
 

 

 8102/6 וזר מס' :ח

 "ו תמוז, תשע"חטירושלים, 

 02/6יוני,  06

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 

 נעליים רפואיות -נוהל מכשירי הליכה ותותבות גפיים הנדון: 

 2.0.0221/מיום:  010221/סימוכין:  חוזרנו מס': 

 

( 0/-0/העוסק בנעליים רפואיות )עמודים  הפרקמצ"ב נוסח מתוקן ומעודכן של  ,בהמשך לחוזרנו שבסימוכין

 בחוזר.

 

 נותרו בתוקף.  –פרקי נוהל "מכשירי הליכה ותותבות גפיים" שבסימוכין שאר  ,חשוב לציין כי

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 ב ב ר כ ה, 

 

 ד"ר ורד עזרא 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 6//8/0210סימוכין : 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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 נוהל נעליים רפואיות
 

נעליים רפואיות לפי מידת גבס במצבים של קיצור גפה מעל משרד הבריאות משתתף במימון רכישת 

ס"מ, עיוותים קשים בכפות הרגליים שאינם מאפשרים נעילת נעל מדף או שיש עיוות וירידת  3

כיב, קטיעות חלקיות בכף הרגל או במקרים של קפיץ אחורי המותקן  תתחושה המסכנים בהיווצרו

 בנעל במקום מכשיר.

 ע"פ בדיקה והמלצה של רופא/פיזיותרפיסט מורשה:תדירות החלפת נעליים,  .1

 למבוגרים: אחת לשנתיים.  .א

 לילדים: לפי קצב הגדילה.  .ב

 מטופלים הזכאים להחלפת נעליים אחת לשנה: .ג

 ס"מ. 8קיצור רגל מעל  .1

 בלאי מואץ עקב צורת הליכה רק באישור מיוחד מהספק החיצוני. .2

 

 קרים הבאים:משרד הבריאות אינו משתתף במימון רכישת נעליים במ .2
 במצבים בהם ניתן לקבל מענה הולם באמצעות נעלי מדף. .א

זכאים עם פצעים/כיב פעיל )הזכאות קיימת אך בזמן בעיה פעילה לא יילקחו מידות גבס  .ב

 ולא תבוצע הזמנה(.

 מקבלי תותבת/מכשיר עם סנדל פנימי, שניתן ללכת בהם עם נעל מדף. .ג

 

 משרד הבריאות אינו משתתף בתיקון נעליים. .3

 

טכנאי בונה הנעליים ירשום תאריך הייצור ושם המשתמש בסימון בלתי מחיק בנעליים בקיר  .4

 המדיאלי של הנעל בצד הפנימי )מתחת לפטישון המדיאלי(.

 

 תהליך קבלת נעליים רפואיות: .5

 רופא או פיזיותרפיסט מטפל יפנה את הזכאי אל הגורם המקצועי המורשה. .א

באמצעות מוקד לזימון תורים של הספק  הזכאי יתאם ביקור אצל המורשה חתימה .ב

 החיצוני.

 הזכאי יגיע אל "הגורם המקצועי המורשה" עם המסמכים הדרושים הבאים: .ג

 מידע רפואי הכולל אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.

מכתב הפניה מרופא המטפל בו בגין הבעיה שלשמה מוזמנת הנעל )אורטופד, נוירולוג, 

 רופא שיקום(.

  



 

 

 

 יזיותרפיסט מורשה החתימה:הרופא/פ .ד

 יבדוק את הזכאי ויקבע את זכאותו לנעליים רפואיות לפי מידת גבס. .1

 ימלא מפרט בטופס ההזמנה  .2

במקרה של חידוש על הזכאי להגיע עם הנעליים הישנות שקיבל במימון משרד  .3

 הבריאות.

ימסור למטופל טופס ההזמנה בצירוף רשימת בתי המלאכה שבהסדר חל איסור  .4

 על הרופא/פיזיותרפיסט המורשה להמליץ על אחד מבתי המלאכה שבהסדר.חמור 

 זכאי יגיע לבית המלאכה שיבחר, שבידו טופס ההזמנה. .ה

 בית המלאכה ישלח הצעת מחיר לספק החיצוני לקבלת אישור עבודה. .ו

 הזכאי ישלם ההשתתפות העצמית ישירות לבית המלאכה שקיבל אישור עבודה. .ז

ום ההשתתפות העצמית יפנה ללשכת הבריאות באזור זכאי המעוניין בהפחתת סכ .ח

 מגוריו.

 .לקיחת מידות גבסבית המלאכה יבנה את הנעליים לאחר  .ט

יש לבנות מגף מגבס על כף הרגל בכל חידוש. הטבעת הרגל אינה מספיקה. אין  .1

 להשתמש בתבנית גבס ישנה.

 מגף הגבס יבנה עד לגובה גפת הנעל כרשום במפרט ההזמנה. .2

שם המטופל ואת מועד המסירה בטוש בלתי מחיק. בקיר המדיאלי של יש לסמן את  .3

 הנעל בצד הפנימי )מתחת לפטישון המדיאלי(.

 לא תאושר נעל ללא סימון.

 -חשוב להקפיד על בניה הנעל לפי המפרט תוך הקפדה על גובה גפת הנעל )רגיל  .4

 ס"מ(. 15-18ס"מ וגובה צנחנים  12-14

ת המלאכה לשביעות רצונו של המטופל יש ללכת לאחר קבלת הנעליים ומדידתן בבי .י

 יום לפני הגעה למרפאה לחתימה שניה לבדיקת תקינות הנעליים. 14לפחות 

זכאי יפנה למוקד זימון תורים לקביעת תור לביקור חוזר אצל מורשה החתימה, לאשרו  .יא

 בחתימה שניה. 

הרפואיות  הזכאי יגיע למרפאה לבדיקת התאמת הנעלים כאשר הוא נועל את הנעלים .יב

 החדשות.

 

החתימה השנייה נועדה לוודא כי הנעל בוצעה על פי המפרט שנכתב ע"י מורשה החתימה  .6

 ושהוא אכן עונה על הצורך הרפואי.

במעמד זה הרופא/פיזיותרפיסט המורשה צריך לבדוק שאין לחצים באזורי הדפורמציה וכי הנעל 

לחצים אשר עלולים לגרום לכיב אשר ממלאת את יעודה ואינה מסכנת את הנועל בהיווצרות 

 יכול לגרום לקטיעה ואף לסיכון חיים.



 

 

 
לעיל, מטופל אשר לא הגיע לבדיקת רופא בפעם השנייה )חתימה שניה(  6לאור האמור בסעיף  .7

 מוגדר לשיטתנו כאדם המסכן את בריאותו ולכן לא יוכל לקבל נעליים חדשות בעתיד.

לפי מידת גבס, מורשה החתימה יסביר למטופל את לכן במעמד הזמנת הנעליים הרפואיות 

חשיבות ההגעה בפעם השנייה לבדיקת התאמת הנעל ויחתים אותו כי קיבל את ההסבר, הבין 

אותו וכי ברור לו שלא יקבל נעליים נוספות אם לא יגיע לבדיקת הנעליים לאחר קבלתן )חתימה 

 שניה(.

 

נעליים רפואיות לפי מידת גבס למטופל אשר  ג'. אין הזמנה אוטומטית של2לאור האמור בסעיף  .8

במקרים אלו  –משתמש בתותבת או סד אלא אם יש התוויה רפואית לנעליים לפי מידת גבס 

 חייב המקרה להיות מוצג בפני וועדת חריגים אשר תאשר או תשלול הזמנת נעליים.

 

על, אין לקחת בזמן אשפוז, משמע יש בעיה חריפה אשר עשויה להשפיע על לקיחת המידות לנ .9

מידות ולכן לא תבוצע הזמנה למאושפז אלא לאחר שהבעיה הרפואית תסתיים ולקיחת המידות 

 תשקף את מצבו הקבוע של המטופל.

יוחרגו ממקרה זה מטופלים אשר מאושפזים לצורך התאמת תותבת ולימוד הליכה אשר זקוקים 

 נתן שאין בה כיב פעיל.ילנעל לרגל שאינה קטועה וגם זאת בה

במקרים אלו דרוש הסבר מפורט בכתב ממורשה החתימה לצוות המקצועי של הספק החיצוני, 

בו יסביר מדוע נדרשת הזמנת נעליים באשפוז. כל מקרה יבחן על ידי הצוות המקצועי שיחליט 

 לאשר או לדחות על פי שיקול דעתו.

 

ת ייעודיות ורק שרד הרווחה תתקיימנה מרפאומלחוסים אשר מקבלים נעליים מכוח זכאותם ב .11

 שם יוזמנו עבורם נעליים. 


