טיוטא להערות הציבור-תמיכה בגין בדיקות נגיף 19-covid
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה , 1985 -ובהתייעצות
עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמת בעמוד הראשי שבאתר משרד
הבריאות ,טיוטת תמיכה בגין בדיקות נגיף . 19-covid
המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחן התמיכה
שגובש ,בטרם יוחלט על נוסחו הסופי ,ככל שיוחלט לפרסמו ברשומות.
כל המעוניין להשיג ,להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת
המבחן האמורה ,מוזמן לעשות זאת לא יאוחר מיום  07/06/2020בפנייה
בכתב אל אורי מזוז בכתובת הדוא"ל .uri.mazuz@moh.gov.il
לאחר מועד זה יגובש נוסחו הסופי של המבחן ,ככל שיוחלט לפרסמו ,
לאחר עיון בפניות שהתקבלו עד למועד האמור.

י' בסיון ,התש"פ
 02יוני 2020
251674820

לכבוד
מנהלי כספים
קופות חולים

הנדון  :תמיכה בגין בדיקות נגיף covid-19
סימוכין :מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות
הנגיף COVID-19

בהתאם לסעיף  6ל מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן
שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף ( COVID-19להלן – מבחן התמיכה) ,לכל פעילות תוספתית ייקבע מנגנון
פרטני לחלוקת התמיכה .להלן פירוט מנגנוני החלוקה בגין הפעילויות התוספתיות הבאות:
סכום של  120מיליוני  ₪בהתאם לסעיף  9לתוספת למבחן התמיכה יוקצה בגין ביצוע בדיקות וסקרים לזיהוי
נדבקים בנגיף ,וכן כל הוצאה אחרת בתחום זה שתאושר ע"י המשרדים להתמודדות עם הוצאות חריגות בתחום
זה.
 .1הגדרות
"אבחון " – אבחון  COVID – 19באמצעות ביצוע בדיקות .PCR
"דיגום"  -נטילת משטח לוע ממטופל לאבחון שנעשתה במימון הקופה.
"בדיקה בנקודת דיגום שהושלמה"  -משך הזמן מנטילת הדגימה בנקודת הדיגום ועד הודעת התוצאה
למטופל.
"בדיקה במלון שהושלמה"  -משך הזמן מעת החלטת הרופא על הצורך בנטילת הדגימה ועד הודעת
התוצאה למטופל.
"בדיקה בבית מטופל שהושלמה"  -משך הזמן מעת החלטת הרופא על הצורך בנטילת הדגימה ועד הודעת
התוצאה למטופל.
"זכאות מרבית לקופת חולים"  -יחושב כסך שני הסכומים הבאים:
 50% .1מהסכום לחלוקה במכפלת חלקה היחסי של קופת החולים במספר המבוטחים המשוקלל.
 50% .2מהסכום לחלוקה במכפלת חלקה היחסי של קופת החולים במספר החולים.
"חולים" – חולים בCOVID – 19 -
"מלונות החלמה"  -מלונות בהם שוהים חולים ב ,COVID - 19 -המופעלים על ידי פקע"ר.
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"מספר החולים"  -מספר החולים בהם טיפלה קופת החולים מיום תחילת מבחנים אלו.
"מספר המבוטחים המשוקלל" – כמשמעותו בסעיף (17א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (להלן – החוק),
ובהתאם לדרך החישוב הקבועה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) ,התשנ"ה -
 ,; 1995בהתאם לערך המתקיים ביום  1ביולי בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;
"נקודת דיגום" – עמדה נייחת או ניידת שמפעילה קופת חולים ,לצורך דיגום.
"פריפריה גאוגרפית" – ישובים באשכולות  1עד  4למדד הפריפריאליות ,המפורסם על ידי הלמ"ס;
"קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – ;1994
.2

תנאים לפעילות הנתמכת
 2.1קופת החולים הפעילה מערך לתיאום אבחון ודיגום למבוטחיה;
 2.2קופת החולים דיווחה באמצעים דיגיטליים ובאופן תקין למשרד הבריאות עבור כל אחד משלבי
האבחון לרבות התסמין וההתוויה ,ההפניה ,הדיגום ומסירת המידע למבוטחיה ,בהתאם לפרטי
המבוטחים המזהים הנדרשים ולהנחיות המתעדכנות מעת לעת;
 2.3קופת החולים לא גבתה השתתפות עצמית בגין ביצוע האבחון;

.3

אמות המידה לחלוקת כספי התמיכה
 .1ייתמכו דיגומים ,שבוצעו במימון הקופה ובהתאם להתוויות משרד הבריאות ולדרישות
הדיווח המתעדכנות מעת לעת;
 .2לכל קופת חולים תחושב זכאות באופן הבא:
 2.1בשלב הראשון יחושב סכום זכאות ראשוני בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף 4
להלן.
 2.2בשלב השני יוכפל סכום הזכאות הראשוני בערכים המפורטים בסעיף  5לקבלת סכום
זכאותה הסופי של קופת החולים לתמיכה.

.4

חישוב סכום הזכאות הראשוני:
 4.1בעד כל בדיקה בנקודת דיגום ,שהושלמה ,עד סוף יום העבודה שלמחרת₪ 70 :
 4.2בעד כל בדיקה בנקודת דיגום ,שהושלמה עד סוף יום העבודה שלמחרת ,ובלבד שהדיגום בוצע
ביום בו החליט הרופא על ביצוע הבדיקה.₪ 100 :
 4.3בעד כל בדיקת מטופל במלון ,שהושלמה עד סוף יום העבודה שלמחרת₪ 130 :
 4.4בעד כל בדיקה בבית מטופל ,שהושלמה עד סוף יום העבודה שלמחרת .₪ 200 :
 4.5בעד כל בדיקה בבית מטופל ,המתגורר ביישובי הפריפריה הגאוגרפית ,שהושלמה עד סוף יום
העבודה שלמחרת.₪ 300 :

 .5חישוב סכום הזכאות הסופי:
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 5.1במידה ולמטה מ –  90%מהבדיקות במרפאה הושלמו עד סוף יום העבודה שלמחרת ,יוכפל
סכום הזכאות הראשוני בערך .0.9
 5.2במידה ולמטה מ –  70%מהבדיקות במרפאה הושלמו עד סוף יום העבודה שלמחרת  ,יוכפל
סכום הזכאות הראשוני בערך .0.6
 .6אופן חלוקת כספי התמיכה:
 6.1בשלב החלוקה הראשון ,תיתמך כל קופת חולים בהתאם לסכום זכאותה הסופי אך לא מעבר
לסכום זכאותה המרבי.
 6.2בשלב החלוקה השני ,במידה ויוותרו כספי תמיכה ,יחולקו הכספים בין הקופות שלא נתמכו
בשלב החלוקה הקודם במלוא סכום זכאותן ,בהתאם לחלקן היחסי בהפרש לזכאות; לעניין זה,
"ההפרש לזכאות"  -ההפרש שבין סכום הזכאות של קופת החולים לבין התמיכה שקיבלה
הקופה בשלב החלוקה הראשון.
 .7הבהרות:
 7.1כל הוצאה שתיתמך בהתאם לאחד מהסעיפים לעיל ,לא תיתמך במסגרת סעיפים אחרים מכח
מבחן זה או מכח מבחנים אחרים.
 7.2משרד הבריאות יעביר בתום כל חודש פעילות עד  75%מכספי התמיכה לחלוקה  ,לקופת חולים,
שדווחה אודות היקף הדיגום בהתאם להנחיות ,כנדרש בסעיף  2.2לעיל.
 7.3תוקפו של מבחן זה מיום  1/5/2020עד ליום 31/7/2020
נא העבירו התייחסותכם ככל שישנן לח"מ עד ליום 7/6/2020

בברכה

אורי מזוז
האגף לפיקוח על קופות החולים
ושירותי בריאות נוספים
העתקים:
ליאור ברק ,רו"ח -סגן סמנכ"ל האגף לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים
גב' דינה צ'רנו ,מנהלת תחום בכיר ,זכאויות ,השתתפויות ושב"ן ,האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן
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