חוזר מס' 16/2016 :
ירושלים ,כ"ה תמוז ,תשע"ו
 31יולי2016 ,
אל :מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון :הפרעה תפקודית קשה של הלסתות
סימוכין :חוזרנו מס' 25/2009 :מיום6.8.2009 :
הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין.
 .1רקע:
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד –  ,1994סל שרותי הבריאות כולל בתוכו ניתוח אורתוגנתי
במקרים של הפרעה תפקודית קשה .בתוספת השניה ,בסעיף ( 13א)  17כתוב:
"ניתוחים אורתוגנתים – רק אלו המתחייבים מהפרעה תפקודית קשה".
ניתוח אורתוגנתי הינו הליך תיקון עיוותים דנטופציאליים וליקויי סגר בעזרת יישור שיניים וניתוחים של
עצמות הפנים.
מטרת חוזר זה להבהיר ולפרט את המצבים בהם יש הפרעה תפקודית קשה של הלסתות ואשר הטיפול בהם
כלול בסל שרותי הבריאות.
ההפרעות התפקודיות הכלולות בסל הינן כאלה שלא ניתן לטפל בהן באמצעים שמרניים יותר מניתוח
אורתוגנטי (טיפול אורתודונטי למשל).
הפרעה תפקודית קשה הינה אחת מהמצבים המפורטים להלן:
.1

ליקוי סגר מסוג מנשך פתוח קדמי ( )open biteעם מגעים סגריים רק ב 3 -שיניים (מלתעה וטוחנות) או
פחות ,חד או דו צדדי.

.2

ליקוי סגר מסוג  Class 3עם מגעים סיגריים רק ב 3 -שיניים (מלתעה וטוחנות) או פחות ,רצופות ,חד או
דו צדדי עם  overjetשלילי מעל  5.5מ"מ.

.3

ליקוי סגר מסוג  Class 2ו/או מנשך עמוק ) (Deep biteעם דחיקה או גירוי של הרקמות הרכות הבוקליות,
הפלטינליות או הלינגואליות של הלסת הנגדית מעל  7מ"מ.
מקרים בהם הפתולוגיה המתוארת נובעת מעקירת שיניים טוחנות בלסת אחת או בשתיהן ,אינם נכללים
במסגרת זכאות זו.

.4

יחס בין שיניים חותכות עליונות ותחתונות :סגר עובר אופקי ( )Overjetשל  5מ"מ ויותר (הנורמל  2מ"מ),
או סגר עובר אופקי שלילי של  5מ"מ או יותר,

.5

הפער בין גודל  /אורך הלסתות ,לפי אנליזת מקנמרה ,הוא  30מ"מ או מעל.

.6

המרחק בין האנך מגשר האף ( )Vertical Nasionלנקודה ( Aלפי אנליזת מקנמרה) גדול מ  +4מ"מ או
שזוית ה SNA-קטנה מ 77-מעלות או גדולה מ 87-מעלות

.7

המרחק בין האנך (  (Nasion Verticalמגשר לנקודה ( Bלפי אנליזת מקנמרה) קטן מ 6 -מ"מ או שזוית ה-
 SNBקטנה מ 75-מעלות או גדולה מ 85-מעלות

.8

חוסר התאמה דו צדדי במישור הרוחבי ( )transversalשל  7מ"מ או יותר.

.9

הפרעה תפקודית של מפרקי הלסת המתבטאת בהגבלה בפתיחת הפה ל 28 -מ"מ או פחות.

כמו כן ,כלולים בסל המקרים הבאים:
 .1הסובלים מהפרעה קונגניטלית (בהתאם לזכאות המוגדרת בחוק לגבי כל התוויה) כגון:
Cleft palate
1st and or 2nd branchial arch syndrome
Apert
Crouzon
Pfeiffer
Goldenhar’s
Hemifacial microsomia
)Maxillonasal dysostosis (Binder
Nasomaxillary acrodysostosis
Pierre Robin
Treacher Collins
Velocardiofacial
Oro-facio-digital
Cranio synostosis induced facial malformation
Gene transformation (trisomies) induced facial malformation

 .2הפרעה תפקודית ואסימטריה הנגרמת כתוצאה מפתולוגיה במפרקי הלסת ,כולל כתוצאה מטראומה (שאינה
סיגרית) ,זיהום ,שאת ,מיאסטניה גרביס ומחלות מוסקולו-דיסטרופיות.
 .3הפרעת שינה חסימתית ( )obstructive sleep apneaבדרגה קשה או הפרעה נשימתית קשה שהוכחה ע"י מעבדת
שינה.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,
ד"ר ורד עזרא
ראש מינהל הרפואה
העתק  :שר הבריאות
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 16302616 :

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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