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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לצורך תמיכה
בקופות החולים המבצעות תכנית לשיפור הזמינות של בדיקות MRI
1

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 5891-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לצורך תמיכה בקופות החולים
המבצעות תכנית לשיפור הזמינות של בדיקות  ,MRIכמפורט להלן:
תקנה תקציבית מספר( 31300242 :להלן  -התקנה התקציבית)
כללי

.5

הגדרות

.2

( א)

ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון בעניין תמיכה

מתקציב המשרד לפי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה
2

במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן  -הנוהל).
( ב)

התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות

של סבירות ושוויון.
( ג)

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל

נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה
מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק החלטותיה.
( ה)

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה

לפי תחומי הפעילות ,בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת
התקציב השוטפת.
במבחנים אלה –
"הגידול הבסיסי"  -הגידול בהיקף הרכש של קופת חולים בשנת  2151לעומת
3

שנת  ,2152בתוספת  2%ובחזקת (שנת התמיכה פחות שנת הבסיס) ; היקף
הגידול הבסיסי בשנת התמיכה הראשונה יתואם כך ששיעור הגידול הבסיסי
ביחס להיקף הרכש בשנת הבסיס לא יעלה על  9%ולא יפחת מ;3% -

 1ס"ח התשמ"ה,עמ'  ; 01התשנ"ב,עמ' .32
 2י"פ התשע"ג ,עמ'  3512ועמ'  ;1512התשע"ד,עמ'  ;212התשע"ה,עמ' .019
שנת התמיכה *פחות* שנת הבסיס
( 3הגידול בהיקף הרכש )2% +
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"היקף הרכש"  -סכום המהווה את מכפלת כמות השירותים אשר בוצעו על
ידי קופת החולים ,במימון ציבורי ,במחיר המחירון בהנחה ממוצעת,
לכל פעולה בשנה הנוגעת לעניין;
"הנחה ממוצעת" -הנחה של  59%ממחיר המחירון;
"חוק ביטוח בריאות"  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 45882-להלן –
החוק);
"מחיר המחירון"  -המחיר לפי תעריף ב' של מחירון משרד הבריאות
5

לשירותים אמבולטוריים ולשירותי אשפוז שנקבע לפי חוק פיקוח על מחירי
6

מצרכים ושירותים ,התשנ"ו, 5880-לשנת התמיכה הנוגעת לעניין;
"מספר המבוטחים המשוקלל"  -כמשמעותו בסעיף  51לחוק ביטוח בריאות
ולפי דרך החישוב הקבועה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה
7

לקופות החולים) ,התשנ"ה; 5881-
"הפעילות התוספתית"  -היקף הרכש של קופת חולים בשנת התמיכה בניכוי
רצפת הבסיס.
"קודי שירות מזכים"  -כמות השירותים שבוצעה בשנה נתונה מתוך רשימת
השירותים שבתוספת למבחנים אלה;
"קופת חולים"  -כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות;
"רצפת הבסיס"  -היקף הרכש של קופת החולים בשנת הבסיס בתוספת
הגידול הבסיסי;
"שנת הבסיס" – שנת .2151
מטרת התמיכה

.3

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא קיצור זמני ההמתנה לבדיקות ,MRI
שיפור הזמינות של בדיקות אלה והבטחת איכותן.

תנאי סף לזכאות
לקבלת כספי

.2

קופת חולים תהיה זכאית לתמיכה ,לפי מבחנים אלה ,אם היא עומדת
בתנאים אלה:

התמיכה

 4ס"ח התשנ"ד ,עמ' .510
 5כפי שמופיע באתר האינטרנט של משרד הבריאות -
 6ס"ח התשנ"ו ,עמ' .582
 7ק"ת התשנ"ה ,עמ' .283

.http://www.health.gov.il/subjects/finance/taarifon/pages/pricelist.aspx
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(א) קופת החולים הציגה תכנית ביצוע מפורטת לשיפור הזמינות של
בדיקות  MRIהכוללת את כמות השירותים הצפויה אצל כל ספק MRI
וכן את אופן הבקרה לביצוע שירותים אלה (להלן – תכנית הביצוע
המפורטת) ,ותכנית זו אושרה על ידי משרד הבריאות; על תכנית
הביצוע המפורטת לכלול את כלל קודי השירות לבדיקות  MRIכמפורט
בתוספת; קודי שירות שיתווספו לאחר המועד האמור ייכללו בתכנית
משרד הבריאות לשיפור הזמינות של בדיקות

MRI

אם ניתנה עליהם

הודעה לכלל קופות החולים.
( ב)

היקף הרכש של קופת החולים בעד קודי השירות המזכים עלה

על רצפת הבסיס.
קופת החולים תרכוש שירותים מספקי  MRIאשר אושרו על ידי
( ג)
משרד הבריאות להיכלל בתכנית משרד הבריאות לשיפור הזמינות של
בדיקות  ;MRIרשימת ספקי ה MRI-תועבר לקופת החולים בעת אישור
תכנית הביצוע המפורטת.
( ד)

קופת החולים תנפיק טופס  51לפי קוד השירות לכל ספק

MRI

אליו היא מפנה מבין הספקים המשתתפים בתכנית משרד הבריאות
לשיפור הזמינות של בדיקות .MRI
( ה)

קופת החולים תעביר דיווחים שוטפים של כמויות הביצוע של

בדיקות  MRIבהתאם להנחיות משרד הבריאות; לא תינתן תמיכה בעד
קודי שירות להם ניתנה תמיכה במבחני תמיכה אחרים של משרד
הבריאות.
( ו)

קופת החולים תמנה אחראי מטעמה על תכנית משרד הבריאות

לשיפור הזמינות של בדיקות  MRIשיעמוד בקשר עם הגורמים הנוגעים
לעניין במשרד הבריאות ובמשרד האוצר לרבות העברת דיווחים כנדרש
וכל מידע שיתבקש על ידי משרדים אלה לטובת יישום התכנית
האמורה.
אופן חלוקת כספי .1
התמיכה

( א)

מתוך הסכום הכולל לתכנית משרד הבריאות לשיפור הזמינות של

בדיקות  ,MRIתוקצה לכל קופת חולים מסגרת תמיכה בשיעור השווה לשיעור
חלקה היחסי במספר המבוטחים המשוקלל בחודש ינואר של שנת התמיכה
הרלוונטית ,מסך כספי התמיכה עבור אותה שנה ,בהתאם להוראות מבחנים
אלה.
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(ב) כל קופת חולים תהא זכאית לתמיכה על פי היקף הפעילות התוספתית
בשנת התמיכה אצל כלל ספקי ה MRI-שנכללו בתוכנית הביצוע המפורטת,
כשהוא מוכפל במחיר המחירון של קוד השירות המזכה בהנחה הממוצעת;
סכום התמיכה יחולק בין קופות החולים הזכאיות לתמיכה בהתאם למבחנים
אלה.
קופת החולים תהיה זכאית לתמיכה עבור שירותים שלגביהם הציגה
( ג)
אסמכתא כי הסכמי הרכש עבור הפעילות התוספתית הינם נפרדים לחלוטין
מהסכמי הרכש השוטפים בין קופת החולים לאותו ספק; האסמכתא תוצג
בעד כל ספק  MRIשנכלל בתוכנית הביצוע המפורטת ושה  CAP -חל עליו;
( ד)

התמיכה תועבר לקופת החולים בהתאם לקצב מימוש תכנית הביצוע

המפורטת ועל פי תיאום כמות השירותים הסופית שנעשתה בין קופות
החולים לספקי ה;MRI-
( ה)

על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,לטובת סגירת השנה החשבונאית ,כל

קופת חולים תהא זכאית ברבעון האחרון בשנה לתמיכה על פי כמויות
השירותים הידועות שבוצעו לאותה התקופה באקסטרפולציה לשארית
השנה; ככל שמבחנים אלו יעמדו בתוקפם בשנה העוקבת ,יעודכן סכום
התמיכה ברבעון הראשון של השנה העוקבת ,בדרך של הגדלת סכום התמיכה
או בדרך של קיזוז ,בהתאם לכמויות השירותים הסופיות שבוצעו ברבעון
האחרון של השנה.
תחילה ותוקף

.0

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו ( 5בינואר  )2150והם יעמדו
בתוקפם עד יום י"ג בטבת התשע"ח ( 35בדצמבר .)2151

תוספת
קודים לדיווח
קוד השירות

שם השירות

70336

 MRIמפרק\י הלסת

70540

 MRIארובות עיניים ,פנים וצואר

70544

 MRAמוח ,תעריף לבדיקה

70547

 MRAראש ו\או צואר ,תעריף לבדיקה

70551

 MRIמוח ,כולל גזע המוח
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71550

 MRIבית החזה

71555

 MRAבית החזה ,למעט שריר הלב ,תעריף לבדיקה

72141

 MRIתעלה ועמוד שדרה צוארי ,לנבדק ליום

72146

 MRIתעלה ועמוד שדרה גבי ,לנבדק ליום

72148

 MRIתעלה ועמוד שדרה מותני ,לנבדק ליום

72159

 MRAתעלת עמוד שדרה ותכולתה ,תעריף לבדיקה

72198

 MRAאגן ,תעריף לבדיקה

73221

 MRIמפרקי הגף העליון ,לנבדק ליום

73225

 MRAגף עליון ,תעריף לבדיקה

73721

 MRIמפרקי הגף התחתון ,לנבדק ליום

73725

 MRAגף תחתון ,תעריף לבדיקה

74181

 MRIבטן ,לנבדק ליום

74185

 MRAבטן ,תעריף לבדיקה

75552

 MRIמבנה לב ,לנבדק ליום

75554

 MRIתפקוד לב ,ללא\עם מבנה ,מבחן מלא ,לנבדק ליום

76390

 MRIספקטרוסקופיה ,לנבדק ליום

77059

 MRIשד ,דו צדדי

L0444

 , MRIבדיקה במערכת תהודה מגנטית ,למעט בדיקות להן קוד מיוחד

L0446

 MRIבהרדמה כללית ,תעריף לבדיקה

L0550

 MRארתרוגרפיה

L0554

 MRIדימות תפקודיFMRI ,

L2190

 MRIמיילדותי להדגמת העובר ,תעריף לעובר אחד

L2195

 MRאנטרוגרפיה

L2196

 MRIאגן\אברי מין ,למעט ערמונית

L2197

 MRIערמונית

77021

ביופסיה\פעולה כירורגית בהנחיית  ,MRIלמעט שד ,במסגרת אמבולטורית
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19085

ביופסיה של השד בהנחיית  ,MRIתעריף לשד אחד

L0745

תוספת עבור בדיקת  MRIלנבדק עם קוצב לב

L0748

תוספת עבור חומר ניגוד לבדיקת MRI

G00R3
L0749

ביופסיה בהנחיית  ,MRIלמעט שד ,באשפוז
 ,MRIתוספת לבדיקה עם גדוליניום
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