המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף גמלאות נכות

פרטי החוזר:
תאריך  :י"א תמוז תשע"ח24.06.2018 ,
חוזר מס'1999 :
כותב החוזר :אתי אלאלוף
נושא :ילד נכה
תת נושא :קצבת ילד נכה לילדים עם תסמונת דאון ,ולילדים עם ריבוי ליקויים
שם החוזר :הרחבת הזכאות לילדים עם תסמונת דאון ,ולילדים עם ריבוי ליקויים המזכים כל אחד בקצבה בשיעור .50%
תאריך תחולה 1 :ביוני 2018
תכני החוזר:
מטרת החוזר
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טיפול במלאי והתאמת המערכת
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רשימת תפוצה
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תודה רבה לעמותות לילדי תסמונת דאון ,על העלאת הנושא למודעות ולד"ר אריאל טננבאום -מנהל המרכז לתסמונת דאון בביה"ח
הדסה על הסיוע המקצועי.
תודה למנהל הכללי על קידום העניין ואישורו ,ללשכה המשפטית וללשכה הרפואית על שיתוף הפעולה ,לגב' רבקה פריאור ונטליה
.גיטלסון ממנהל התכנון והמחקר .תודה מיוחדת לאילת כהן קלוזנר ,מנהלת תחום נכויות ואתי אלאלוף על הטיפול הכולל בנושא
,ב ב ר כ ה

לימור לוריא
סגנית סמנכ"ל גמלאות
ומנהלת אגף א' נכויות
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מטרת החוזר
לידע את פקידי התביעות על קביעת זכאות בשל "נוכחות קבועה" המזכה בקצבה בשיעור  100%במקרים הבאים:
●
●

לילדים עם תסמונת דאון עד גיל .6
למי שנקבעו לו שלוש עילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעור .50%

פתח דבר
לאחרונה פנו הורים לילדים עם תסמונת דאון והורים לילדים עם ריבוי ליקויים למנהל הכללי בטענה כי שיעור הזכאות הנוכחי )(50%
אינו משקף את העומס הטיפולי הרב המוטל עליהם ,שכן:
▪

לילדים עם תסמונת דאון – מתלווים ליקויים נוספים שאינם באים לידי ביטוי בשיעור הקצבה ,כגון הצורך בסיוע בתקשורת,
תלות חלקית בעזרת הזולת ,ליקויי שמיעה ועוד.

▪

ילדים עם מספר ליקויים המזכים כל אחד בשיעור  - 50%עדיין זכאים לגמלה בשיעור  50%בלבד ,למרות ההתמודדות עם
ריבוי ליקויים והעומס המתלווה אליהם.

לאור האמור לעיל ,ולאחר בחינת הנושא ,ביקש המנכ"ל להקל על המשפחות במיצוי זכויותיהן ,לצמצם את הזימונים לוועדות הרפואיות
ולהבטיח אחידות בקבלת ההחלטות ,והחליט על שינוי מדיניות באופן קביעת הזכאות ,כך שתקבע זכאות בשל הצורך בנוכחות קבועה
וקצבה בשיעור  100%במקרים הבאים:

.1

לילדים עם תסמונת דאון מגיל  90יום עד גיל  – 6זאת לאור העומס הקיים על הורים לפעוטות עם תסמונת דאון ,המצריך נוכחות
קבועה של ההורה בשל אירועים רפואיים תכופים ,הדורשים טיפול וליווי צמוד של ההורה.

.2

למי שנקבעו שלוש עילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעור  - 50%זאת מכיוון שמדובר בילדים עם ריבוי ליקויים ,הגורמים לעומס
טיפולי רב ולהתמודדות מורכבת הנובעת ממחלות קשות ,המצריכות נוכחות קבועה של ההורה איתם )מדובר במי שעד כה היו
זכאים לקצבה בשיעור .(50%

יודגש ,כי מדיניות זו של קביעת הצורך בנוכחות במצבים של ריבוי עילות המזכות ב ,50% -חלה על כלל מקבלי קצבת ילד נכה ולא רק
על ילדים המקבלים קצבה בגין תסמונת דאון.
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חשוב לציין:
▪

הזכאות לקצבה בשיעור  100%לילדים עם תסמונת דאון עד גיל  6תקבע ללא הזמנת הילד לוועדה ,וככל שניתן גם מעל גיל ,6
וגם לילדים עם ריבוי ליקויים.

▪

התאמת המערכת והגדלת זכאות למקבלי קצבה -בימים אלו אנו נערכים להתאמת המערכת ולהגדלת התשלומים לילדים
המוכרים במערכת.

▪

בכל תביעה חדשה ,יש לקבל החלטה בהתאם להנחיות חוזר זה.

▪

הנחיות הלשכה הרפואית לרופאים יופצו בימים הקרובים ,וכך גם טופס לרופאים המטפלים ,אשר יסייע בידנו לקבל החלטה
על סמך מסמכים.

תחולת החוזר ותחילת תשלום
תחולת החוזר היא החל מתאריך .1.6.18
לחזרה לתוכן העניינים
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הוראות לביצוע

ילדים עם תסמונת דאון:
עד כה ,נקבעה זכאות בשיעור  50%לילדים עם תסמונת דאון מיום הלידה ועד גיל .18
לאור בחינה של הנושא ,הוחלט כי עד גיל  6תקבע זכאות בשל הצורך בנוכחות קבועה וקצבה בשיעור  ,100%זאת ,לאור העומס
הקיים על הורים לפעוטות עם תסמונת דאון ,המצריך נוכחות קבועה של ההורה בשל אירועים רפואיים תכופים ,הדורשים
טיפול וליווי צמוד של ההורה.
המשמעות היא כי ילדים עם תסמונת דאון יקבלו קצבה:
●
●
●

בשיעור  50%מלידה ועד  90יום ;
בשיעור  100%בשל הצורך בנוכחות עד גיל ) 6תשלום קצבה בעילת נוכחות מתאפשר רק מגיל  90יום(;
לאחר גיל  -6אם מדובר בילד שנקבעו לו  3עילות המזכות בקצבה בשיעור  50%או מסיבה אחרת ,תקבע זכאות
בשיעור .100%

יש לקבוע זכאות ע"ס מסמכים וללא זימון לבדיקה בוועדה עד גיל  6וככל שניתן גם לאחר גיל .6
חשוב להזכיר את חוזר נכות  1916וחוזר לשכה רפואית  70לפיו ,יש לפעול לצמצום קביעות זמניות בילד נכה ולכך שהזכאות לא
תיבדק יותר מ 3 -פעמים עד גיל .18
התאמת המערכת – אנו פועלים להתאמת המערכת ,כך שלקראת גיל  ,6יישלח למשפחה מכתב המעדכן על התנאים והמסמכים
הנדרשים לבחינת המשך תשלום קצבה בשיעור .100%
במקרים בהם המשפחה תפנה עם מסמכים עדכניים ,תיפתח תביעה לבדיקה מחדש בנוהל המקובל.
טופס לרופא המטפל בקהילה -בימים הקרובים יישלח אליכם טופס לרופא המטפל שיסייע לקבוע זכאות בשיעור  ,100%על סמך
מסמכים ,גם לאחר גיל .6
ילדים עם שלוש עילות זכאות בשיעור : 50%
עד כה ,כאשר לילד היו מספר ליקויים המזכים כל אחד בקצבה בשיעור  ,50%שולמה קצבה בשיעור  50%בלבד.
מכיוון שמדובר בילדים עם ריבוי ליקויים ,הגורמים לעומס טיפולי רב להורים ,ולהתמודדות מורכבת ,הנובעת ממחלות קשות,
המצריכות נוכחות קבועה של ההורה איתם ,נקבע כי יש לאשר במקרים אלו זכאות בגין נוכחות קבועה בשיעור .100%
העילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעור  :50%תסמונת דאון ,השגחה חלקית ,תפקוד לקוי של  2גפיים ,סיוע בתקשורת ,תלות
חלקית בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום ,כבד שמיעה ,בדיקות דם פעמיים ביום )סכרת(.
יודגש ,כי מדיניות זו של קביעת הצורך בנוכחות במצבים של ריבוי עילות המזכות ב ,50% -חלה על כלל מקבלי קצבת ילד
נכה ולא רק על ילדים המקבלים קצבה בגין תסמונת דאון.
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תחולת החוזר ותחילת תשלום
תחולת החוזר היא מיום .1.6.18
לחזרה לתוכן העניינים

טיפול במלאי והתאמת המערכת
תחום נכויות מיוחדות פועל בימים אלו בשיתוף צוות תמ"מ נכות ,לטיפול בתשלומים לילדים המוכרים במערכת ולהתאמת המערכת
הממוחשבת.
בנוסף ,אנו פועלים להתאמת המערכת ,כך שלקראת גיל  ,6יישלח למשפחה מכתב המעדכן על התנאים והמסמכים הנדרשים
לבחינת המשך תשלום קצבה בשיעור  100%לאחר גיל .6

לתשומת ליבכם,
עד לסיום התאמת המערכת ,הנכם מתבקשים בעת הזרמת זכאות בגין נוכחות קבועה ,לבחור תחת תת מחלה " -אחר" ולרשום
במלל החופשי "תסמונת דאון" או " 3עילות".
לחזרה לתוכן העניינים

רשימת תפוצה
מר מאיר שפיגלר – המנהל הכללי
גב' אורנה וורקוביצקי  -סמנכ"ל גמלאות
ד"ר ישי אוסטפלד -המנהל הרפואי
ד"ר מרק טרגין -סגן המנהל הרפואי -הלשכה הרפואית
גב' רבקה פריאור – מנהלת אגף א' מינהל התכנון והמחקר
גב' ירונה שלום -מנהלת אגף א' ועדות רפואיות
גב' נחמה שפירא -מנהלת אגף א' שירות לקוחות
גב' שרה גרינצייג – מנהלת אגף א' יישומי גמלאות
גב' אילת כהן קלוזנר – מנהלת תחום בכירה נכויות
גב' נטליה גיטלסון – מנהלת תחום מינהל התכנון והמחקר
מר צביקה גוזלן – מינהל תמ"מ
ד"ר דניאל ברש -רופא תחום ילד נכה
עו"ד תהילה כזרי -הלשכה המשפטית

5
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מנהלי סניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
מנהלי מחלקות ,ממונים ופקידי תביעות ילד נכה
מנהלי ועובדי מרכזי השירות
לחזרה לתוכן העניינים
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