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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  בה לעניני בריאותהחטי
  

  

מס __200925/_:'חוזר

אב"ט,ירושלים ט"תשס,ז
2009,אוגוסט6

מס _3/320/__:'תיק

כללים:אל חולים בתי מנהלי
הרפואייםמנהלי חולים-האגפים קופות

של:הנדון קשה תפקודית הלסתותהפרעה

ממלכתי בריאות ביטוח חוק פי הבריא,1994–ד"התשנ,על שרותי בתוכוסל כולל ניתוחות
קשהתאורתוגנ תפקודית הפרעה של במקרים :כתוב17)א(13סעיףב,שניההבתוספת.י

אורתוגנ" קשה–יםתניתוחים תפקודית מהפרעה המתחייבים אלו ."רק

שיניים יישור בעזרת סגר וליקויי דנטופציאליים עיוותים תיקון הליך הינו אורתוגנתי ניתוח
עצמ של הפניםוניתוחים .ות

את ולפרט להבהיר זה חוזר הלסתותצביםמהמטרת של קשה תפקודית הפרעה יש בהם
בה הטיפול הבריאותםואשר שרותי בסל .כלול

הינתפקודיותההפרעותה בסל בהןכאלהןהכלולות לטפל ניתן שמרנייםיםבאמצעשלא
אורתוגנטי מניתוח למשל(יותר אורתודונטי ).טיפול

תפ אחהפרעה הינה קשה להלןתקודית המפורטים :מהמצבים

קדמי .1 פתוח מנשך מסוג סגר ב)open bite(ליקוי רק סגריים מגעים מלתעה(שיניים3-עם
פחות)וטוחנות או צדדי,רצופות,אחוריות דו או .חד
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מסוג .2 סגר בClass 3ליקוי רק סיגריים מגעים וטוחנות(שיניים3-עם ריותאחו)מלתעה
פחות עם,רצופות,או צדדי דו או מעלoverjetחד .מ"מ5.5שלילי

מסוג.3 סגר עמוק/וClass 2   ליקוי מנשך הרקמות(Deep bite)או של גירוי או דחיקה עם
הבוקליות מעל,הרכות הנגדית הלסת של הלינגואליות או .מ"מ7הפלטינליות

המתוארת הפתולוגיה בהם אומקרים אחת בלסת טוחנות שיניים מעקירת נובעת
זו,בשתיהן זכאות במסגרת נכללים .אינם

ותחתונות.4 עליונות חותכות שיניים בין אופקי:יחס עובר ויותר"מ5של)Overjet(סגר מ
מעל,)מ"מ2הנורמל( שלילי אופקי עובר סגר .מ"מ5או

דו .5 התאמה הרוחביצדדי-חוסר האורתוגנתי)transversal(במישור מהטיפול חלק שהינו

זה בחוזר .הנכלל

ל.6 הפה בפתיחת בהגבלה המתבטאת הלסת מפרקי של תפקודית או"מ28-הפרעה מ
.פחות

קונגניטליות.7 :הפרעות
תפקודי הנובעתהפרעה הלסתות של כגוןקשה קונגניטלית מהפרעה :ת

1st and or 2nd branchial arch syndrome 
Apert 
Crouzon 
Pfeiffer 
Goldenhar’s 
Hemifacial microsomia 
Maxillonasal dysostosis (Binder) 
Nasomaxillary acrodysostosis 
Pierre Robin 
Treacher Collins 
Velocardiofacial 
Oro-facio-digital 
Cranio synostosis induced facial malformation 
Gene transformation (trisomies) induced facial malformation 
 

הלסת.8 במפרקי מפתולוגיה כתוצאה הנגרמת ואסימטריה תפקודית כולל,הפרעה

מטראומה סיגרית(כתוצאה מוסקולו,שאת,זיהום,)שאינה ומחלות גרביס -מיאסטניה

.דיסטרופיות

חסימתית.9 שינה קשה)obstructive sleep apnea(הפרעת קשהבדרגה נשימתית הפרעה או

ע מעבדת"שהוכחה .שינהי
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אורתוגנ:הערה ניתוחים בסל כלולים קשהתלא תפקודית הפרעה בגלל שלא .יים

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכלליה:העתק מנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

רפואיות לטכנולוגיות המינהל ותשתיותראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
השיניים"יו רופאי הסתדרות ר

המשרד חשב
המשפטית היועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
טכנולו למדיניות האגף רפואיותמנהל גיות

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
כללית לרפואה האגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

ה ומכשימחלקהמנהל רפואייםלאביזרים רים
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
תחום הלאומיותמנהלת המועצות

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרוו-הרופא  חהמשרד
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ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

החב"מנכ ברפואהל סיכונים לניהול רה
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  




