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612936422
לכבוד
מנהלי קופות החולים

הנדון :זכויות תורמים חיים
 .1רקע:
מספר התורמים החיים ,אשר תורמים איבר כגון כליה או אונת כבד ,עולה משנה לשנה .משרד הבריאות
רואה בתרומה זו ערך עליון בהצלת חיי החולים הממתינים להשתלה.
חוק השתלות אברים ,התשס"ח( 2008-להלן" :החוק") המסדיר בין השאר את הליך תרומה מן החי תוך
מניעת חשש לסחר באיברים וכי התרומה נעשית ממניעים אלטרואיסטיים וכי התורם כשיר בריאותית
ונפשית קובע מנגנון מתן פיצוי לתורמים מן החי על ידי המדינה בגין הפסדים הנובעים מן התרומה ,וכן
זכאויות שונות המבטאות יצירה של "רשת בטחון" מפני נזקים כספיים ובריאותיים העשויים להיגרם
עקב הליך התרומה ,ובכלל זה החזר כספי בעד רכישת ביטוח חיים ,ביטוח בריאות ,ביטוח אובדן כושר
עבודה ,טיפולים פסיכולוגיים ועוד.
חלק מן הזכאויות קשורות ונוגעות לשירותים הניתנים בקופות החולים בהתאם לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד 1994-ובכלל זה:


בהתאם לסעיף ( 8ז )1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התורם יהיה פטור מתשלומי חברים
המפורטים בסל שבתוספת ובצו וכן מתשלומי השתתפות עצמית שאושרו כאמור בסעיף קטן )א
(2בעד כל שירות הכלול בסל שירותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האבר או בשל תוצאותיה.



ביחס לתרופות שאינן נדרשות לתורם בשל תרומת האיבר ,יראו את התורם כחולה במחלה
כרונית בהתאם לסעיף (8א()2( )1ג)( )6לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 .2מטרה:
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מטרת חוזר זה להסדיר את הנהלים להבטחת זכויות וזכאויות התורמים החיים ,בקופות החולים
בהתאם לזכאויות הקבועות בחוק על מנת לאפשר להם הקלות ונגישות לביקורת ולמעקבים
סדירים ושירותים רפואיים שיבטיחו את בריאותם לאחר הליך התרומה מן חי.
 .3הגדרות :
 .3.1תורם כליה  KIDNEY DONOR -אדם שניטלה ממנו כליה על מנת להשתילה באדם אחר
לאחר אישור ועדת הערכה מן החי בהתאם לחוק השתלת אברים.
 .3.2תורם אונת כבד  SPLIT LIVER DONOR -אדם שניטלה ממנו אונת כבד על מנת להשתלה
באדם אחר .לאחר אישור ועדת הערכה בהתאם לחוק השתלת אברים.
 .3.3כל תורם איבר מן החי כאשר יוגדר בהמשך.
 .4הנחיות
 .1על קופת החולים לסמן ברשומותיה בקוד מיוחד כל תורם איבר חי ,שעבר הליך תרומה בישראל,
בהסתמך על מכתב סיכום האשפוז של ניתוח הוצאת האיבר; הקופה תסמן ,כאמור ,גם תורם
איבר חי שעבר את הליך התרומה בחו"ל ובלבד שעומד בהוראות סעיף  5לחוק השתלת אברים.
 .2קוד זה ישמש את המערכת של קופת החולים להבטיח כי התורם יזכה בפטורים מתשלום דמי
חבר או השתתפות עצמית לשירותים המפורטים שבתוספת ובצו ,בעד כל שרות הכלול בסל
שנזקק לו בשל נטילת האיבר ובכלל זה:
א .טיפולים ושירותים המפורטים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הכוללים בין
היתר ביקור במרפאות מקצועיות ,אשפוז בבית החולים ,ניתוחים ,בדיקות מעבדה וכו'.
ב .תרופות בסל הבריאות בהתאם לרשימת התרופות הפטורות מתשלום השתתפות עצמית
בהתאם לצו ביטוח בריאות ממלכתי .
ג .ביחס לתרופות הנדרשות לתורם האיבר שלא בשל התרומה ,יראו את התורם כחולה במחלה
כרונית ובהתאם יהיה זכאי לתקרת השתתפות עצמית ברכישת תרופות על פי תכנית הגביה
של הקופה.
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 .3על הקופה להימנע ככל הניתן מגביית השתתפות עצמית עבור שירותים שנדרשים לתורם בשל
התרומה .במקרים בהם גבתה קופת חולים תשלום ממבוטח ,לפני שנתברר לה כי השירות ניתן
בשל התרומה ,תשיב לו את הסכומים שגבתה בתוך  30ימים מהיום שבו נוכחה לדעת ,בין על פי
בקשת המבוטח ובין בדרך אחרת ,כי השירות שבעדו נגבה התשלום ניתן למבוטח בשל תרומת
האיבר או בשל תוצאותיה.
 .5הוראות נוספות
תוקף החוזר החל מיום 01.04.2023
בברכה,
ליאור ברק ,רו"ח

סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים
ושירותי בריאות נוספים
העתק:
חה"כ ניצן הורביץ ,שר הבריאות
פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות
חברי הנהלת משרד הבריאות
מנהלי בתי"ח
עו"ד נילי חיון -דיקמן ,נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,כאן
מר רן רידניק ,ראש חטיבת רגולציה ,מחשוב ובריאות דיגטלית
עו"ד טל נשרי ,לשכה משפטית ,כאן
צוות האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
מנהלי כספים ,קופות חולים
מנהלים רפואיים ,קופות חולים
מר שמוליק בן יעקב ,יו"ר האגודה לזכויות החולה
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