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 החולים קופות – הרפואיים האגפים מנהלי :אל
יםהחול בתי מנהלי

 
לבני– 2011לשנת הבריאות שירותי סל הרחבת: הנדון שמיעה ומעלה65מכשירי

2011 בינואר23:מיום 4/11 'מס הכללי המנהל חוזר :סימוכין
 

 מכשירי תקצוב גובה שינוילבנוגע הנחיות להלן 2011,לשנת הסל הרחבת בנושא שבסימוכין לחוזר בהמשך
אסומעלה 65 לבני שמיעה שהוכללולהליך כפי המכשירים :בסל פקת

איננו שמיעה מכשיר כי ההכרה החוזר מדף"בחזקתבבסיס אם"מוצר המותאםכי שיקומי תהליך ביצוע
לאוכלוסיהלמתייחסותהנחיותינו,לפיכך.לפונה התאמתם את המלווה המקצועי ולתהליך המכשירים סוגי

להם .הנזקקת

שמיעה  .א מכשירי :קטגוריות

הש למכשירי מחולקים מקצועיות3-מיעה :קטגוריות
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כי :יודגש
אמ .1 אישור בעלי להיות חייבים הקופה בהסכמי שיכללו השמיעה מכשירי הבריאות"כל משרד של  .ר
יענה .2 שמיעה הפחותמכשיר אליהלכל קטגוריה באותה הבסיס דרישות כל  .משויךהואעל
הקופה .3 תכלולעל קטגוריה שכל לכך מגווןלדאוג כל באותהאת הספק אצל הקיים המכשירים

הסמנכ;קטגוריה של מראש אישור מחייבת המכשירים כל הכללת החולים"אי קופות על לפיקוח ל
הבריאות"ושב במשרד  .ן

פגומים .4 מכשירים של והחלפה תיקונים לביצוע הספק של אחריות יכלול הקופה של מכרזי ,הסדר
או המכרז תקופת כל למשך סביר בלאי עקב הנדרשים תיקונים הרכישה3לרבות מעת המאוחר(,שנים

השניים המבוטח)מבין של עצמית השתתפות יקבל,בנוסף.וללא לתיקון מכשיר יפקיד אשר מטופל
בסיסית בטכנולוגיה חלופי  .מכשיר

בסיסי .5 מכשיר לקבל אפשרות תינתן לצרכיו,למבוטח עצמיתל,המתאים השתתפות יוחלט.לא באם
אחר מכשיר בסך,על למימון הזכאות בהפחתת המכשיר מחיר את ישלם למכשיר3000₪המבוטח

אוזן( לכל  ).מכשיר

שמיעה.ב מכשיר התאמת :הליך

השמיעה מכשירי של ההתאמה הליך שלבי :להלן

א .1 רופא שמיעה.א.בדיקת לבדיקת והפנייה  ג

רו אצל ייבדק אהמבוטח תכלול.ג.א.פא :הבדיקה
אוטוסקופית.א .בדיקה
נגד.ב התוויות שאין וציון האוטוסקופית הבדיקה תוצאות פירוט עם שמיעה לבדיקת שימושלהפניה

שמיעה .במכשיר

אודיולוגי .2 במכון שמיעה  בדיקת

אודיולוגי  .א במכון שמיעה בדיקת יבצע שמיעתי,המבוטח שיקום על יומלץ הצורך ובמידת
שמיעהב מכשיר .אמצעות

שמיעה  .ב למכשיר בנוגע לייעוץ יוזמן .המבוטח
 
א .3 רופא השמיעה.א.בדיקת בדיקת סמך על  ג

א רופא בדיקת האודיולוגי.א.תתבצע במכון השמיעה בדיקת תוצאות בסיס על הצורך,ג -במידת
התהליך להמשך המטופל .יופנה

אודיולוגי .4 במכון שמיעה למכשיר בנוגע  ייעוץ

יכלולה האודיולוגי במכון שמיעה מכשיר לגבי :ייעוץ
שאלון.א שמיעה'מילוי מכשיר ('התאמת א. )נספח
חד.ב שמיעה מכשיר להתאמת והמלצה המכשיר,צדדי-דו/ייעוץ נוספים,לקטגוריית ולאפיונים

.נדרשים
טופס.ג שמיעה'מילוי מכשיר להתאמת ב('המלצה את)נספח אוזן כל עבור קטגוריתשיכלול

שמיעתו,המכשיר ירידת ומאפייני השמיעתיים לצרכיו בהתאם נוספות והתוויות המכשיר .תצורת
את מתוכם לבחור רשאי ויהיה שמיעה מכשירי שבהסכם המכונים רשימת את יקבל המבוטח

השמיעה מכשיר התאמת יבצע בו .המכון
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שמיעה .5 מכשיר  התאמת

א רופא הפניית עם יפנה מכשיריו,ג.א.המבוטח התאמת המבצע למכון השמיעה בדיקות תוצאות
.שמיעה

שמיעה מכשיר למבוטח יתאים ש,המכון מקצועית התאמה בדיקת פי במכוןתבוצעעל .לו
לרכוש רשאי והוא המבוטח את מחייבת אינה המכשיר קטגוריית לעניין המקצועית ההמלצה כי יצוין

יות נמוכה או גבוהה מקטגוריה .רמכשיר

ניסיון .6 לתקופת המכשיר  קבלת

פחותשמיעההמכשיר המכשיר למחיר השווה עצמית השתתפות תמורת למבוטח ,3000₪יינתן
ניסיון הספקיםלתקופת עם הקופה של ההתקשרות בהסכם מראש מקרה,אולם,שתיקבע ,בכל

מחודש תפחת לא הניסיון .תקופת
הניסיון תקופת המבוטח,במהלך ו,יפנה מעונייןבמידה נוספת,יהיה דעת חוות וקבלת להתייעצות

הראשוני הייעוץ לו ניתן בו האודיולוגי .במכון
זו תקופה כיוונים,במהלך לצורך המכשיר התאמת בוצעה בו למכון המבוטח וכד,יגיע .'הסברים
האפשר ע,במידת אלה פעולות למבוטח"תתבצענה המכשיר התאמת את שביצע התקשורת קלינאי י

התפקודייםומכ וצרכיו מאפייניו את .יר

 מכשירתהחזר .7

במכשיר מעוניין אינו והמבוטח ויוכל,במידה הניסיון תקופת מתום יאוחר לא המכשיר את יחזיר
אחר מתאים מכשיר לחילופין,לקבל מכשיריפנה,או לקבלת שבהסכם אחרים למכונים מיוזמתו

לניסיון בזאת.אחר יחויב,יודגש לא המבוטח הניסיוןכי תקופת בגין .בתשלום

שמיעה.8 מכשיר של פרטית רכישה עבור החזר

או שבהסדר ממכונים הרכישה לצד פרטית רכישה עבור החזר מסלול לאפשר רשאיות החולים קופות
הסמנכ,יצוין.במקומו של מראש אישור מחייבת שבהסדר מכונים באמצעות אספקה לפיקוח"כי ל

ושב החולים קופות המכונים"על שרשימת לאחר הבריאות במשרד יוצגו,ן המכשירים וסוגי פריסתם
.בפניו

שנים שלוש על תעלה שלא מוגדרת לתקופה יינתן זה לפעול,אישור לקופה האישור חידוש כאשר
תקופה כל סוף לקראת נוספת לתקופה מחדש באישור מותנה ההסדר מכוני .בשיטת

ההליך.9 על הקופות בקרת
החולים.א שמיעהקופות מכשירי שקיבלו המבוטחים אחר מעקב או,ינהלו הקופה באמצעות

השאר.המכונים בין יכלול השמיעההמעקב בדיקות איכות של מדגמית סוגי,בדיקה בחינת
ומהשימוש כולו מההליך המטופל רצון שביעות אחר וכן המטופל לצרכי והתאמתם המכשירים

הנבחר המכשיריבצעו,בנוסף.במכשיר על ויתרו מבוטחים בהם מקרים של והעדיפו,ניטור
הנ תקופת לאחר .סיוןילהחליפו

הלי.ב שלבי כל כי יוודאו החולים לעילךקופות המפורטים השמיעה מכשירי מבוצעים,התאמת
לנושא"ע מוכשרים מקצועיים גורמים .י

מכשיר.ג התאמת תהליך סיום כי יוודאו החולים המעונייניםקופות מבוטחים עבור השמיעה
שמיעה בתוך,במכשיר היותר60יתבצע לכל א,יום רופא בדיקת לצורך)1שלב(ג.א.ממועד

המכשיר לאספקת ועד שמיעה לבדיקת  .הפנייה
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במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
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

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות בריאות–רופאי מחוזיותלשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומ מידע לשרותי האגף חשובמנהל

רפואי ומידע רישום תחום מנהלת
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

חרום לשעת האגף מנהל
בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

ראשית פיזיותרפיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת

החולים"מנכ קופות לי
הרפואייםמנ האגפים החולים–הלי קופות

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיהאגףהתמנהל
למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
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סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת
הרפואית הספריה

הסיע על ארצית כללית–ודאחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית קהילתית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

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

סיכ"מנכ לניהול החברה ברפואהל ונים
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

39983811:סימוכין

  
וחוזרי  הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת

היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל
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א 'נספח
  

  :ת השאלון/ת התקשורת ממלא/קלינאי     
  

  _________________: שם פרטי ומשפחה
  

  ______________________: רישיון. מס
  

  _________________________: תאריך
  

  _______________________: שם המכון
  

  _____________________: כתובת המכון

  שאלון להתאמת מכשיר שמיעה
  

  פרטים אישיים. א
 

  ______________________: זהות. ת______________ )משפחה(____________ _ )פרטי: (שם
  

  _____________________________: הרופא המפנה________ : גיל__________ : תאריך לידה
  

  __________________________________________________________________: כתובת
  

  _________________________________________): סיעודי, בית אבות, בית(סוג מקום מגורים 
  

  ______________________________________________________: ים המבטחתקופת החול
  

  __________________________________________________: יש   סוג/אין:   ביטוח משלים

 
  כללי.  ב
  

  ___________ _________________) שנים/חודשים: לציין כמה זמן(? מתי החלה בעיית השמיעה. 1    

  הדרגתי/פתאומי:  קעהר       

  ________________________________________________________אחר /מחלה: המקור       

  כן /לא?    האם יש לך מכשיר שמיעה. 2    

  _______________? _____________________________________________ממתי -  

  ____________________________? ____________________________באיזו אוזן -      

  _________________________________________________________: סוג המכשיר -               

  _______? ______________________________למה -לא  /כן?  האם שבע רצון מהמכשיר -               

                ____________________________________________________________________  

  כן/לא?   האם השתמשת בעבר במכשיר שמיעה. 3     

  _______? _______________________________________________________מתי -  

  שמאל/ימין?   באיזו אוזן -      

  ________________________________________________________: סוג המכשיר -      

  ________________? ______________________מדוע, אם הפסקת להשתמש במכשיר השמיעה       
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 לא   ?     האם סובל מצפצופים באוזן. 4    

  שתי האוזניים/שמאל/ימין  -כן         

  כן/לא?      דלקות אוזניים/האם סובל מהפרשות. 5    

  ____________________________כן   /לא?    )וריקהמוט, ראיה(האם יש בעיות בריאות נוספות . 6   

        _______________________________________________________________________  
  
  

  תפקוד שמיעתי בסביבת המגורים. ג

  כן/לא?   האם יש אנשים נוספים בבית. 1    

  כן/לא?    האם גר בסביבה רועשת. 2   

  כן /לא?    בה אנשים במהלך היוםהאם נפגש עם הר. 3   

  כן/לא?   האם מדבר הרבה בטלפון. 4   

  כן/לא?   האם מדבר הרבה בטלפון סלולרי. 5   

  כן/לא?   האם מתקשה לשמוע צלצול בדלת. 6   

  כן/לא?   האם מתקשה לשמוע צלצול בטלפון. 7   

  כן/לא?   )'גבר וכדטלפון מו, מגבר לטלוויזיה(האם משתמש באביזרי עזר לשמיעה . 8   

  
  תפקוד שמיעתי בסביבת העבודה. ד

  כן/לא?  האם אתה עובד. 1    

  ? ______________________________________________________היכן -    

  ? _____________________________________________________עיסוק -    

  רועשת  /שקטה    ? מה סביבת העבודה -    

  __________________________________: סוג הרעש

  כן/לא?   האם נדרש מגע ישיר עם אנשים. 2    

  כן/לא?   האם בעבודה אתה מדבר הרבה בטלפון. 3    

  כן/לא?  )'הגברה בישיבות וכד, מגבר בטלפון(האם בעבודה יש מודעות ללקות שמיעה . 4    

  

   תפקוד שמיעתי בשעות הפנאי. ה

  קבוצות/אחד-אחד?   אחד או בקבוצות-החברתיים שלך הם אחדהאם המפגשים . 1   

  כן/לא?   הרצאות, קונצרטים, האם אתה הולך להצגות. 2   

  כן/לא?   האם אתה מבלה הרבה במסעדות. 3   
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  כן/לא?  )או בית תפילה אחר(האם אתה הולך לבית כנסת . 4   

  כן/לא?   האם אתה משתתף בארוחות משפחתיות. 5   

  

  *)יש לצרף אודיוגרמה עדכנית( יינים אודיולוגייםמאפ. ו

  __________: תוצאות בדיקת שמיעה מתאריך

  _________________________________________________________: בוצעה במכון

  ________________________: רישיון__________________ : ת התקשורת/י קלינאי"ע

8000 6000 4000  3000 2000 1000  500  250  
HZ  

  dBHL 

ACימין                 

ACשמאל                 

 BCימין                

BCשמאל                 

  

  ימין  מיסוך  שמאל  מיסוך

        SRT 

        ֵDISC % 

        dB 

        TOLER. 

  .לצרף גם אותן ולציין האם ליקוי השמיעה קבוע או מתקדם -אם יש אודיוגרמות קודמות 

  ______________________________________________ :הערות

  )י המאפיינים התפקודיים והאודיולוגיים שתוארו לעיל"עפ( ניתוח צרכים .ז 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
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                                                  המלצות. ח

  .דו צדדי/ חד   ):לסמן( התאמת מכשיר שמיעה      .1

  _____________________________________________________________: הסיבה    

  

  BTE, ITE ,  CIC , ITC,  OPEN FITTING   :אפשרי יותר מאחד). לסמן( תצורת מכשיר השמיעה      .2

  

  ________________________________________________:    BTEסוג אוזניה למכשיר שמיעה       .3

 

4.      DIRECTIONAL MIC : ___________________________________________________________ 

     

5.      VOLUME CONTROL  :__________________________________________________________ 

 

6.      TELECOIL  :_________________________________________________________________  

  

    ___________________________________________________:  FMוב עם מערכת אפשרות שיל      .7

  

    _________________________________________________________: מספר תוכניות שמיעה      .8

 

     _________________________________________________________________: שלט רחוק      .9

  

  _____________________________________________________________: יכולות אלחוטיות . 10

  

  גבוה /ביניים  /בסיס :  קיבל המלצה למכשיר שמיעה מקבוצה

  לא/כן    קיבל הסבר להמלצות שניתנו לו

  לא/כן  ניתנה רשימת סוכנים למכשירי שמיעה 

  ____________________________________________טפירו     לא/כן    ניתנו המלצות לאביזרי עזר לשמיעה

  

  ____________________________________________________________________: הערות

__________________________________________________________________________  

  ____________________________ת התקשורת /חתימת קלינאי

  _______________________________המבוטח/חתימת המטופל                                                                
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  'בנספח 
  :ת התקשורת הממליץ/פרטי קלינאי     

        :שם פרטי ומשפחה

          : רישיון. מס

            : תאריך

          : שם המכון

          : כתובת המכון

  

  מיעהטופס המלצה למכשיר ש

  

 פרטים אישיים. א
  ______________________: זהות. ת_________ ______)משפחה(__ _ __________)פרטי: (שם

  ____________________________: הרופא המפנה_____ ___: גיל_____ ______: תאריך לידה

  __________________________________________________________________: כתובת

  _________________________________________): סיעודי, בית אבות, בית(סוג מקום מגורים 

  ______________________________________________________: קופת החולים המבטחת

  __________________________________________________: יש    סוג/אין:   ביטוח משלים

  

  המלצה. ב

  

  :י הפירוט הבא"ל מכשיר שמיעה עפ"מומלץ  לנ, לת מענה תפקודי שמיעתי סבירלקב    

  

  אוזן

  תצורה

אפשרי יותר (

  )מאחת

  מאפיינים

  הכרחיים 

  

מאפיינים 

  אופציונאליים

  

  הערות

          ימין

          שמאל

  

  גבוה/ ביניים / בסיס   :מומלץ מכשיר שמיעה שאינו מתחת לקטגוריית 

  

  המבוטח/פלחתימת המטו                     

  חותמת           חתימת קלינאית התקשורת

  

  :לתשומת ליבך

  

 .הסתגלות למכשיר שמיעה הינה תהליך הדרגתי •

 .מומלץ לנסות מספר מכשירי שמיעה טרם ההחלטה •

 .מומלץ לנסות את מכשיר השמיעה בסביבות שמיעה שונות •

  . מומלץ לקבל את מכשיר השמיעה לתקופת ניסיון של לפחות חודש •




