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אל :מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון :נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות  -הפחתת השתתפויות עצמיות
סימוכין  :חוזרנו מס' 1/2014 :מיום:
הננו להביא בזאת לידיעתכם כי החל מיום 01.04.2011 :חלו שינויים בהסדרי המימון של משרד
הבריאות למכשירי שיקום ניידות ובוטלה החובה להשתתפות העצמית של התושבים הזכאים בהתאם
למפורט בחוזר זה.
.1

רקע:
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
שיקום וניידות.

.2

מטרה:
קביעה ופרסום שינוי במדיניות ההשתתפות העצמית במימון מכשירי שיקום וניידות ,לשם שיפור
השירות ,צמצום תהליכים בירוקרטיים ,קיצור לוחות הזמנים לקבלת שירות ,והפחתת העלויות
לתושבים הזכאים.

.3

הנחיות:
.3.1

השתתפות עצמית במימון תיקונים עבור מכשירי ניידות:
החל מ , 1.4.2011 -משרד הבריאות יממן את מלוא עלויות התיקונים של כל מכשירי הניידות
הידניים (כגון כסאות גלגלים ידניים וכסאות גלגלים לשירותים) וזאת בדומה למימון מלא
של תיקונים עבור מכשירי ניידות חשמליים ,הקיים כיום.

שירות התיקונים יתבצע אך ורק על ידי הספקים המאושרים של משרד הבריאות וינתן רק
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.

.3.2

השתתפות עצמית במימון תותבת שד:
החל מיום  1.4.2011תבוטל ההשתתפות העצמית של זכאיות למימון תותבות שד ולמימון
חזיה לתותבת שד (החזיה ניתנת פעם אחת בלבד).
אין שינוי ב תקרת ההשתתפות המרבית עבור מימון אביזרים אלו (כמפורט בחוזרנו
שבסימוכין).

שינוי זה מייתר את הצורך בהגשת אישורי הכנסה שהיה דרוש עד כה לצורך קביעת גובה השתתפות
משרד הבריאות במימון המכשירים המפורטים לעיל.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
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