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שיקום וניידותהיחידה הארצית למכשירי   מנהל רפואה

  2009 אוגוסט 11 :  תאריך עדכון  נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות

 
  ט"תשס/אב/א"כ  .

  2009 אוגוסט 11 שלישי  יום 
  16857909: סימוכין

  
  

 :לכבוד
  נפתיים/רופאים מחוזיים

  נפה/אחראים למנהל בריאות במחוז
  גזברים

  מ"בנא
  _________________חלות ממושכות בלשכת הבריאות היחידה למ

  
  

  ,שלום רב
  
  

   עדכון-מכשירי שיקום וניידות אישור אמות מידה ל :הנדון
  

  
ב עדכון אמות המידה עבור השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירים כפי שנקבעו בנוהל אישור מכשירי "רצ

  .שיקום וניידות
  

  הלשכה או באמצעות הועדה באמצעותהאישור והרכישה יהיה , תהליך הגשת הפניה ללשכת הבריאות
  .  כמפורט בנוהלהאזורית

  
  .01/09/2009מיום עדכון זה תקף 

 בלשכות הבריאות וכן הגורמים המקצועיים בקהילה יעברו הדרכות במהלך לקה למחלות ממושכותהמחצוותי 
  .החודשים הבאים לצורך הטמעת הקריטריונים

  
  
  

  .1995המופיעים בנוהל משנת , מסמך זה מחליף את המסמכים הרלוונטיים התואמים
  
  

  
  

  
  

  ,בברכה                                                                                
                

  רומם דלית                      ר חזי לוי"ד 
  מנהלת היחידה הארצית                                                                                                    ראש מנהל רפואה 

  למכשירי שיקום וניידות
  

  
  

  ל"מנכ, יאבי ישראל' פרופ: העתק
  ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד  
  ראש שירותי בריאות הציבור, ר איתמר גרוטו"ד  
   אחראי מנהל שירותי בריאות הציבור,מר רון רביע  
   היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות– מנהלת אדמיניסטרטיבית, יונה טננבאום' גב  
  מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית, טלמלכה ' גב  

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור' ע, ויקי שירזי' גב
  חברי ועדת ערר  
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  ידות שמשרד הבריאות משתתף במימונםרשימת מכשירי שיקום וני

  

  מכשירי ניידות שבסמכות הלשכה לאשרם

  מכשירים אשר משרד הבריאות משתתף במימונם לכלל האוכלוסייה הזכאית  .א

   גלגלים ידניים כיסאות .1

   שירותיםכיסאות .2

  יולונים טכיסאות .3

 אחר, JAY, ROHO : פצעי לחץלהפחתת הסיכון להיווצרותת כריו .4

  אמות, רולטור, אחורי: הליכונים .5

  קביים קנדיות .6

  אויר חשמלי: פצעי לחץלהפחתת הסיכון להיווצרות מזרנים .7

  )ת ישיבהומערכ(ים אינסרט .8

 םהידראוליי/חשמליים –מנופים ביתיים  .9

 הידראוליות  HI-LOW+ מלא מיטות פאולר  .10

  

   בלבדנם לאוכלוסיה הפטורה מהשתתפות עצמיתאשר משרד הבריאות משתתף במימו, נוספיםים כשירמ  .ב

  'סנדוויץ ,ספוג -כגון :  גלגליםכיסאת ישיבה לוכרי .1

 יכון רגיל עם ובלי גלגלים קדמייםהל - ליכונים ה .2

  "תבנית ביצים" ספוג מזרוני .3

  מקלות הליכה .4

  

  מכשירי שיקום  .ג

  בלבד18 עד גיל   לילדים–  ומיקרוסקופייםיםלסקופי משקפיים ט–מכשירי עזר לראיה  .1

   בלבד18 לילדים עד גיל –עדשות סקלרליות  .2

  עדשות בשנה10 לא יעלה על – לילדים בלבד –עדשות מגע מיוחדות  .3

   בלבד18 לילדים עד גיל – מכשירי שמיעה .4

  תותבות עיניים .5

  אוזן,  אף–תותבות חיצוניות  .6

  א בוצע שחזוראחר כריתה ובמידה ול ל– תותבות שד .7
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   לאשרםאזוריתהועדה המכשירים שבסמכות 

   ממונעים כיסאות .1

 לגלים ידניים  גכיסאותמנועי עזר ל .2

 מנגנון חשמלי   עם HI-LOW+ מלא מיטות פאולר  .3

 חריג ביותר – גלגלים ידניים וממונעים לניידות ועמידה כיסאות .4

 ) אחר,הכוללים מנגנונים מיוחדים: כגון(גלגלים מיוחדים  כיסאות .5

 יגיםקרים חרמ ב– יםזחליל .6
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  :המסמכים הדרושים לאישור בהתאם לסוג המכשיר

  
  

/ ח רפואי"דו סוג המכשיר
 סיעודי

המלצת 
 /פיזיותרפיסט
 מרפא בעיסוק

ח "דו מפרט
 הערות סוציאלי

  י הצורך"עפ     ים גלגלים ידניכיסאות

        שירותיםכיסאות

ט טיולון למע י הצורך"עפ      טיולון
 ור בגי'מג

    ישיבהת ומערכ
  

   וציון דגם

   אביזרי הליכה
ציון מידות 
  מדויקות

י "המלצה ע
פיזיותרפיסט 

 בלבד
 להפחתת הסיכוןת וכרי
   ציון סוג הכרית     פצעי לחץל

 מנופים
  הערסלציון סוג     יםהידראולי/יםחשמלי

 לאחר השאלה
 והתנסות

    ת ו הידראולית פאולרומיט
ציון מידות 

   המיטה

     תו חשמלית פאולרומיט
ציון מידות 

  המיטה
באישור ועדה 

  אזורית
 להפחתת הסיכון מזרנים

  מזרןציון סוג ה     פצעי לחץל
תתקבל המלצה 

 גם מאחות
    / ים ממונעכיסאות
    עזר מנועי

 או 'מפיזיו
באישור ועדה   ע מורשים"מרב

 אזורית

      זחליל
אישור ועדה ב

  אזורית
 לאחר התנסות

  גלגלים עם מנגנוןכיסאות
    מתרומם/ העמדה)מושב(

 או 'מפיזיו
באישור ועדה   ע מורשים"מרב

 אזורית
  

 תלושי 3(יצרפו אישורי הכנסה , או מבקשים הרחבת השתתפות/אזרחים הפטורים מהשתתפות עצמית ו 
  ).שומת מס לעצמאים, אישורים על קצבאות ביטוח לאומי, משכורת אחרונים

 
, במקרה שבו אין שני בעלי הרשאה היכולים להמליץ. המלצות לילדים תינתנה על ידי שני אנשי המקצוע 

  .ניתן יהיה להסתפק בחתימה אחת
 
 . אין לבצע רכישה בטרם אישור משרד הבריאות 

 .הבריאותרק מספקים מורשים ולאחר קבלת אישור ממשרד הרכישה תתבצע , דה ויערכו מכרזיםבמי 
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  :המסמכים הדרושים לאישור בהתאם לסוג המכשיר

  

 סוג המכשיר
ח "דו

/ רפואי
 סיעודי

המלצת  אחר
ח "דו מפרט ע"מרב

 הערות סוציאלי

  שמיעהימכשיר
המלצה 
מרופא 

  .ג.א.א

או 
 ת/קלינאי
 תקשורת

  
י "עפ

  הצורך
 בדיקה אודיולוגית 

 עדשות מגע מיוחדות
המלצת 

רופא 
 עיניים

     

 י עזר לראיה מכשיר
המלצה 
מרופא 
 עיניים

   
י "עפ

  הצורך

  :  חיצוניותתותבות
 אוזן, אף, עיניים, שד

המלצה 
מרופא 
 מומחה

     

  
 
  
  

  
  יצרפו אישורי הכנסה, מבקשים הרחבת השתתפותהאו /אזרחים הפטורים מהשתתפות עצמית ו

).אחר, ת מס לעצמאיםשומ, אישורים על קצבאות ביטוח לאומי,  תלושי משכורת אחרונים3(    
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  1.1 -  מכשירים אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

 
 

   גלגלים ידנייםכיסאותאמות מידה לאישור השתתפות במימון 

  

  : על פי המפורטים גלגלים ידניכיסאותמשרד הבריאות משתתף במימון של 

  :אוכלוסיה זכאית

  . גלגלים ידניכיסאאנשים עם מוגבלות הרתוקים לצמיתות ל

  . שנקבעה לכל רמת תפקודמרביתתתפות משרד הבריאות תינתן על פי התקרה ההש

  . גלגלים ידני בבית ומחוצה לוכיסארמת תפקוד נמדדת על פי מידת יכולת המשתמש להניע 

  

  

    :1רמת תפקוד 

   גלגליםכיסאעצמאים בתפקוד עם 

מכשיר , ניידות חלופי כמו תותבת גלגלים ידני שלחלקם יכול להיות פתרון כיסארתוקים ל: אוכלוסיה זכאית

יום יום בתוך הבית ה ובכל פעולות כיסאעצמאים בהנעת ה. הליכון שאינו מאפשר ניידות אופטימאלית, הליכה

  .ומחוצה לו אך רמת פעילותם התעסוקתית והחברתית מצומצמת

  

   :2רמת תפקוד 

   גלגליםכיסאם חלקית בעזרת הזולת בתפקוד עם יתלוי

  .יום יוםה גלגלים ידני הזקוקים לעזרה בחלק מפעולות כיסארתוקים ל: אוכלוסיה זכאית

  :לדוגמא

   מחוץ לביתכיסאעזרה בהנעת  .1
  מהבית למכוניתכיסאעזרה בהנעת ה .2
  למושב אחרכיסאעזרה במעברים מ .3

  

  .במרחבים מצומצמים, כיסאעיקר השימוש ב
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   :3רמת תפקוד 

  . גלגליםכיסאאינם עצמאים בתפקוד עם 

  .יום יום ובכל פעולות הכיסא גלגלים ידני הזקוקים לעזרה מלאה בהנעת הכיסארתוקים ל: כאיתאוכלוסיה ז

  

  : לגלים עם מנגנונים מיוחדיםכיסאות ג - 4רמת תפקוד 

 .כיסאמיוחדים ב גלגלים וזקוקים למנגנונים כיסאתלויים באופן מלא בעזרת הזולת בתפקוד עם 

  : אוכלוסיה זכאית

  .יום יוםה ובכל פעולות כיסאידני הזקוקים לעזרה בהנעת ה גלגלים כיסארתוקים ל

  . גלגלים ללא מנגנוניםכיסאאינם מסוגלים לשבת ישיבה יציבה ובטיחותית ב, בנוסף לכך

 . זכאותם תקבע לפי אמות המידה שלעיל–טיולונים עם מנגנונים מיוחדים : הערה

  

  :5קבוצה  -כיסאות גלגלים אחרים 

ני אותם לא ניתן לסווג באחת מרמות התפקוד הרשומות מעלה ידונו בסמכות לשכת  גלגלים ידכיסארתוקים ל

  . מרפאה בעיסוק/הבריאות ובראשות הפיזיותרפיסטית

רגליות : גון גלגלים ידני ככיסאלמיוחדות  במידות מיוחדות וכן תוספות כיסא, מנגנון להנעת יד אחת: לדוגמא

  .גב הטיה, משענת ראש, מתרוממות

  

   :+1 רמת תפקוד

  .דואורח חיים פעיל  מא  גלגלים ידני תוך ניהול כיסאעצמאים לחלוטין בתפקוד עם 

, הליכון, מכשיר הליכה, כמו תותבתללא יכולת ניידות חלופית ,  גלגלים ידניכיסארתוקים ל: אוכלוסיה זכאית

 כיסאף יושבים בבנוס. יום בתוך הבית ומחוצה לוהיום  ובכל פעולות כיסא בהנעת התהעצמאים אופטימאלי

 שעות היום ומנהלים חיים פעילים קבועים מחוץ לבית כמו עבודה ולימודים המחייבים שימוש רב מרבית

   .כיסאב

 שנים ועל פי נימוקים 5 - לא פחות מ– החלפת כסא . בלבדאזוריתבמקרים חריגים ובאישור ועדה : הערה

  .מקצועיים
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  1.2 -  מכשירים אמות מידה לאישור– 1נספח מספר                                                                                                         

 

   ממונעיםכיסאות השתתפות במימוןאמות מידה לאישור 

  

 ממונעים לאנשים עם מוגבלות פיזית העונים על כיסאותמשרד הבריאות משתתף במימון רכישה של 

  : איםהקריטריונים הב

  כללי

 כיסא גלגלים שתפקודם אינו מאפשר הנעת כיסאהרתוקים לצמיתות ל,  גפיים4- אנשים פגועים ב .1
  . *גלגלים ידני למרחק פונקציונאלי סביר

 . ממונע ניתן כמענה לקשיי ניידות בתוך הבית ובסביבתו הקרובהכיסא .2
 . ממונע אינו משמש כלי תחבורה ואסור על פי חוק לנסיעה בכבישיםכיסא .3
 .נבדק ונמצא כי לא קיימת חלופה מספקת אחרת לניידות .4

  

  :בנוסף צריכים להתקיים התנאים הבאים

או היחידה /במקרים בהם הנכה מאד פעיל ומתפקד וצוות לשכת הבריאות ו (70 – מרביהגיל ה .1
  ).האזורית תידון הבקשה בוועדה, ך טיפול ממליץלהמש

) כגון ראיה(קואורדינטיבית ורפואית , יבית הממונע מבחינה קוגניטכיסאיכולת להפעיל את ה .2
 .בבטיחות מרבית

עבודה ופעילות חברתית מוסדרת , לימודים: תפקוד וניהול חיים פעילים בתוך הבית ומחוצה לו .3
  .ותכופה

וכן דרכי הגישה ) 'מסגרת חינוכית תעסוקתית וכו(סביבת הבית ומקום הפעילות הקבוע , הבית .4
 גלגלים ממונע ויש בבית מקום כיסא לשימוש במרביתבבטיחות מותאמים , ואמצעי הגישה אליהם

 .כיסאבטוח ומתאים לאחסון ה
 . ממונעכיסאמותאמת ל' תעסוקתית וכו, מסגרת חינוכית, ההסעה למקום הפעילות .5

 

  : ממונעכיסאדוגמאות הגורמות להזדקקות ל

 כגון השלד והעצבים , מחלות הפוגעות במערכת השריריםC.P, M.S, P.M.D.  

 : רותהע

  ש" קמ6- תוגבל לכיסאמהירות ה .1
 . ממונע וזחליל לאותו משתמשכיסאבכל מקרה לא יאושר  .2
בפגיעות נוירולוגיות מורכבות בהן הפונה עונה על מרבית הקריטריונים שהוזכרו לעיל והשיקולים המקצועיים  .3

 .האזורית תידון הפניה בוועדה,  ממונעכיסאתומכים במתן 
 

 ית והחצר ניידות בתחומי פנים הב*
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  1.3 -  מכשירים אמות מידה לאישור– 1נספח מספר                                                                                         

 

  

   מנועי עזרהשתתפות במימוןאמות מידה לאישור 

  

  

  .  עצמית בלבד גלגלים עם מנועי עזר לצורך הנעהכיסאותמשרד הבריאות משתתף במימון של 

  .לא תינתן השתתפות משרד הבריאות, למנוע עזר להנעה על ידי מלווה

  

  

  

   . גלגלים ידני או מניעה אותוכיסאטכנולוגיה המקלה על הנעת  הנו מנוע עזר: הגדרה

  

  

  : אוכלוסיה זכאית

  . ממונעכיסאאנשים עם מוגבלות העונים על אמות המידה להשתתפות משרד הבריאות במימון  .1

  . עם מנוע עזר יכול להניעו באופן עצמאי ללא כל תלות בזולתכיסאתמש הרתוק להמש .2

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

קול מקצועי תוך בחינת מכלול הצרכים של י ממונע תהיה על סמך שכיסאההחלטה על מתן אישור למנוע עזר או : הערה
  .המשתמש
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  1.4 -  מכשירים אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

   

  )מעלה מדרגות נייד(שור השתתפות במימון זחליל אמות מידה לאי
  

על כן . או ביתו/לדירתו ו,  גלגלים ידניכיסאזחליל משמש כפיתרון חלקי ולא אופטימאלי להנגשת אדם רתוק ל

 בלבד לאחר שנבדקו ומוצו כל הפתרונות החלופיים חריגיםרים משתתף משרד הבריאות במימון זחלילים במק

  . האחרים

  

  . היושב בו במדרגות גלגלים ידני ומאפשר העלאה והורדה שלכיסא המתחבר לאביזר :הגדרה

  

  :אוכלוסיה זכאית

 . גלגלים ידני סטנדרטי ללא מנגנונים מיוחדיםכיסארתוקים לצמיתות ל .1

 ואין אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונהדרך קבע  יםמתגורראו , דירה בבעלותם בטרם הנכות יםרג .2

 . דירה מותאמתבבעלותם

 : כל הפתרונות החלופיים האפשריים ולא נמצאו ברי מימושנבדקו .3

 .אחר, רמפה ניידת, שביל משופע, מעלית, התקנת מעלון: שינויים הנדסיים כמו  .א

 .מעבר לדירה עם נגישות מתאימה ברכישה או בשכירות  .ב

  .לא נמצאו פתרונות חלופיים עקב העדר יכולת כלכלית מבוססת ראיות  .ג

יש להפחית (ו החודשית הנה עד לגובה השכר הממוצע במשק נכה שהכנסת= יכולת כלכלית {

  .}) כפוף לאישורים–מטפל , קצבת ילד נכה, שירותים מיוחדים, הוצאות קצבת ניידות

 

  : בנוסף צריכים להתקיים התנאים הבאים

מבנה / שבו מספר,ר בבית ללא מעליתמתגור,  גלגלים ידניכיסא הרתוק לצמיתות ל,אדם עם מוגבלות .1

  . אשר אינו מאפשר פתרון נגישות חלופימדרגות 

, יציאה למסגרת חינוכית: במדרגות למטרות כמווקבוע של הנכה מחייב שימוש תכוף אורח חייו  .2

 .או  רפואית/ ו חברתית ,תעסוקתית

 .זחלילמבנה גרם המדרגות מאפשר שימוש בטיחותי ב .3

   .מרביתמטפל מיומן אשר מסוגל לתפעל את המכשיר בבטיחות /מלווהיש  .4

/ פיזיותרפיסט(המשתמש והמלווה התנסו בשימוש בזחליל בבית המגורים בנוכחות הגורם הממליץ 

 ).מרפא בעיסוק

  
  : הערה

עד להתארגנות המשפחה ומציאת פתרון ,  לאשר השאלת זחליל לתקופה מוגבלתאזוריתבסמכות הועדה ה
  .חלופי מתאים

  
 .ילזחלהדגמת האביזר אינה מהווה אישור להשתתפות במימון 



  
ישראל נת    STATE OF ISRAEL     מדי

ד  תמשר או י ר M הב I N I S T R Y  O F  H E A L T H  
  

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  מנהל רפואה

  01/01/2010 : תאריך עדכון 10:  עמוד  נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות

  

  

  1.5 -  אמות מידה לאישור מכשירים– 1נספח מספר 

  

  
  

  

   מיטות מיוחדותהשתתפות במימוןאמות מידה לאישור 

  

  :כללי

או רפואיים על פי אמות /לצרכים תפקודיים ו) פאולר(משרד הבריאות משתתף במימון מיטות מתכווננות 

  1.5.2 - ו1.5.1שיפורטו בהמשך בנספח המידה 

  :םנונים עיקריילמיטות אלו שני מנג

 .םיהרגלימנגנון המאפשר הרמת הראש ו .1

 . מנגנון המאפשר הגבהת המיטה כולה והנמכתה .2

  

  .הידראולי או חשמלי/ מנגנונים אלו מופעלים באופן מכאני

  

  

  

  

  

  

  

  .משרד הבריאות משתתף במימון מיטות יחיד במידות סטנדרטיות בלבד: הערה

  
  
  
  



  
ישראל נת    STATE OF ISRAEL     מדי

ד  תמשר או י ר M הב I N I S T R Y  O F  H E A L T H  
  

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  מנהל רפואה

  01/01/2010 : תאריך עדכון 11:  עמוד  נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות

  

  

  1.5.1 - ירים אמות מידה לאישור מכש– 1נספח מספר 

   

  

  

  מיטות מיוחדות עם מנגנון הידראוליהשתתפות במימון אמות מידה לאישור 

  

  :על פי המפורט עם מנגנון הידראולי HI-LOW+ משרד הבריאות משתתף במימון רכישה של מיטות פאולר מלא 

  

  

  

  :הגדרות

 . אפשרות להרמת מראשות ומרגלות המיטה–פאולר מלא  .1

 . אפשרות להגבהה והנמכה של כל המיטה– HI-LOWמנגנון  .2

 

  

  :אוכלוסיה זכאית

אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי ואף אינם יכולים לעזור  .1

 .בפעילות זו

אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לניידות עצמאית בתוך המיטה וממנה ואשר אינם מסוגלים  .2

 .או קוגניטיביות/באופן עצמאי מסיבות מוטוריות ולהפעיל מנגנון הפעלה 

, הלבשה: אנשים עם מוגבלות המרותקים למיטה ברוב שעות היממה וחלק גדול מתפקודי היומיום כגון .3

  .נעשים במיטתם, או הטיפולים הרפואיים/רחצה ו
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  1.5.2  - רים מכשי אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

  

  

  מיטות עם מנגנון הפעלה חשמליתתפות במימון השאמות מידה לאישור 

  

  :על פי המפורט עם מנגנון חשמלי HI-LOW+ משרד הבריאות משתתף במימון רכישה של מיטות פאולר מלא 

  

  

  :הגדרות

  אפשרות להרמת מראשות ומרגלות המיטה–פאולר מלא  .1

 . אפשרות להעלאה והורדת כל המיטה– HI-LOWמנגנון  .2

  

  

  

  :אוכלוסיה זכאית

חזרה  וכיסאאו מהמיטה ל/שים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי ואנ .1

 . ואשר באמצעות מנגנונים אלו יוכלו להגיע לעצמאות מרבית

  . מתבצעות במיטה והמטפל העיקרי בהם הנו בן משפחה מבוגר ADL-אנשים סיעודיים אשר רוב פעולות ה .2

  

  

  

  :הערה

כולל שימוש (סוגל להגיע לעצמאות בקימה משכיבה לישיבה ללא הרמת מראשות המיטה אדם עם מוגבלות המ

אינו עונה על אמות המידה , ומסוגל לבצע העברות באופן עצמאי מגובה קבוע ומותאם) באביזרי עזר נלווים

  .להשתתפות ברכישת מיטה



  
ישראל נת    STATE OF ISRAEL     מדי

ד  תמשר או י ר M הב I N I S T R Y  O F  H E A L T H  
  

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות  מנהל רפואה

  01/01/2010 : תאריך עדכון 13:  עמוד  נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות

  

  

  
  1.6 -  מכשירים אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

   

  

    גלגליםכיסאהשתתפות במימון כריות ישיבה באמות מידה לאישור 
  

 המיועדות להפחתת הסיכון  גלגליםכיסאבמשרד הבריאות משתתף במימון רכישה של כריות ישיבה מיוחדות 

  :על פי המפורטלהיווצרות פצעי לחץ 

   

  

  :סוגי הכריות

  :כריות ספוג למיניהן .1
  

  וצות האוכלוסייה הפטורותהשתתפות משרד הבריאות ברכישת כריות אלו הינה אך ורק לקב
  .מהשתתפות עצמית

  
  . גלגלים יינתן בתוספת של כרית מסוג זה לכלל האוכלוסייהכיסאכל , למרות האמור לעיל: הערה

  
  

   :כריות מיוחדות .2
  .ל ועוד'כריות ג, כריות אויר, כריות מיוחדות כגון כריות ויסקואלסטיות

  

  : אוכלוסייה זכאית

  : גלגלים ואשר עונים על אחד או יותר מהתנאים הבאיםכיסאצמיתות לאנשים עם מוגבלות הרתוקים ל

 .סובלים מליקוי בתחושה או חוסר תחושה בפלג גופם התחתון  .א

נמצאים בסיכון גבוה לפתח פצעי לחץ על פי סולם נורטון או סולם מדידה בינלאומי   .ב
  .מוכר ומקובל

 
 .הזקוקים לייצוב האגן לצורך ישיבה תפקודית ובטיחותית  .ג
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  1.7 -  אמות מידה לאישור מכשירים– 1נספח מספר 

 

  
  
  

  הליכון רולטור השתתפות במימון אמות מידה לאישור 
  
  

  : על פי המפורטהליכון רולטורמשרד הבריאות משתתף במימון 

  

  : הגדרה

 , יד ומעצורימ" ס15הליכון רולטור הינו הליכון ידני מאסיבי עם שלושה או ארבעה גלגלים בקוטר של לפחות 

  .  ומאפשר יציבות בהליכהבבית ומחוצה לוהמיועד לניידות 

  

  

  :אוכלוסייה זכאית

אנשים עם מוגבלות הזקוקים לשימוש בהליכון רולטור לצורך ניידות בבית ומחוצה לו ואשר אינם מסוגלים 

דינציה או קואור/עקב שיווי משקל ו,  הביתבמסגרת להלך באופן בטיחותי ותפקודי בעזרת הליכון סטנדרטי

  .או מערכת העצבים המרכזית/שלד ו/לקויים כתוצאה מפגיעה במערכת שריר

  

  

  :הערה

 .הפיזיותרפיסט הממליץ ינמק המלצתו בהסתמך על התנסות המטופל עם הליכון סטנדרטי .1

  . השתתפות משרד הבריאות במימון תינתן עבור רולטור סטנדרטי בהתאם להגדרה לעיל .2
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  1.8 - ה לאישור מכשירים אמות מיד– 1נספח מספר 

 

  אמות מידה לאישור השתתפות במימון מערכות ישיבה

  :משרד הבריאות משתתף במימון של מערכות ישיבה על פי המפורט

  : הגדרה

 יכולה לכלול תמיכות המערכת.  גלגלים או טיולוןכיסאהינה מבנה המותאם ליושב  ב) אינסרט(מערכת ישיבה 

  . תפקודית  ובטיחותית, יציבהבמטרה להבטיח ישיבה  ,מגוונות

  

  :קטגוריות של מערכות ישיבה

   מערכת ישיבה לינארית בסיסית .1
  .משענת ראש וחגורת אגן, קשיחמרופד  עשויים ממשטח מושב ומשענת גבכוללת 

  
   מערכת ישיבה לינארית מורכבת .2

יכות  תמ,תמיכות ירכיים: הינה מערכת ישיבה לינארית בסיסית הכוללת רכיבים נוספים כגון
  .משענת ראש וחגורות לפי הצורך, מפריד ברכיים, צד
 

   מערכת ישיבה אנטומית חלקית .3
עד שלוש תוספות המעוצבים בהתאמה אישית וכוללים או משענת גב כוללת כרית מושב 

  ). מחירון לפריט בודד-'  ה4סעיף  (2בנספח מספר המפורטות 
 

   מערכת אנטומית מלאה .4
, תמיכות צד, תמיכות ירכיים,  מעוצב המותאמים אישיתכוללת משענת מעוצבת גב ומושב

  .משענת ראש וחגורות לפי הצורך, מפריד ברכיים
 

  

  : אוכלוסיה זכאית

וותים יאו ע/ גלגלים להם בעיות יציבה עקב שינויים וכיסאבעיקר ילדים עם מוגבלות הרתוקים לטיולון או ל

  .המקשים על הישיבה, שלד- במבנה שריר

  

  : הערה

שבתוכו , TILT IN SPACE  גלגליםכיסאאו  TILT IN SPACEה לה אושר טיולון עם מנגנון יסי האוכלו .1

 .לא תהיה זכאית להשתתפות נוספת במערכת ישיבה נפרדת, כיסאמובנית מערכת ישיבה ב

  .ות גלגלים וטיולונים בלבדסאיכ משרד הבריאות משתתף במימון של מערכות ישיבה המיועדות ל .2
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  1.9 - ות מידה לאישור מכשירים אמ– 1נספח מספר 
 

   שירותים כיסאותאמות מידה לאישור השתתפות במימון רכישת 
  

  

  : שירותים ידניים על פי המפורטכיסאותמשרד הבריאות משתתף במימון של 

  

  . גלגלים המיועד לשימוש בשירותים ובחדר הרחצהכיסא – שירותים כיסא: הגדרה

  

  

  :האוכלוסייה הזכאית

   . שאינם מסוגלים להתהלך או לבצע מעברים באופן בטיחותי,  גלגליםכיסאות למרותקים לצמית

  

  .  בעל ארבעה גלגלים קטנים-  שירותים להנעת מלווהכיסא .1
או זקוקים לעזרת אדם נוסף בתפקודי / וכיסא גלגלים שאינם עצמאים בהנעת הכיסארתוקים ל

  ).רחצה ושירותים(היגיינה 
 

  .בעל גלגלי הנעה גדולים אחוריים  - שירותים להנעה עצמיתכיסא .2
  .או בשירותים/ גלגלים ידני ועצמאים לחלוטין בתפקודם ברחצה וכיסאעצמאים בהנעת 

  
 שירותים רגיל כיסא גלגלים אשר הישיבה בכיסא רתוקים ל- םעם מנגנונים ייחודיישירותים  כיסא .3

  . אינה בטיחותית עבורם ואינה מאפשרת תפקודי היגיינה מיטביים
 ). יינתן לילדים בלבד במקרים בהם לא נמצא כל פתרון תפקודי אחר–ן רחצה מתק(

  

  

  

  

  

  

  . שירותים מתקפליםכיסאותמשרד הבריאות אינו משתתף במימון : הערה
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  1.10 - ירים מכש אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

 

  

  אמות מידה לאישור השתתפות במימון מנופים חשמליים או הידראוליים

  

אות משתתף במימון מנופים חשמליים או הידראוליים ריצפתים ניידים בלבד כולל ערסל מתאים משרד הברי

  :על פי המפורט

  

  :אוכלוסיה זכאית

  .אנשים עם מוגבלות פיזית הזקוקים לעזרה מלאה בביצוע מעברים

  

 מסוגל לאחר שנערכה התנסות בבית האזרח ונמצא כי הוא, מלווה בלבד/המנוף מיועד לשימוש על ידי מטפל

  .מרביתלהפעיל את המנוף בבטיחות 

נתן רק לאחר תקופת השאלה של שבועיים לפחות בה נבדק ונמצא כי יהאישור להשתתפות ברכישת מנוף י

  .המנוף עונה על הצרכים

  

  

  

  השתתפות משרד הבריאות תינתן למימון מנופים רצפתיים לצורך העברת המטופל באמצעות : הערה

  .יבה בלבדבמנח ישיבה או שכ, ערסל
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  1.11 - ם מכשירי אמות מידה לאישור– 1נספח מספר 

 

  

   עם מנגנון העמדה או מושב מתרומם גלגליםכיסאאמות מידה לאישור השתתפות במימון 

  

  

 גלגלים ידניים או ממונעים עם מנגנון העמדה או מושב מתרומם כיסאותמשרד הבריאות משתתף במימון 

  . גלגלים ידני או ממונעכיסאות המידה לאישור השתתפות ברכישת לאנשים עם מוגבלות העונים על אמ

  

  :בנוסף צריכים להתקיים הקריטריונים הבאים

  

  

 .  בלבדת פונקציונאליתפקוד גלגלים ידני או ממונע וזקוקים למנגנון לצורך כיסארתוקים ל .1

  

  :  נדרשת לצורך תפקוד כמוכיסאכאשר העמדת המשתמש ב

 .)כמו אסלת שירותים(למושב אחר קימה המאפשרת מעבר עצמאי   .א

ארכיון , ספריה: תפקוד הנכה במסגרת מקום עבודתו מצריך הגעה למקומות בגבהים משתנים כמו  .ב

  .'וכד

 

 . גלגלים עם מנגנון העמדה לצרכים טיפולייםכיסאותמשרד הבריאות אינו משתתף במימון  .2
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  1.12 -  אמות מידה לאישור מכשירים– 1נספח מספר 

 

  

   להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץמזרניםלאישור השתתפות במימון אמות מידה 

  

  : על פי המפורטמזרניםמשרד הבריאות משתתף במימון רכישה של 

  

 : לא חשמלייםמזרנים .1

  . לאוכלוסיה הפטורה מהשתתפות עצמית בלבד– מזרן ספוג בדוגמת תבנית ביצים

  או קוגניטיביות/מגבלות מוטוריות וחולים המתקשים בשינויי תנוחה עקב : אוכלוסיה זכאית

  

  :ני אויר חשמלייםמזר .2

זקוקים לעזרה , אנשים עם מוגבלות פיזית המרותקים למיטה ברוב שעות היממה: אוכלוסיה זכאית

  :מלאה בשינויי תנוחה ומסווגים באחת מהקבוצות הבאות

 .נפגעי חוט שדרה:  לדוגמא–חסרי תחושה   .א

חולי טרשת , חולים לאחר אירוע מוחי, סכרת בתהליך מתקדםחולה :  לדוגמא–בעלי תחושה לקויה   .ב

 .נפוצה

או /אנשים עם מוגבלות שאינם מתקשרים עם הסביבה ואינם מסוגלים להביע תחושותיהם ו  .ג

  .רצונותיהם

  

משרד הבריאות ישתתף במימון רכישת המזרנים רק לחולים הנכללים באחת הקבוצות שהוזכרו לעיל וזקוקים 

גם אם שייכים לאחת מהקבוצות ,  חודשים3עד (לים הזקוקים למזרן לתקופות קצרות חו. למזרן לצמיתות

  ).אחר, עזר מציון, יופנו לגופים התנדבותיים כגון אגודת יד שרה, שהוזכרו לעיל

  

.משרד הבריאות משתתף במימון מזרני אויר בסיסיים בלבד: הערה
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  1.13 -  אמות מידה לאישור מכשירים– 1נספח מספר 

 

  מכשירי שמיעהת מידה לאישור השתתפות במימון אמו

  

ת /על פי המלצה של קלינאי, שמיעהב ליקויעם משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים  .1

  .או רופא אף אוזן גרון/תקשורת ו

  .סוג המכשיר יקבע על ידי הגורם המקצועי הממליץ

 

אנלוגי או , F.M, דיגיטלי בסיסי(וג המכשיר קבלה בה צוין ס/ההחזר הכספי יינתן רק על פי חשבונית .2

 ).ממוחשב

  . שנים5 -  לא פחות מ-  F.M למעט מכשיר , שנים3 -   לא פחות מ–תדירות החלפה  .3

התדירות שנקבעה לאישור אינה באה לציין אישור גורף אלא רק על סמך המלצה מנומקת של הגורם 

 .המקצועי על הצורך בהחלפה

  .)מרביתתקרת השתתפות  (-  מכשירי שמיעה - 2פח מספר נס  – סכום ההשתתפות המרבי .4
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  גובה השתתפות– 2נספח מספר 

  
  גובה השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירי שיקום וניידות

  
  כללי

  
 מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות 75%משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בגובה     .א

קבע על פי החישוב לעלות המכשיר י, ת השתתפותנקבעה תקרמכשירי ניידות שלהם לא . שנקבעה
 . הצעות מחיר שתילקחנה על ידי לשכת הבריאות3הזולה מבין 

 
עריכת מכרז ארצי על ידי משרד הבריאות מבטלת את תקרות ההשתתפות למכשירי ניידות הרשומות     .ב

  .המכרזתקרות ההשתתפות ומחירי המכשירים יהיו בהתאם לתוצאות , במקרה זה. מטה
 

  .משרד הבריאות מממן חלקית מכשירי שיקום שאינם מכשירי ניידות     .ג
 

מתקרת  100%  עד  תקבלנה השתתפות בגובה,הפטורות מהשתתפות עצמיתקבוצות האוכלוסייה     .ד
  ). כפי שנקבע(ההשתתפות או מעלות המכשיר 

 
ת מכשיר חדש או  מעלו50%יה על פי ההחישוב להשתתפות י, ינו מכשיר חדשמכשיר ניידות שא    .ה

 .מתקרה שתקבע מעת לעת
  

  :)למכשירים שלהם נקבעה תקרה מרבית (ב תקרות ההשתתפות"רצ

 : גלגליםכיסאות .1

 . 6,000₪ -   תקרת השתתפות מרבית - 1 גלגלים רמת תפקוד כיסא  .א

 . 4,000₪ -   תקרת השתתפות מרבית - 2 גלגלים רמת תפקוד כיסא  .ב

  . 1,500₪ - פות מרבית   תקרת השתת- 3 גלגלים רמת תפקוד כיסא  .ג
  

   תאושר תוספת, רצועות עקבים וכדומה, שולחן, מפריד ברכיים: תוספות והתאמות כגון
  .  500₪עד 

  
 ₪ 12,500  - תקרת השתתפות מרבית - 4 רמת תפקוד - עם מנגנונים מיוחדים  גלגליםכיסא  .ד

מיועד ( .אזוריתמקרים חריגים במיוחד יועברו לדיון בוועדה ). כולל מערכת ישיבה מותאמת(
  )למבוגרים

 
 . הצעות מחיר מתאימות3 על פי הזולה מבין -  סכום ההשתתפות -)אחרים (– 5קבוצה   .ה

  
 . 8,500₪ - תקרת השתתפות מרבית  + 1 גלגלים רמת תפקוד כיסא  .ו

  
 :טיולונים .2

 . 2,000₪ -  תקרת השתתפות מרבית -  טיולון סטנדרטי  .א

כולל מערכת ( ₪ 9,000 - קרת השתתפות מרבית  ת-  עם מנגנונים מיוחדיםטיולון/כסא גלגלים  .ב
  ).מיועד לילדים (.מקרים חריגים במיוחד יועברו לדיון בוועדה אזורית). ישיבה מותאמת
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  : כריות למניעת פצעי לחץ     .3

  . 2,000₪ –תקרת השתתפות מרבית 

  . הצעות מחיר3 על פי הזולה מבין –מידות מיוחדות 

 

 ):מרביתות תקרת השתתפ(מערכות ישיבה     .4

 . 2,200₪ –מערכת ישיבה לינארית בסיסית   .א

 . 4,500₪ - מערכת ישיבה לינארית מורכבת   .ב

 . 2,200₪ –מערכת אנטומית חלקית   .ג

 . 5,500₪ -מערכת אנטומית מלאה   .ד

  

  מחירון לפריט בודד  .ה
  

  סכום השתתפות מרבי   ם הפריטש

170 ₪   חגורת אגן

320 ₪    תמיכות ירכיים

470 ₪   שולחן

50 ₪     עות כף רגל קדמיתרצו

830 ₪   מפריד ברכיים

220 ₪   חגורת פרפר

150 ₪   רצועות שוקיים

280 ₪   רצועות עקבים

830 ₪   רגליות מרופדות

900 ₪   תמיכות צד

720 ₪   משענת ראש מיוחדת פריקה

200 ₪   משענת ראש מיוחדת קבועה
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  ):מרביתתקרת השתתפות ( -מכשירי שמיעה  .5
  

  . שנים5 -  לא פחות מ-  F.M למעט מכשיר , שנים3 -   לא פחות מ–תדירות החלפה 
  

אינה באה לציין אישור גורף אלא רק על סמך המלצה מנומקת של הגורם , אישורהתדירות שנקבעה ל
  .המקצועי על הצורך בהחלפה

 
 לכל אוזן ₪  3,500  –מכשיר שמיעה  .א

   ₪ F.M –  5,500מכשיר   .ב

  

   .₪ 800 מרבית של   עלות-  תותבת שד .6
 

  . 200₪ עלות מרבית של  - )  עם קבלת התותבת הראשונה בלבד (חזייה לתותבת שד     .7
 

קבלה / עם הצגת חשבונית–אחר , תותבות עין,  כגון משקפיים טלסקופיותמכשירי שיקום נוספים     .8
  .מקורית בלבד
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