
על רקע דלקות     BAHAשנים שנדרשה לשימוש במכשירי שמיעה מסוג  4.5הפנייה של הורי ילדה בת 

והתבררה מול  נתקבלה בנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתיאוזניים חריפות 

_______________. 

 לאחר בירור, נמצאה הקבילה מוצדקת, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן. 

 עובדתירקע 

שנים, אשר סובלת מדלקות אוזניים מפרישות ונקבים גדולים  4.5המבוטחת היא פעוטה בת  .1
 )להלן: "הפעוטה"( בשתי האוזניים.

 
 הפעוטה אובחנה  כבעלת ליקוי שמיעתי הולכתי דו צדדי ועיכוב התפתחותי, כולל עיכוב שפתי. .2
 
מש במכשירי שמיעה רגילים לא ניתן להשת ,כיוון שהאוזניים של הפעוטה חולות ומפרישות .3

ולפיכך המליץ והתאים הצוות המטפל בבית החולים  ,אשר מוכנסים לתעלת האוזן החיצונית
ועל סמך המלצתה של הרופאה המטפלת, מנהלת מחלקת אף אוזן גרון ומומחית  בו טופלה

 BAHA SOFTזוג מכשירי שמיעה מסוג  פעוטהבכירה לרפואה וכירורגיה של האוזן והשמיעה, ל
BAND המחוברים לרצועת ,SOFTBAND להלן ייקרא: " מערכת ה(- BAHA .)" 

 
 ,מחנכי ילדים חרשים'', אשר בדקה את הפעוטה - קלינאית התקשורת מטעם מכון ''מיחא .4

וכן  ,הראתה שהיא נהנית מהגברה בזכות המכשירים BAHA-ציינה כי הבדיקה עם מכשירי ה

 (.23.1.18התאמת מכשירים מתאריך \שמיעה סיכום בדיקות לעמדה צורףמרווח תפקודי )
 

ודווח כי קיים שיפור בשמיעה   BAHA-במסגרת הטיפול בבית החולים נעשה ניסיון עם מערכת ה .5

 ובעקבותיו שיפור התפקוד הכללי.
 

 BAHA -מערכת ה )להלן: "הקופה"( לצורך מימון ____________הוריה של הפעוטה פנו ל .6

על גבי סרט, אולם הקופה סירבה לבקשתם ולאור זאת נאלצו הוריה של הפעוטה להגיש קבילה 
 לנציבות הקבילות.

 

 מסגרת הסל

. 2008הוכללה בסל שירותי הבריאות בשנת  (BAHA)מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם  .7

 )ה( לתוספת השנייה לחוק :18להלן נוסח סעיף 
 

בחולים –BAHA  (Bone anchored hearing aid )"מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם

שמיעה המבוססים על הולכת אוויר או  ישירינם יכולים לקבל מענה באמצעות מכאשר א

 .וכליארי"קבאמצעות שתל 

" מפורטות 2008"הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  10/2008בחוזר מנהל רפואה מס'  .8
 תב כדלקמן: ונכ  BAHAהנחיות קליניות למתן מערכת שמיעה מסוג 

 
( בחולים Bone anchored hearing aid)  BAHA"ו. מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם 

אשר אינם יכולים לקבל מענה באמצעות מכשירי שמיעה המבוססים על הולכת אוויר או 

 צעות שתל קוכליארי, במצבים כגון: מבא

 מחלת אוזן כרונית עם הפרשה. .1
 דיקלית.לאחר מסטואידקטומיה ר .2
 .ות )אטרזיה( של תעלת השמעהיצר .3
 רגישות יתר בתעלת האוזן העלולה למנוע מהם להסתגל למכשירי שמיעה רגילים. .4
5. Occlucion effect .''בעת שימוש במכשירי שמיעה רגילים 



במקרה שלפנינו, אין חולק כי הפעוטה עונה על הקריטריונים של סל הבריאות לקבלת מערכת  .9

 מאפשר שימוש במכשיר שמיעה בהולכת אוויר., שכן מצב אוזניה אינו BAHA-ה

, שכן היא אינה יכולה BAHAכמו כן, הפעוטה מתאימה להתוויות הקליניות לשימוש במערכת  .10

להשתמש במכשירי שמיעה המוחדרים לתעלת השמע החיצונה, מאחר וחסימת תעלת השמע 
בהולכה בדרך  ע''י מכשיר השמיעה, מעוררת דלקת פעילה. לפיכך היא זקוקה להגברת שמיעה

 חיצונה. \עצם הגולגולת, תוך עקיפת האוזן התיכונה
 

 ,מורכבת משתל העשוי טיטניום  (BAHA)יוסבר כי מערכת השמיעה מבוססת הולכת עצם .11

המושתל מאחורי האוזן אל תוך הקרקפת ומוצמד לגולגולת, ומחלק חיצוני שהוא מעבד דיבור 
בד ממיר את הצלילים לויברציות המועברות המונח מאחורי האוזן ומוצמד לחלק המושתל. המע

ישירות לאוזן הפנימית דרך הגולגולת. לא מקובל לבצע השתלה בילדים צעירים ובמקרים אלה 
מוצע פתרון ע"י הנחת המעבד על גבי סרט המוצמד לראש של הילד, ללא השתלה. ניתוח 

א הפנייה, המדובר ההשתלה מבוצע, במידת הצורך, רק בגילאים מאוחרים יותר.  במקרה מוש
לץ לה על ידי על גבי סרט, כפי שהומ BAHA-בילדה צעירה אשר זקוקה לפתרון של מערכת ה 

 .הצוות המטפל בביה"ח
, של 29.8.18מיום במקרה שלפנינו, מן הראוי לציין את העולה מחוות דעתה הרפואית  .12

 : הרופאה המטפלת
 

צרכים הנובעים מהמצב השמיעתי ''בתקופה בה נתתי המלצה זו רק מכשיר זה  ענה לכל ה

ואפשר מעבר מתצורה לתצורה )על סרט, מוצמד למגנט תת עורי או  ____והרפואי של 

ניתן להברגה למשתל שיוצא מהעור( מבלי לשנות מעבד דיבור )שינוי מעבד דיבור דורש 

בהחלט הסתגלות של המשתמש במיוחד בילדים, ומהווה אתגר. אין הצדקה לחשוף 

 כמו כן מוסיפה עלות מיותרת.''מטופל לכך. 

 חוות הדעת.מהעתק לעמדת הנציבות צורף 

 טענות הקופה

 כחלק מבירור הקבילה, היא הועברה להתייחסות הקופה. .13
על גבי סרט  BAHA -במענה מסרה הקופה, כי אינה מוכנה לאשר עבור הפעוטה את מערכת ה

 ופירטה את הנימוקים לסירוב.

סובלת מהפרשות באוזניים ועל כן אינה יכולה להשתמש בתשובת הקופה צוין, כי הפעוטה 

ועל כן הינו   Bone Anchored Hearing Aidמשמעו  BAHAמכשיר  וכי  במכשירי שמיעה רגילים

 מחייב עגינה בבורג )משתל( של המכשיר לגולגולת.

תקינה  הפעוטהמבדיקת הפניה ע"י הגורמים הרפואיים, ההולכה הגרמית של לטענת הקופה,  .14
מסוג  ת עצםועל כן הומלץ על ידי הגורם הרפואי להפנותה לקבלת מכשירי שמיעה בהולכ

Adhear, שאותה ניתן לקבל דרך משרד הבריאות. 
 

 דיון והכרעה 

 ל )בבורג( לגולגולתמחייב עגינה בבורג של המשת BAHAבהתייחס לטענת הקופה כי מכשיר  .15

טענה זו נידונה בעבר על ידי  -ה לתתו כאשר הוא נדרש על גבי סרט ואין חובה על הקופ
, בו פורסם נייר 138-143, בעמ' 2015, לשנת 11הנציבות ונדחתה )ר' דו"ח הנציבות מס' 

 עמדה בנושא(.
 המצורף, ישנה התייחסות מפורטת להצדקה הרפואית הרופאה המטפלתבמכתבה של 

בשלב זה שבו הגולגולת  ,כעת שימוש במכשיר כשהוא מותקן על גבי סרט פעוטהלאפשר ל

ומוסבר כיצד בשלב מאוחר יותר, כאשר המערכת על סרט תהפוך לבלתי שימושית  ,שלה דקה

 ניתן יהיה לעגנה לעצם במספר אופנים. 



על ידי  תקינה ועל כן הומלץ הפעוטהההולכה הגרמית של בהתייחס לטענת הקופה לפיה  .16
שאותה ניתן לקבל  Adhearהגורם הרפואי להפנותה לקבלת מכשירי שמיעה בהולכה מסוג 

  :דרך משרד הבריאות
, של הרופאה 29.8.18בהתייחס לטענה זו, ר' נא התייחסות מחוות דעתה הרפואית מיום 

 המטפלת :

הינו אופציה אפשרית עבור  ___עליו ממליצה קופת החולים עבור ADHEAR -''מכשיר ה

בתנאי שהשמיעה עמו תהיה טובה )וזאת ניתן לדעת ללא בעיה על ידי בדיקת  ____

שמיעה עם המכשיר( למרות שעדיין לא הצטבר הרבה ניסיון עמו. אולם בעת שנתתי את 

למיטב ידיעתי לא היה נפוץ השימוש בארץ במכשיר זה  2017המלצתי בחודש נובמבר 

דל למרות שיש לי מספר כלל בילדים )גם כיום הניסיון בילדים בשימוש ולא היה  ,בכלל

והתוצאות מסתמנות כמאוד מבטיחות(.   ADHEAR-ילדים שהפניתי להתאמת מכשיר ה

המלצתי  ____לפיכך לא עלתה כלל האפשרות של שימוש בו כאופציה. עקב מצבה של 

 .הייתה להתאים מכשיר בהקדם האפשרי וכך אני מבינה נעשה

  ____לתת תשובה טובה לבעייתה של  הנראהיכול ככל  ADHEAR לכן, למרות שמכשיר

 _____במידה ו ,תקשורתבכפוף להתאמה שלו וביצוע בדיקות מתאימות על ידי קלינאית 

לא סביר כרגע לשנות מכשיר לילדה עם ליקוי  BAHA SOFT BAND כבר התרגלה למכשיר 

 BAHA. כמו כן במידה וההורים רכשו את מכשיר שמיעה, ליקוי שפה וליקוי התפתחותי קל

SOFT BAND   כיון שלא קיבלו אישור מספיק מהיר מהקופה )אישור שפעמים רבות מתעכב

וחלון הזמן להתפתחות שפה קצר ויש לשקם את השמיעה "בהקדם האפשרי" ללא שום 

ולא  זה, אין כל הצדקה להטיל על ההורים הוצאה מיותרת ויש לאשר להם מכשיר (פשרות

 . להוסיף כאב על כאבם

ייעשה ניסיון עם מכשירי  BAHAיודגש, כי בחוק לא נקבעה כל דרישה כי טרם שימוש במערכת  .17

שמיעה רגילים הפועלים בהולכת עצם. על פי הוראות החוק, מבוטח אשר אינו יכול להשתמש 
או לבצע ניתוח להשתלת שתל קוכליארי, זכאי למימון מערכת  בהולכת אווירבמכשיר שמיעה 

BAHA .במסגרת הסל, ללא התניות נוספות 
 

דרישת הקופה כי המבוטח ירכוש מכשיר בהולכת עצם, אשר הקופה ו/או גורם מקצועי מטעמה 

ממליצים עליו ויפנה ללשכת בריאות מחוזית לקבלת החזר חלקי, אינה מייתרת את חובת 

 , אשר במימונה המלא היא חייבת לפי החוק.BAHAהקופה למימון מערכת 

ל גבי סרט כדי לשמור על רצף טיפולי במצבים ע  -BAHAקיימת גם חשיבות לשימוש במערכת ה .18

בעתיד. במקרים אלה יש   BAHAשבהם ישנו צפי או היתכנות לניתוח השתלת מערכת מסוג

לעשות שימוש באותה מערכת שמיעה אליה הורגל הילד בטרם הניתוח. לכן בילדים צעירים  
, ישנה BAHAת מקבוצה זו, אשר לגביהם קיים סיכוי לכך שיזדקקו בעתיד להשתלת מערכ

 על גבי סרט בגילאים הצעירים, בטרם הניתוח. BAHA-העדפה ברורה לשימוש במערכת ה
 

ללא כל התניה של ניסיון שימוש  BAHA–במקרה שלפנינו המבוטחת זכאית לקבלת מערכת  ה  .19

 במכשירי שמיעה בהולכת עצם וכן מכשירים אחרים.
 

ים את המכשירים המבוקשים בשל החשש לפגיעה בהתפתחות שפתית, נדרש היה להתא .20
 בהקדם האפשרי, ללא שום דיחוי.

 
מכשיר זה ענה לכל הצרכים בעת הרלוונטית  ,מאחר ועל פי חוות דעת הרופאה המטפלת .21

 , על הקופה היה לממנו.הפעוטההנובעים מהמצב השמיעתי והרפואי של 
 

 



רכישת להחזר בגין  נך זכאייכי הואנו קובעים  ,לאור כל האמור לעיל, נמצאה הקבילה מוצדקת .22
 ע''פ הסל. בתך בהתאם לזכאות שרכשת  BAHAמסוג מכשירי השמיעה זוג 

 
 .באפשרותך לפנות לבית דין לעבודה לצורך מיצוי זכויותיך .23

 

 

 


