
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7/2016 וזר מס':ח

 

                                                                                       "ד שבט, תשע"זכ ירושלים, 

 2016פברואר,  20     

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

  מנהלי בתי חולים שיקומיים     

 

       הרתוקים לכיסא גלגלים  21המלצה לסדים טיפוליים בהתאמה אישית עבור ילדים ונוער  עד גיל הנדון: 

 הרחבת סל שירותי הבריאות.  :בנושא 01/2016 1 ':סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס

 .אישור מכשירי הליכה ותותבות גפייםבנושא:  13/2001 :חוזר מנהל רפואה מס'

, משרד הבריאות החל להשתתף במימון סדים טיפוליים 2016במסגרת הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

שאינם הולכים, בהתאם לאמות ו 21עד שמלאו להם  ,( לילדים ונוער Ankle Foot Orthosis ) AFOמסוג 

 המידה ולתהליכים המפורטים בנספח לחוזר זה.

 הנוגעים בדבר במוסדכם. הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                 

 

 המנהל הכלליהעתק :  

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 שראלמשטרת י –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 11227216סימוכין : 

 
 

 

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי 

 www.health.gov.il -: מנכ"ל היא
 
 

 



 

 

הרתוקים לכסא גלגלים  12לילדים ונוער עד שמלאו להם   AFOסדי  –לזכאות למימון  אמות מידה -נספח א 

 ואינם הולכים

   הגדרה:

 AFO( " Ankle Foot Orthosis : )"סדי  .1

 .למטופל עשויים מחומרים פלסטיים ומותאמים אישיתקשיחים ללא צירי קרסול הסדים 

מגיעים עד מתחת לשקע הפופליטאלי  במנח ניטרלי,וכף הרגל  הסדים שומרים על מפרק הקרסול

 .)החלק התחתון( ומקיפים את החלק הפלנטרי של כף הרגל)מתחת לברך( 

 "גורם שקיבל מינוי מטעם משרד הבריאות ומכון לואיס,  להמליץ על  - "גורם מקצועי מורשה

 במסגרת נוהל זה.  AFOסדים טיפוליים מסוג  

 "ופדית או בנוירולוגית ילדים או ברפואה רופא מומחה בכירורגיה אורת – "רופא מורשה

שנים לפחות בתחום הטיפול בילדים עם מוגבלויות  5פיסיקלית ושיקום, בעל ניסיון של 

 מוטוריות חמורות.

 פיזיותרפיסט העובד במרכז שיקום ילדים או במכון להתפתחות הילד,  –" "פיזיותרפיסט מורשה

 דים עם מוגבלויות מוטוריות חמורות.שנים לפחות בתחום הטיפול ביל 5בעל ניסיון של 

 :כללי

סדים טיפוליים במימון משרד הבריאות יינתנו לילדים ונוער עם מוגבלות פיזית חמורה, מולדת או 

נרכשת, המרותקים לכסא גלגלים ושאינם יכולים להלך )סדים לילדים המסוגלים להלך כלולים זה מכבר 

ל להלך יוכל לשאת משקל על הרגליים, באמצעות עמידון, בסל הבריאות(. בעזרת הסדים, ילד שאינו יכו

 אביזר תומך אחר או בעזרת מטפל, וכן יוכל לבצע מעברים.

הסדים יינתנו גם לילדים ונוער שעברו ניתוח אורתופדי בגפיים תחתונות או טיפול תרופתי להפחתת 

 ספסטיות. 

 : מטרת  הסד

ים הפועלים על מפרקי אורך השרירעל  השמירטרלי, והסד נועד לייצוב מפרק הקרסול וכף הרגל במנח ני

שלהם. הסדים מאפשרים ישיבה ועמידה תוך נשיאת משקל על מתיחה רציפה הקרסול וכף הרגל על ידי  

 כפות הרגליים וכן ביצוע מעברים דרך עמידה. 

 השמירה על טווחי תנועות של הקרסול וכף הרגל באמצעות הסדים תאפשר, במקרים רבים, עמידה

 בעמידון ו/או השגת יכולת הליכה עתידית. 

הסדים הם חלק בלתי נפרד מהטיפול השיקומי או המשמר. השימוש המומלץ בסדים הוא יומיומי, בדרך 

שעות ביממה לפחות, אך יש להתאימו אישית ליכולתו של המטופל לשהות עם הסדים  7-8-כלל במשך כ

 לאורך זמן במהלך היממה.

 :אמות מידה לזכאות

פיזית חמורה, מולדת או נרכשת, שטרם השיגו יכולת  מוגבלות עם –שנים  4עד  שמלאו להם דים יל .1

 הליכה. 



 

 

 

 : 4מעל גיל ילדים  .2

פיזית חמורה, מולדת או נרכשת, הרתוקים לצמיתות לכיסא מוגבלות ונוער עם  יםילדתנאי סף:  .2.1

 גלגלים, שאינם הולכים או שהליכתם היא 'הליכה טיפולית' בלבד.

 :של  ברמת תפקוד (CPהלוקים בשיתוק מוחין )ילדים בר במדו

GMFCS -4-5   (Gross Motor Function Classification System)  

   GMFCS -4-5 - רמת תפקודתפקודי תואם לה םמצבש ( CPילדים בעלי לקויות אחרות )שאינן או 

 .CP-אצל לוקים ב

 מאלה: אחדתנאים נוספים:  .2.2

באמצעות עמידון או  ניתן להעמידם באופן פסיביתפקודית אך  אינם יכולים ללכת הליכה .2.2.1

 אביזר תומך אחר, או בעזרת מטפל.

  מעברים דרך עמידה. ביצוע  זקוקים לסד לצורך .2.2.2

 עברו ניתוח אורתופדי בגפיים תחתונות או טיפול תרופתי להפחתת ספסטיות.  .2.2.3

 פול תרופתי הנ"ל. טי / חודשים ממועד הניתוח 3הזכאות תהיה לתקופה מוגבלת, של עד 

  :הגורם המקצועי המאשר

הליך ההמלצה והאישור יתבצע על ידי הגורם המקצועי המורשה. הגורמים המקצועיים המורשים ידרשו 

להלן  –להשתתף בימי הדרכה והעשרה  תקופתיים )מתבצעים על ידי המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס 

רשימה מעודכנת של הגורמים המורשים, לפי חוזר זה, תקבע ותפורסם על ידי משרד "מכון לואיס"(. 

 הבריאות בשיתוף מכון לואיס, ותעודכן מעת לעת לפי הצורך.

 :תהליך הפניה והגשת הבקשה

 יש לפנות אל "הגורם המקצועי המורשה" באמצעות מכון לואיס. .1

עות המוקד לזימון תורים של מכון תיאום הביקור אצל "הגורם המקצועי המורשה" יתבצע באמצ .2

 .08:30-15:30ה' בין השעות  –, הפועל בימים א' 03-7575660לואיס בטלפון:  

 יש להגיע אל הגורם המקצועי המורשה עם המסמכים הדרושים הבאים: .3

 .מידע רפואי הכולל אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי 

 ילדים או שיקום, או מפיזיותרפיסט. מכתב הפניה מרופא מומחה באורתופדיה, נוירולוגית 

 

 הגורם המקצועי המורשה: .4

 .יבדוק את הילד ויקבע האם עומד בתנאים לזכאות לסדים 

   בנספח  -ימלא טופס המלצה והזמנה.' 

  ימסור למשפחה את הטופס בצירוף רשימת בתי המלאכה המורשים ע"י מכון לואיס לביצוע סד

 מתאים.

 



 

 

 למשפחה על אחד מבתי המלאכה שברשימה.  איסור להמליץחל על הגורם המקצועי המורשה  .5

 . 13/2009בית מלאכה יפעל בהתאם לנוהל מכשירי הליכה ותותבות גפיים, חוזר מינהל רפואה מס'  .6

המשך תהליך האישור והתאמת המכשיר, לרבות קביעת ההשתתפות העצמית במימון הסד, יהיו  .7

 .13/2009בהתאם למפורט בחוזר מנהל רפואה 

גורם המקצועי המורשה לבדוק את התאמת המכשיר המוכן למטופל לאחר אספקתו, ולאשר על ה .8

 את התאמה להמלצות ולמטופל, בחתימה שניה. 

ההשתתפות העצמית תשולם ישירות לבית המלאכה לאחר קבלת האישור ממכון לואיס לפי  .9

 . 13/2009הוראות חוזר 

 תדירות החלפה של סדים: .10

  יהיו זכאים להחלפת סד לפי הצורך אך לא יותר מאשר אחת ים, שנ 15עד ילדים שמלאו להם

 לשנה, לאחר בדיקה והחלטת הגורם המקצועי המורשה.

 יהיו זכאים להחלפת סד לפי הצורך אך לא יותר  – 21ועד שמלאו להם  15על גיל ילדים מ

 מאשר אחת לשנתיים, לאחר בדיקה והחלטת הגורם המקצועי המורשה.

 



 

 

 

     שנים 12 שמלאו להםלילדים ונוער עד AFO (Ankle Foot Orthosis   )די סל' המלצה בנספח 

  

 תאריך: 

 קופ"ח מבטחת:        :*לשכת בריאות

 לתשומת לבך: נא למלא את כל הסעיפים הרשומים מטה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :מטופלפרטי ה

 שנת לידה          ת.ז. שם פרטי ושם משפחה

    ישוב רחוב ומס' בית

 איש קשר נוסף              טלפון נוסף טלפון

 דוא"ל פקס 

 

 ___________________________________________________________________ אבחנה:

  : ____________    CPלילדים שאינם   GMFCS -רמת תפקוד תואמת לאו  GMFCSפ רמת תפקוד ע"

 : מכשירי עזר נוספים

   לא   כן   כיסא ממונע       לא    כן        כיסא גלגלים/טיולון   

     לא          כן           הליכון        לא          כן   עמידון                  

 אם כן, פרט: __________________________________    לא          כן      הארט ווקר/מכשירים אחרים

________________________________________________________________________________ 

 :תפקוד

 כן        לא  מסוגל לעמוד באופן עצמאי  או בעזרת אביזר עזר או בעזרת מטפל   

 כן         לא             עבר ניתוח אורתופדי בגפיים התחתונות או התערבות אחרת 

 _________________________________ ההתערבות סוג הניתוח,  הניתוח _____________ תאריךאם כן: 

 אחר         במצב תפקודישינוי      גדילה      בלאי או שבירה      סיבת ההזמנה: מכשיר ראשון 

 מועד קבלת מכשיר קודם: _____________________

 הערות נוספות : ____________________________________________________________________

  הגורם המקצועי המורשה: פרטי 

 מנה ______________תאריך: ____________  חתימה וחותמת בעת ההז

 תאריך: ____________  חתימה וחותמת בעת המסירה ______________

   *יש לפנות ללשכה ולציין את שם הלשכה במידה ומבקשים בדיקת זכאות להפחתת השתתפות עצמית


