וכן כל הוצאה אחרת 30.4.2020ליום  1.2.2020לתקופה שבין יום  ביצוע בדיקות וסקרים לזיהוי נדבקים בנגיף

 ם להתמודדות עם הוצאות חריגות בתחום זה.בתחום זה שתאושר ע"י המשרדי

 – הגדרות .1

 ;PCRבאמצעות ביצוע בדיקות  COVID–19 בנגיףאבחון  – "אבחון"

 הבדיקות מערךבדיקה שבוצעה במעבדה מטעם קופת החולים אשר נעשתה בתקופה ש –" "בדיקת מעבדה

 ;פיתוחוהרצה  היה בשלבי

 ;ה במימון הקופהנטילת משטח לוע ממטופל לאבחון שנעשת – "דיגום"

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

 ;לכל קופההמבוטחים 

 ;COVID–19 נגיףחולים ב – "חולים"

 ;, המופעלים על ידי פקע"רמלונות בהם שוהים חולים – "מלונות החלמה"

ביולי  1בהתאם לערך המתקיים ביום  המבוטחיםחלקה של קופת החולים מסך כל  – "מספר המבוטחים"

 בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

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

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

 .1994-התשנ"ד ,כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי – "קופת חולים"

 
 –, בנוסף לאמור במבחנים העיקריים תנאים לפעילות הנתמכת  .2

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות קופת החולים הפעילה מערך לתיאום אבחון ודיגום למבוטחיה 2.1

 ;30.4.2020ליום  1.2.2020שבין יום  בתקופה

 .מית בגין ביצוע האבחוןקופת החולים לא גבתה השתתפות עצ 2.2

 אמות המידה לחלוקת כספי התמיכה  .3

                                                                 
  . 1.י"פ התש"ף עמ' 5490
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במימון הקופה ובהתאם  30.4.2020ליום  1.2.2020שבין יום  בתקופה ייתמכו דיגומים, שבוצעו 3.1

 להתוויות משרד הבריאות ולדרישות הדיווח המתעדכנות מעת לעת;

  להלן. 4בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף לכל קופת חולים תחושב זכאות  3.2

 חישוב סכום הזכאות .4

 ;₪ 60: בנקודת דיגום דיגוםבעד כל  4.1

 ;₪ 120: החלמה מטופל במלון דיגוםבעד כל  4.2

 ;₪ 190בבית מטופל:  דיגוםבעד כל  4.3

 ;₪ 290בבית מטופל, המתגורר ביישובי הפריפריה הגאוגרפית:  דיגוםבעד כל  4.4

 ;₪ 130בעד כל בדיקת מעבדה שנעשתה במעבדות קהילה:  4.5

 

 כספי התמיכה אופן חלוקת .5

קופת חולים בהתאם לסכום זכאותה הסופי אך לא מעבר לסכום  כל תיתמך, הראשון החלוקה בשלב 5.1

 זכאותה המרבי. 

בשלב החלוקה השני, במידה ויוותרו כספי תמיכה, יחולקו הכספים בין הקופות אשר ביצעו בדיקות  5.2

וזאת בהתאם לחלקן היחסי  ,נתמכו בגינן בשלב החלוקה הראשון מעבר לסכום זכאותן המרבי ושלא

 בהפרש שבין סכום הבדיקות העודפות שביצעה לבין התמיכה שקיבלו בשלב החלוקה הראשון. 

 :נהלים .6

 נספחכל הוצאה שתיתמך בהתאם לאחד מהסעיפים לעיל, לא תיתמך במסגרת סעיפים אחרים מכח  6.1

 זה או מכח מבחנים אחרים.

על סמך  פת חולים שדווחה אודות היקף הדיגוםמכספי התמיכה לחלוקה לקוהבריאות יעביר  משרד 6.2

 דיווחי קופות החולים.

 


