
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14/2011 וזר מס' :ח

 

                                                                                       ' אייר, תשע"זח ירושלים, 
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 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 

 הפחתת השתתפויות עצמיות  -יקום וניידות נוהל אישור מכשירי שהנדון: 

 מיום:  1/2014 :חוזרנו מס' סימוכין :

 

חלו שינויים בהסדרי המימון של משרד  01.04.2011 :לידיעתכם כי החל מיוםהננו להביא בזאת 

החובה להשתתפות העצמית של התושבים הזכאים בהתאם  ההבריאות למכשירי שיקום ניידות ובוטל

 .בחוזר זה למפורט

 

 : רקע .1

על פי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי 

שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות קבועה השוהים בקהילה ושאינם זכאים להשתתפות במימון 

המכשיר מגורם אחר, והכל בהתאם למפורט בחוזרנו שבסימוכין בנושא: נוהל אישור מכשירי 

 ניידות. שיקום ו

 

 :מטרה .2

ר ופיש, לשם שיקום וניידותשינוי במדיניות ההשתתפות העצמית במימון מכשירי ופרסום  קביעה

, והפחתת העלויות לקבלת שירות צמצום תהליכים בירוקרטיים, קיצור לוחות הזמנים, השירות

 לתושבים הזכאים.

 

 הנחיות: .3

 : ניידות מכשיריתיקונים עבור השתתפות עצמית במימון  .3.1

הניידות , משרד הבריאות יממן את מלוא עלויות התיקונים של כל מכשירי 1.4.2011 -חל מה

בדומה למימון מלא וזאת  (כגון כסאות גלגלים ידניים וכסאות גלגלים לשירותים) ידנייםה

 כיום. קייםשל תיקונים עבור מכשירי ניידות חשמליים, ה



 

 

 

 

על ידי הספקים המאושרים של משרד הבריאות וינתן רק  התיקונים יתבצע אך ורקשירות 

עבור מכשירים שסופקו על ידי המשרד. השירות ינתן לכל אוכלוסיית הזכאים לרבות 

 התושבים שאינם פטורים מהשתתפות עצמית בעת אספקת המכשיר, וללא צורך בהצגת 

 אישורים על הכנסה או קצבאות. 

 
 

 : תותבת שדהשתתפות עצמית במימון  .3.2

למימון תבוטל ההשתתפות העצמית של זכאיות למימון תותבות שד ו 1.4.2011יום החל מ

 חזיה לתותבת שד )החזיה ניתנת פעם אחת בלבד(.

 בחוזרנו)כמפורט תקרת ההשתתפות המרבית עבור מימון אביזרים אלו אין שינוי ב

 .שבסימוכין(

 

ד כה לצורך קביעת גובה השתתפות שינוי זה מייתר את הצורך בהגשת אישורי הכנסה שהיה דרוש ע

 משרד הבריאות במימון המכשירים המפורטים לעיל.

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                 

 

 נהל הכללימההעתק :  

 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 הסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 יכונים ברפואהמנכ"ל החברה לניהול ס

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  
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