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סגור חלון

בדיקת "גלובס" :איזו קופת-חולים גובה הכי הרבה על השירותים
הבסיסיים?
במכבי אמנם משלמים המבוטחים  19שקל על ביקור רבעוני במכון רנטגן ,ובקופות האחרות
 25שקל  -אך דווקא על ביקור אצל רופאי משפחה וילדים גובה מכבי  6שקלים לרבעון ,ואילו
הקופות האחרות אינן גובות תשלום כלל
אורלי פלג-מזרחי

11/9/2008

אחת ממטרותיו של חוק ביטוח ממלכתי ,שנכנס לתוקף בשנת  ,'95היתה יצירת שוויון בין קופות החולים
בגביית כספים עבור שירותי בריאות הניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי .במסגרת החוק מפקח
משרד הבריאות על הגבייה עבור שירותים בקופות ,וקובע תקרות מקסימום.
למרות הכוונות הטובות שעמדו מאחורי חקיקת החוק ,לא תמיד הוא מצליח לדאוג לשוויון ,ויותר מכך,
לקיבוע ההוצאות של משקי הבית בתחום הבריאות.
מסקר הוצאות משקי הבית שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( ופורסם בתחילת השבוע
עולה כי הישראלים משלמים מכיסם יותר מבעבר עבור תרופות ושירותי בריאות  -הוצאות משקי הבית
לבריאות עלו מ 5.1%-מסך ההוצאות הפרטיות ב ,2006-ל 5.3%-ב .2007-במונחים כספיים מדובר
בעלייה של ההוצאה המשפחתית מ 570-שקל לחודש ל 619-שקל  6% -מ 2006-ל.2007-
בהוצאה הכוללת על בריאות נכללים גם אגרות אותן נאלצים המבוטחים לשלם עבור שירותים רגילים כמו
ביקור אצל רופא ,קבלת תרופות מרשם או ביקור במוקד חירום.
בחלק מהמקרים מנצלות הקופות את אישור משרד הבריאות וגובות עבור השירותים את הסכום המאושר
להם במסגרת התקרה ,אולם בדיקת "גלובס" מעלה כי במסגרת ניסיונן של הקופות לגייס אליהן
מבוטחים חדשים ,ובמסגרת התחרות על ליבם של המבוטחים הקיימים ,חלק מהשירותים מוזלים.
בנוסף ,שיטת גביית האגרה לתרופות ,השונה בין הכללית לבין הקופות האחרות עשויה בחלק מהמקרים
לגרום לשינויים )הוזלה/ייקור( משמעותיים בהוצאה על תרופות.
ההפרשים באים לידי ביטוי לעיתים בשקלים בודדים )העשויים להצטבר גם לעשרות שקלים מדי חודש
למשפחה( ולעיתים בסכומים ניכרים יותר )כמו בהפרש בין הסכומים שגובות כללית ,מכבי ולאומית עבור
ביקור במוקד רפואה דחופה לבין זה שגובה קופת חולים מאוחדת(.
ביקור אצל רופא
* המאכזבת :מכבי  6 -שקלים לרבעון
הכללית ,מאוחדת ולאומית פוטרות את מבוטחיהן מאגרת ביקור רבעונית אצל רופאי משפחה ,רופאי
ילדים ורופאי נשים של הקופה .בלאומית גם אין תשלום על ביקור אצל אונקולוגים.
מכבי מחייבת את המבוטחים באגרה של  6שקל לרבעון לביקור אצל אותו רופא.
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במקרה שהמבוטח נאלץ מסיבות שונות לבקר אצל רופא נוסף מאותו תחום במהלך הרבעון ,הוא יחוייב
שוב בתשלום.
ביקור אצל רופא מומחה
* המצטיינת :כללית
מכבי ,מאוחדת ולאומית גובות עבור  19שקל לרבעון עבור ביקור אצל רופא מומחה מטעם הקופה .כללית
גובה עבור אותו שירות  13שקל.
חשוב לציין כי מדובר על ביקור אצל רופאים מומחים של/במתקני הקופה ולא על רופאים מומחים יועצים
חיצוניים .עבור ביקורים אצל מומחים אלה זכאים מבוטחי שב"ן בקופות השונות להחזרים משתנים לפי
תנאי השב"ן.
תרופות מרשם
* המצטיינות :אין
מכבי ,מאוחדת ולאומית גובות אגרת מינימום של  13שקל לאריזת תרופות הכלולות בסל הבריאות,
שמחיר המחירון שלהן אינו עולה על  94שקל )במאוחדת ולאומית( או  102שקל )במכבי( .עבור אריזת
תרופות שמחירה גבוה מהסכומים לעיל גובות הקופות  15%ממחיר המחירון.
במכבי קיימת דרגת גבייה נוספת )שאינה קיימת בקופות האחרות ולעיתים עשויה להיטיב עם המבוטח(:
אגרה בגובה  50%ממחיר המחירון של התרופה לתרופות שיש להן תחליפים או שאינן חלק מספר
התרופות )לפי רשימה( .בקטגוריה זו נכללות תרופות גנריות ,היינו ,תרופות המיוצרות ומשווקות כשאין
פטנט רשום ותקף על החומרים הפעילים שבה .לדוגמה ,במכבי מנפקים את המשחה "פטיר" לטיפול
בפטרת .תרופה זו זהה מבחינת ההרכב לתרופה "למיסיל" המיוצרת על ידי חברה שונה .במידה והמבוטח
מבקש לקבל דווקא את ה"למיסיל" ,תסבסד הקופה  50%ממחיר המחירון של התרופה.
האגרה ,נגבית ,כאמור ,על כל אריזה בנפרד ,לכן חשוב לציין כי לעיתים עבור כל מרשם תאלצו להיפרד
מסכומים גדולים בהרבה .לשם הדוגמה ,טיפול שגרתי באנטיביוטיקה דוגמת מוקסיפן כרוך בנטילת 3
כדורים למשך  10ימים ,ובסה"כ  30כדורים .אלא שאריזת מוקסיפן ,שעבורה נגבים  13שקל ,כוללת 10
כדורים בלבד ולכן עבור רכישת התרופה למחזור טיפול שלם תשלמו  39שקל.
בכללית תחשיב האגרה הנדרשת עבור תרופות סבוך יותר .נועה פרסטר ,ראש אגף תקציבים בשירותי
בריאות כללית ,מסבירה כי לפני החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבעה הקופה את גודל מנת התרופה
בכל אחת מהתרופות שניפקה ,וגבתה תשלום עבור כל מנה .על החלת החוק בוצע "צילום מצב" שנכללו בו
כל התרופות שהיו בסל הבריאות נכון לשנת  .'98לגבי תרופות אלה ממשיכה הקופה לגבות אגרה של 12
שקל למנה .מדובר באלפי תרופות ,וקשה לומר מה גודל מנת התרופה בכל אחת מהתרופות .כשמדובר
בתרופות שנכנסו לסל אחרי  '98גובה הקופה  12שקל או  10%ממחיר המחירון של התרופה ,הגבוה
ביניהם.
ההבדלים בשיטות הגבייה בשירותי בריאות כללית הופכת את השוואת גובה האגרה לכמעט בלתי
אפשרית .לדברי פרסטר ,בחודשים האחרונים מתדיינת הקופה עם משרד הבריאות במטרה לקבל אישור
להשוואת גובה האגרה בינה לבין הקופות האחרות.
מההתכתבויות בין הקופה למשרד הבריאות עולה כי אם תאשר הכנסת לכללית את השוואת התעריפים
לקופות האחרות יביא הדבר לירידת מחיר של  541תרופות ,ולייקורן של  775תרופות.
צילום/בדיקת הדמייה
* המצטיינת :מכבי
הכללית ,מאוחדת ולאומית גובות אגרה בגובה  25שקל לרבעון .מכבי גובה אגרה של  19שקל כל עוד
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הצילום/הבדיקה מתבצע במכוני הקופה ,ו 25-שקל לצילום /בדיקה במכון אחר.
במידה שהמבוטח פונה במהלך הרבעון למכון אחר ,גובות כל הקופות אגרה חוזרת.
מוקד שירותי רפואה דחופה
* המצטיינת :מאוחדת
כל הקופות קשורות בהסכם עם חברות פרטיות המפעילות מוקדי רפואה דחופה בשעות הערב/לילה
ובסופי שבוע ,וממליצות למבוטחים לפנות למוקדים אלה לפני פנייה לחדר מיון.
הכללית ,מכבי ולאומית גובות עבור ביקור במוקד רפואה דחופה  65-66שקל .מאוחדת מעניקה את
השירות למבוטחיה בהשתתפות עצמית של  25שקל בלבד.
התפתחות הילד/ריפוי בדיבור
* המצטיינות :אין
כל הקופות גובות עבור טיפולים במכוני התפתחות הילד )לילדים מעל גיל  (3ועבור טיפולים פארארפואיים
דוגמת ריפוי בדיבור  23-25שקל לטיפול.
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