חוזר מס' 7/2011 _ :
ירושלים ,כ"א שבט ,תשע"א
 26ינואר2011 ,
תיק מס' _7/3/25_:
אל :מנהלי בתי חולים כלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
הנדון :השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18
סימוכין :חוזרנו מס'  5/2011מיום19.1.11 :

מצ"ב נוסח מתוקן של חוזרנו שבסימוכין אשר מדגיש כי החוזר חל על ילדים ונוער עד גיל
 18והוא מחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין.
הננו להודיעכם כי החל מיום , 01.01.2011 :תחול עליה בתקרות ההשתתפות המרביות עבור
רכישת מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל  18והן תהיינה כדלקמן:
 .1מכשיר שמיעה–  ₪ 6,000לכל אוזן
 .2מכשיר ₪ 8,000 – F.M
אמות המידה לאישור המכשירים תקבענה על פי אמות המידה הקיימות בנוהל היחידה
הארצית למכשירי שיקום וניידות מיום 11.8.09 :בנושא אמות מידה לאישור מכשירי שיקום
וניידות  -נספח מספר  - 1סעיף  1.13בנושא "אמות מידה לאישור השתתפות במימון
מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל  – "18עדכון ) 2009רצ"ב(.
לתשומת לבכם ,החזרים כספיים על פי חוזר זה יינתנו עבור מכשירי שמיעה שירכשו החל
משנת  2011ואילך.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
ב ב ר כ ה,

העתק  :המנהל הכללי

ד"ר חזי לוי
ראש מינהל הרפואה

המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל האגף לרפואה קהילתית
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהל המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הנפש
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
הרופא הראשי האגף לטיפול במפגר  -משרד הרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים  -חברת ענבל
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :

סימוכין 03292511 :

נספח מספר  – 1אמות מידה לאישור מכשירים 1.13 -

אמות מידה לאישור השתתפות במימון מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18

 .1משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים עם ליקוי בשמיעה ,על פי המלצה של
קלינאי/ת תקשורת ו/או רופא אף אוזן גרון.
סוג המכשיר יקבע על ידי הגורם המקצועי הממליץ.
 .2ההחזר הכספי יינתן רק על פי חשבונית/קבלה בה צוין סוג המכשיר )דיגיטלי בסיסי,F.M ,
אנלוגי או ממוחשב(.
 .3תדירות החלפה – לא פחות מ  3 -שנים ,למעט מכשיר  - F.Mלא פחות מ 5 -שנים.
התדירות שנקבעה לאישור אינה באה לציין אישור גורף אלא רק על סמך המלצה מנומקת של
הגורם המקצועי על הצורך בהחלפה.
 .4סכום ההשתתפות המרבי – נספח מספר  - 2מכשירי שמיעה ) -תקרת השתתפות מרבית(.

