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ג' בתשרי ,התשע"ג
 19ספטמבר 2012
אסמכתא12246827512 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)

לכבוד
רופאים מחוזיים/נפתיים
ממוני מינהל בריאות במחוז/נפה
אחיות מחוזיות/נפתיות
ממוני תחום מכשירי שיקום וניידות ,לשכות הבריאות
צוותי המחלקה למחלות ממושכות ושיקום
גזברים
שלום רב,
הנדון:

שינויים בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות החל מה01.01.2013 -

הננו שמחים ליידע אתכם כי החל מה 01.01.2013 -צפויים שינויים בנוהל אישור
מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות.
 .1השתתפות עצמית במימון המכשירים:
השתתפות התושב במימון מכשירי ניידות בלבד תשתנה והיא תעמוד על 10%
מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות המרבית שנקבעה .הנחיה זו מהווה שינוי
וביטול המדרגה של  25%ומייתרת את בדיקת מבחני ההכנסה ותיעוד ההשתכרות.
מדיניות הזכאות לפטור מהשתתפות עצמית תוגדר ותפורסם עד למועד השינוי.
על מנת להקל על תהליך בחינת הזכאים לקבלת פטור מהשתתפות עצמית ,נבחנת
בימים אלו האפשרות לקבלת המידע באמצעות קישור למערך המידע של המוסד
לביטוח הלאומי (במקום קבלת מסמכים המעידים על זכאות התושב לקבלת פטור
מהשתתפות עצמית).
לתשומת לבכם ,השינוי אינו כולל את המדיניות באשר למכשירי שיקום ומכשירים
הניתנים באמצעות מכון לואיס.
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 .2לוחות זמנים לטיפול בבקשות למכשירי שיקום וניידות:
 .2.1נקבעו ופורסמו לוחות זמנים לטיפול בבקשות למכשירי שיקום וניידות.
 .3נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות לרבות מדיניות משרד הבריאות ,תהליכי
העבודה ואמות המידה המקצועיות לאישור המכשירים עודכן ויפורסם בהקדם.

בברכת חג שמח ושנה טובה,
פרופ' ארנון אפק
ראש מינהל רפואה

העתק :פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל
ד"ר בעז לב ,המשנה למנכ"ל
פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור
מר רון רביע ,ממונה מינהל ארצי ,שירותי בריאות הציבור
גב' עינב שימרון גרינבוים -דוברת משרד הבריאות
גב' מירה חונוביץ ,אחות מפקחת ארצית ,שירותי בריאות הציבור
גב' מלכה פרגר ,מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית
גב' יונה טננבאום ,מנהלת אדמיניסטרטיבית ביחידה לשיקום וניידות
מר יאיר אסרף ,מנהל אגף תקצוב ותמחור
מר אבי ברף ,מנהל אגף החשבות
פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק ,היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות

תיק :מכשירי שיקום
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