חוזר מס' ___5/2017_:
ירושלים ,כ"ו ניסן ,תשע"ה
 17אפריל2017 ,
אל :מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
הנדון :הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  – 2017טכנולוגיות דנטליות
סימוכין :חוזר מנכ"ל  1/17מיום17.1.2017 :

בהמשך לחוזר בסימוכין ,הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות מקצועיות המפרטות את טיפולי השיניים
שהוכללו בסל שירותי הבריאות לשנת  2017ללוקים בתסמונות נוירו-התפתחותיות (סעיף .1ו' בחוזר
שבסימוכין):
טיפולי שיניים מונעים ומשמרים ללוקים בתסמונות נוירו-התפתחויות המלוות בלקות ביד ו/או בלסת
(לגילאי )11-12
.1

ההתוויה :הטיפול יינתן לזכאים בהתאם לחוזר מנכ"ל מס'  ,1/17הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת
,2017סעיף .1ו'.

.2

סל הטיפולים כולל:
 .2.1טיפולי שיניים מונעים ומשמרים כמפורט להלן ,עד גיל .11
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
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י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

בדיקה תקופתית ,ייעוץ והכנת תוכנית טיפול – פעם בשנה (פעם שניה באותה שנה על פי שיקול
דעת רפואי);
בדיקות שגרה ומעקב שהן חלק מהטיפול;
צילומי רנטגן אבחנתיים והנדרשים במהלך הטיפול;
הדרכה בהיגיינה אורלית – עד שלוש פעמים בשנה;
הסרת אבנית – עד שלוש פעמים בשנה;
טיפול מניעה באפליקציה מקומית;
איטום חרירים וחריצים;
עזרה ראשונה;
שחזורים מאמלגם ומחומרים מרוכבים;
טיפול מוך במשנן הנשיר והקבוע כולל חידוש טיפול שורש;
מבנים (יצוקים ומידיים);
כתרים טרומיים בשיניים אחוריות וקדמיות;
עקירות לרבות כירורגיות;
סד לילה – אחד;
סדציה נשאפת  /הכרתית  /הרדמה כללית.

 2.2הסל לא כולל יישור שיניים וכתרים קבועים.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר ורד עזרא
ראש מינהל הרפואה (בפועל)

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
מנהלי קופות החולים
קרפ"ר – צ.ה.ל
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
רכז הבריאות ,אגף תקציבים – משרד הבריאות
יו"ר ההסתדרות הרפואית
יו"ר מועצה מדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
סימוכין 13970617 :

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :

