תאריך :כ"ד בחשון ,התשע"ח
 13נובמבר 2017
סימוכין120816417 :
לכבוד:
חברות תרופות
קופות חולים
שלום רב,
הנדון :מחירון תרופות מרשם  -דצמבר 2017
 .1כידוע לכם ,בשנה שעברה התכנסה במשרד הבריאות ועדה לבחינת מודל התרופות .המלצות
הוועדה הועברו לוועדת המחירים הבינמשרדית (בריאות אוצר) -חלקם יושמו במחירון לשנת
 2017וחלקם יבואו לידי ביטוי במחירון לשנת .2018
 .2להלן עיקרי הדברים אשר יבאו לידי ביטוי גם במחירון :2018
א .קביעת מדרגה נוספת של מרווח לרוקח –  12.5%מעל  ₪ 1750לשנת .2018
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ב .הגבלת העדכון המיוחד ,ככל שיהיה באמצע השנה ל 5% -לכל היותר.
ג .תרופות זולות  -הקפאת המחירים של תרופות שמחירן עד  ₪ 17כאמור בצו הפיקוח.
ד .עידוד רישום  – 29לתרופות שחל עליהן נוהל  120של אגף הרוקחות  ,המחיר המרבי
יקבע לפי מחיר המדינה הגבוהה ולמשך  3מחירונים.
 .3אנו מתכבדים להעביר לעיונכם את טיוטת מחירון תרופות המרשם שעתיד להיכנס לתוקפו ב-
 1בינואר  ,2018המצורף למכתב זה.
 .4ניתן להעביר ערעורים והסתייגויות על המחירים שנקבעו עד ליום ה 07-בדצמבר  .2017על
ההסתייגויות להיות מנומקות בכתב ,ולכלול את המחיר המבוקש לדעת החברה ,בהתאם לצו
ולמאגרי המידע הרשמיים וכן נתונים רלוונטיים .לנוחיותכם ,מצורף פורמט להגשת הערעורים
והסתייגויות ,אשר מופיע כנספח א'.

1

שלב ב' של הוראות הצו'' צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון),
התשע"ז – ''2016
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 .5המשרד ,ובפרט תחום תמחור תרופות ,עומד לרשותכם בכל נושא הנדרש למיצוי פעילות זו
ויעשה כל מאמץ לסיים את הבירורים עד לתאריך פרסום המחירון ביום  .15.12.2017במקרה
של בירור שלא יסתיים עד לתאריך זה ,יהיה המחיר הקובע מחיר המחירון כמו שפורסם .כפי
שנהגנו בשנים קודמות ,ניתן יהיה להמשיך את הבירור מול המשרד גם לאחר התאריך הקובע
ולעדכן בהתאם.
 .6רשימת מאגרי המידע מהם נלקחו המחירונים מופיעה כנספח ב' .תשומת לבכם לכך כי השנה
חלו שינויים במאגרי המידע של המדינות ספרד ובריטניה .לאור העובדה כי מקורות אלו אינם
נגישים לציבור הרחב ,כל המעוניין לגשת לנתונים אלו – משרד הבריאות יעמיד לרשותו עמדת
מחשב ייעודית במשרד הבריאות בירושלים בתיאום מראש ,לצורך בדיקת התכשירים
הרלוונטיים לו.
 .7שערי החליפין ששימשו את המחירון הקרוב הם ,ממוצע שערי החליפין שמיום  13באוקטובר
 2017ועד ליום  14בנובמבר  .2017שערי החליפין ששימשו עבור המטבעות אירו וליש"ט הם
שערי החליפין היציגים כפי שמפורסמים באתר בנק ישראל .שערי החליפין ששימשו עבור
הפורינט

(הונגריה)

כבשנים

נלקחו,

עברו,

מאתר

Oanda

( .http://www.oanda.com/currency/historical-rates/שערי החליפין מאתר זה
משמשים את בנק ישראל כשערים יציגים עבור הפורינט).
 .8לפיכך ,שערי החליפין עבור המחירון הקרוב הם:
מדינות ציטוט

מטבע

שער חליפין

בלגיה ,גרמניה ,ספרד ,צרפת,
הולנד

אירו ()€

€

4.1104 : 1

ש"ח

בריטניה

ליש"ט ()£

£

4.6256 : 1

ש"ח

הונגריה

פורינט ()Ft

Ft

0.0132 : 1

ש"ח
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 .9הגשת ערעורים והסתייגויות יש להעביר למייל מחירים עם העתק אלי ,בדוא"ל לכתובת:
 , claude.hagege@moh.gov.ilלפי הפורמט המופיע בנספח א'.
 .10ליצירת קשר טלפוני ניתן לפנות ל:
 קלוד הגיג 02-5080817 :
 ברכה כהן 02-5080804 :

בברכה,

חיים הופרט
אחראי נושאי כלכלה,
האגף לתכנון תקצוב ותמחור

העתק:
מר ודים פרמן ,סמנכ"ל תכנון ,תקצוב ותמחור
מר קלוד הגיג ,תחום תמחור תרופות
מר בועז אריכא ,מנהל תחום תמחור
ארגוני גג
רשתות פארם
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נספח א'  -פורמט הגשת הסתייגויות וערעורים
קוד
מחירון

שם
תכשיר

מחיר
מחירון
נקוב

מחיר
מבוקש

עילה להסתייגות
מפורטת/ערעור

כמות חולים/אריזות

*נא להגיש את הטבלה לעיל בקובץ אקסל

נספח ב'  -רשימת מאגרי המידע
בלגיהAPB – Association Pharmaceutique Belge :
 תאריך עדכון 06.10.2017 :
 אשת קשרKarin Haelvoet :
 oטלפון+32-2-2854271 :
 oכתובתkarin.haelvoet@.apb.be :
בריטניה :קובץ המחירים נמצא במשרד הבריאות
גרמניהInformationsstelle für Arzneispezialitäten - IFA GmbH :
 תאריך עדכון :ספטמבר 2017
 אשת קשרKatja Wisker :
 oטלפון+49-69-97991926 :
 oכתובתkatja.wisker@ifaffm.de :
סמנכ"ל תכנון ,תקצוב ותמחור
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
Takzivim@moh.health.gov.il
טל 02-5080819 :פקס02-6474884 :

Deputy Director General of planning, Budgeting and Pricing
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
takzivim@moh.health.gov.il
Tel: 02-5080819 Fax: 02-6474884

 מחירון משרד הבריאות:הולנד
14.09.2017 :  תאריך עדכון
www.farmatec.nl : כתובת מאגר המידע
Maximumprijzen (37)
Marlies Heurter : איש קשר
+31-70-3407010 : טלפוןo
me.heurter@minvws.nl : כתובתo
OEP  מחירון המפורסם על ידי הקרן הביטוח הלאומי:הונגריה
01.09.2017 : תאריך עדכון
www.oep.hu/gyogyszer : כתובת מאגר המידע
Gergely Nemeth : איש קשר
gyogyszertors@oep.hu :1  כתובתo
nemeth.ger@oep.hu :2  כתובתo
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 תקצוב ותמחור,סמנכ"ל תכנון
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד.ת
Takzivim@moh.health.gov.il
02-6474884 : פקס02-5080819 :טל

,  מחירון משרד הבריאות:ספרד
2017  ספטמבר: תאריך עדכון
: כתובת מאגר המידע משרד הבריאות
http://www.msssi.gob.es/profesionales/nomenclator.do 
Jesús Manuel García Herrero :איש קשר
jgarciah@msssi.es : כתובתo
קובץ מחירים נוסף נמצא במשרד הביאות

צרפת
07.07.2017 :  תאריך עדכון:Vidal 
02.08.2017 : תאריך עדכון.Base des médicaments à code UCD :Ameli 
www.ameli.fr ,www.vidal.fr : כתובת מאגר מידע
Catherine CORNUAULT : אשת קשר
+33-1-73281129 : טלפוןo
catherine.cornuault@vidal.fr : כתובתo

Deputy Director General of planning, Budgeting and Pricing
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
takzivim@moh.health.gov.il
Tel: 02-5080819 Fax: 02-6474884

 תקצוב ותמחור,סמנכ"ל תכנון
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד.ת
Takzivim@moh.health.gov.il
02-6474884 : פקס02-5080819 :טל

