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שבאחריות משרד הבריאות – נספח ג'

רפואה מונעת אישית
 .1.1הסל כולל שירותים כגון :מעקב והדרכה לאישה ההרה ; חיסונים ובדיקות התפתחות
לתינוק ולילד ; בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים ; שירותי בריאות
לתלמידי בתי הספר ; בדיקות שיניים ובדיקות שגרה.
 .1.2שירותים אלה ניתנים בדרך כלל בתחנות לבריאות המשפחה )"טיפת חלב"( ובמסגרת
בתי הספר.
 .1.3חלק מהשירותים כרוך בתשלום.
אשפוז סיעודי
 .2.1חולים שמצב בריאותם ותפקודם ירודים עקב מחלה כרונית או עקב ליקוי קבוע
והזקוקים לאשפוז במוסד לאשפוז סיעודי לצורך מעקב סיעודי מיומן במשך  24שעות
ביממה ואשר מרותקים למיטה או לעגלת נכים ,או שהם זקוקים לעזרה מלאה או
חלקית בפעולות היומיום ואין להם שליטה על הסוגרים ; &#8211זכאים לאשפוז במוסד
סיעודי בסיוע כספי של משרד הבריאות.
 .2.2הזכאות לשירות זה מותנית בהכרה במצבם על ידי לשכת הבריאות של משרד הבריאות
לכתובות הלשכות ובקיום מקום פנוי בהתאם למכסת מקומות האשפוז הסיעודי שנקבעו
בתקציב משרד הבריאות לאותה שנה .השירות כרוך בתשלום דמי השתתפות כספית של
המאושפז ובני משפחתו ,לפי מבחני הכנסה ויכולת כלכלית .השירותים ניתנים באמצעות
לשכות הבריאות ,המחוזיות והנפתיות ,לאחר קביעת הזכאות לסידור ובהתאם לתור
הממתינים.
 .2.3חולה סיעודי הנזקק לטיפול רפואי נוסף ,כגון הזנה בזונדה ,עירוי תוך-ורידי ממושך,
טיפול בדיאליזה ,טיפול בפצע לחץ חמור או טיפול בכימותרפיה במחלת סרטן ,מוגדר
"חולה סיעודי מורכב" .שירות זה מצוי באחריות קופות החולים וכרוך בתשלום דמי
השתתפות כספית.
שירותי בריאות הנפש  -שירותים אלה כוללים טיפול חירום ומיון ,אשפוז פסיכיאטרי
ואשפוז יום בבתי חולים פסיכיאטריים וכלליים ,שירותים אמבולטוריים במרפאות
ממשלתיות לבריאות הנפש ,שירותים בגנים טיפוליים לאוכלוסיות מיוחדות ושירותי שיקום
פסיכיאטרי למופנים מוועדת שיקום מחוזית.
גמילה מסמים ואלכוהול  -שירותי אשפוז ושירות מרפאתי לגמילה מסמים ומאלכוהול.
מכשירים לשיקום ,להליכה ולניידות
 .5.1משרד הבריאות מסייע במימון מכשירים לשיקום ,להליכה ולניידות על פי אמות המידה
הקבועות בנוהלי המשרד .השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות
)כתובות הלשכות מפורטות(.
 .5.2נכים שהם נפגעי תאונות עבודה ,נפגעי פעולות איבה ,נכי צה"ל ,נפגעי תאונות דרכים
)משנת  1976ואילך( ונפגעי רדיפות הנאצים ,מקבלים את הסיוע ממקורות אחרים
)פירוט( ,ולפיכך אינם זכאים לקבל את הסיוע ממשרד הבריאות.
 .5.3להלן רשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם
 .5.3.1מכשירי שיקום  -שד תותב ,תותבי אף ותותבי אוזן ,מכשירי שמיעה לילדים
ולנוער עד בני  ,18מכשירי עזר לראיה ,כגון משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים
לילדים ולנוער עד בני  ,18עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם מסוגלים להרכיב
משקפיים ותותבי עיניים.
 .5.3.2מכשירי ניידות  -כיסאות גלגלים ידניים ,כיסאות טיולון ) ,(BUGGYכיסאות
ממונעים ,כיסאות שירותים ,כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים ,אינסרטים ,מיטות
פאולר ו Hi Law -ידניות וחשמליות ,מזרני אוויר חשמליים למניעת פצעי לחץ,
מנופים ביתיים )הידראוליים או מכאניים( ,הליכונים אחוריים,רולטורים ,הליכון
אמות וקביים קנדיים.
 .5.3.3מכשירי הליכה ותותבי גפיים  -אורטזות )מכשירי הליכה( ,תותבי גפיים ,כפפה
לכיסוי יד תותבת ,נעליים רפואיות מיוחדות ,גרבי גדם ; &#8211במקרה של
החלפת בית גדם או תותב.
 .5.3.4מכשירים נוספים למקבלי קצבאות  -הליכונים רגילים ,מקלות הליכה לסוגיהם,
כריות ספוג ומזרני ספוג למניעת פצעי לחץ.

 .5.4היקף ההשתתפות של משרד הבריאות בעלות מכשירי השיקום והניידות  -משרד
הבריאות משתתף ב 75% -מהמחיר שנקבע למכשיר בחלוקה לשתי קבוצות:
 .5.4.1סכום מרבי שנקבע על ידי המשרד למכשיר.
 .5.4.2בדיקת שלוש הצעות מחיר וקביעת ההצעה הזולה ביותר כמחירו של המכשיר.
לבירור נוסף של זכויות לקבלת השירותים הרפואיים שבאחריות משרד הבריאות ולתנאי תשלום
הכרוכים בשירותים אלה ,יש לפנות ישירות ללשכת הבריאות המחוזית ,לרשימת הלשכות.

