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ז"תשעכסלו'ה
2016דצמבר05

706/12/2016:ילד"ןמס'חוזר
 

 בילדיםומחלות לב נרכשות  קביעת זכאות לגמלה בגין מומי לב מולדים
5.12.2016חוזרמעודכן,


 כללי: .1

מהלשכההרפואית.,ששוןיהודהר"דראובןאיליהופרופ',ד"רדניאלברש:החוזריכותב

מזכירהאיגוד,אברהםמתתיהוד"ר:גםפוהשתתבקביעתההנחיותהמפורטותבחוזר

ופרופסוראשרמכוןהלבבביה"חשניידרתמנהל,ד"רעינתבירק,ילדיםלקרדיולוגית

ברזילי,מנהלבי"חלילדיםספרא,תלהשומר.

ןקלוזנרעלהערותיההמועילות.תודות:לגברתאיילתכוה

.,מהלשכההרפואיתד"רמרקטרגין:החוזרמאשר

.מועדפרסוםחוזרזההחלמ:תוקף

 :החוזר מטרת .2

מחלותלבמלתילדנכהבגיןמומילבמולדיםאונהליםאחידיםבקביעתזכאותלגלהגדיר

 נרכשות.

 :מבוא .3

נגרםלהוריועקבעומסהטיפוליהגמלתילדנכהמוענקתלמשפחתושלילדחולהבשלה .א

מחלתוובכדילהקלעלההתמודדותעםהמחלהוגידולהילדהחולה.עלכן,הגמלה

 מחלהעצמה.מהטיפוליהנובעמהמחלהולאודווקאהעומסהמבוססתעלהערכת

לפיהןנקבעתהזכאותומפרטותעילותשונותשלעומסטיפולי"גמלתילדנכה"תקנות .ב

תוספת "(ו100%)"יחיד מלאה תגמל"(,50%)"מחצית מקצבת יחיד מלאה"היקףשלב

 .(188%)"ת יחיד מלאהגמלל

במקריזכאותהלהרופאלהביאבחשבוןבעתבחינתחוזרזהמפרטנושאיםשוניםשע .ג

 :הבאותלפיהעילות,ילדיםהסובליםממומילבמולדים

 "(בטופסהאבחון9לפיסעיף-50%")השגחה קבועה 

 "(בטופסהאבחון10לפיסעיף-100%")נוכחות מתמדת 

 "(בטופסהאבחון11לפיסעיף-100%")טיפול רפואי מיוחד. 

לפיאו(,בטופסהאבחון12סעיף)"טיפול רפואי קשה" שלההעילבחינתהזכאותלפי .ד

,188%-זכותבעשויותלה(,בטופסהאבחון15סעיף)"תלות בעזרת הזולת"העילהשל

 בהתאםלמבחניםהמפורטיםבתקנות.תעשה

מחלותלבנרכשותבילדיםהזכאותבמקריגםבעתהערכתזהישלהשתמשבכלליחוזר .ה

 ובעיקרמיוקרדיטיסואיספיקתלב.
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ות,עלפיהעילותהקבועותנועדלהבהיראתאופןקביעתהזכאזהחשובלהדגיששהחוזר .ו

 ן.תואאינו מחליףהואובתקנות

 :מולדיםומי לב מ .4

קייםשוניקלינירב,אולם.החילידותכללמ1%-מומיהלבהמולדיםהיאככללשכיחות .א

שלוהתפתחותוותפקודעלהםשלהשלכותהוביןהסוגיםהרביםוהשוניםשלמומיהלב

מוםסוגשלאותוקליניתותפקודיתשונה.יתרעלכן,תיתכןהסתמנותזהההילדאינה

 עלכן,נדרשתהערכהפרטניתלכלמקרה.לבבילדיםשונים.

תגרמנהאולםלעיתים,תוזערימנהייתהעלתפקודהילדלבביםמוהשלכותשליתכןשה .ב

למוםיםמשניסיבוכיםיופיעוסכנתחיים,אושתעדכדיותממשיותפקודיותפרעה

 .לטיפולבוו

:עיכובהתפתחותי,דלקותחוזרותבדרכייתכנומומילבמולדיםלשביןהסיבוכים .ג

ולעיתיםצורך)הנשימה,אנדוקרדיטיס,יתרלחץדםריאתי,הפרעותבקצבפעילותהלב

 .כיו"בואיספיקתלב,מוותפתאומיפגיעותנוירולוגיות,,תסחיפים,לב(בהשתלתקוצב

באשפוזיםטיפולתרופתי,ב,במתקןרפואידיקותדםתכופותביצועבשיהיהצורךבןיתכ .ד

,תיקוןחלקי(אוללתיקוןהמוםב"שלבים")חוזריםובניתוחיםצנתוריםב,ממושכים

 .,השתלתלבועודתליכלידםש,מסתמיםבהשתלתקוצבילבשונים,

בפגיעותיתכןשילווניתוחי(טיפולהאותוצאותהטיפולבו)בעיקרההמוםהלבביכמוכן, .ה

 .פגיעותמוטוריותואפילפסיה(כגון)ונוירולוגיותקוגנטיביות

)למשלגבוההשלמומילבשכיחותבהןמחלותשונותשקיימותחשובלזכורבנוסף, .ו

עלכן,בעתביצועהערכהשלילדיםהסובליםממחלותאילוישלברר.ב"תסמונתדאון"(

 גםאתהנושאהלבבי.

התקינהתפתחותאינופוגעבהבמוםהלקיומושלמהמקריםניכרמאידך,בחלק .ז

יתכןתיקוןמלאשואלעיתיםהמוםחולףעםהזמןיתרעלכן,.תוחלתחייהילדבו

 תור(שלהמום.נ)כירורגיאובצ

 אופן קביעת הזכאות .5

אות:הבסוגיותבחשבוןאתההביאבקביעתזכאותלגמלתילדנכהבגיןמוםלבמולדישל

)למשלאצלמישסובליםמאיציםגופניםמאמביצועבעיכובהתפתחותימוטורי,הגבלות .א

 .ספיקתלבאומיתרלחץדםריאתי(

,האופיינייםלחלק(Cyanotic Spells) כיחלוןהתקפיקשהוהתקפיקוצרנשימהקיום .ב

 .ממומיהלבולסובליםמיתרלחץדםריאתי

 .(דפיברילטור-)קוצבAICD-באוקיוםהפרעותקצב,שכיחותןוהצורךבקוצבלב .ג

 .נתוריםבעמאשפוזיםחוזרים,ניתוחים,צהטיפוליהנוהעומס .ד

 .אוהשתלתלבומסתמיםשונים(כותייםאמלביולוגייםאוכלידםקיומםשלשתלים) .ה
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לאיספיקתלב,להפרעותקצב,שימוש)תרופתיהעומסהטיפוליהנובעמהצורךבטיפול .ו

(.תרופותלמחלותנלוותבנוגדיקרישהו

 במתקןרפואי.בדיקותדםחוזרותבשלהצורךבביצועהעומסהטיפולי .ז

הפרעותפגיעהקוגניטיביתואנלוותלמוםהלבאולטיפולבו)לדוגמקיוםתופעות .ח

סיבוכים.ההתערבותהניתוחיתלשתחותיאוכסיבוךעקבהליקויההתפהתנהגות

 אפילפסיהועוד.מתסחיפים,

 .אחרותמחלותנלוותתסמונתדאוןאו .ט

 העילות לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה במומי לב מולדים: .6

הזכאותישלשקולקביעת-בטופסהאבחון(9סעיף,בהתאםל50%)"השגחה קבועה" .א

מקריםהבאים:בגיןעילהזוב

 קבועבטיפולתרופתיללאצורךאף,תפקודהלבקלהבמלווהבהפרעהלבהמום 

 קיוםקוצבלבאוAICDתרופתיקבועטיפולדורשו,שאינדפיברילטור(-)קוצב 

 אביהעורקיםהניכרתשלקיוםמחלתמרפןשביטויההרחב( Z-score4מעל), 

 בשלהצורךבהשגחהלמניעתחבלות

 לאחרניתוחלב)בכפוףלהמלצהבמכתבהשחרוראובמעקבהקרדיולוגי(כשנדרשת

חודשים6לאשרפרקזמןשלעדישבמקרהזההניתוח.רקבועה"לאח"השגחה

 ובמקריםשלניתוחיםחוזרים,ישלספוראתהתקופהמהניתוחהאחרון

,לפי"ליקוירפואיחמור"אובטופסהאבחון10סעיף,בהתאםל100%)נוכחות מתמדת  .ב

 מקריםהבאים:הזכאותבגיןעילהזובישלשקולקביעת-(לפי"מחלהכרוניתקשה"

 באופןקבועבבדיקותחוזרות90%-מהנמוךריוויחמצןםשביטוייםיכחלונילבמיבמו, 

 65%-50%כאשרהמוםמלווהביתרלחץריאתיסימפטומטי)בעיקרבתחוםשבין

מהלחץהסיסטמי65%,אוכאשרמלווהבלחץריאתיהגבוהממהלחץהסיסטמי(

 באופןקבוע,שאינומגיבלטיפול

 ממ"כ(45וצאחדרשמאל)מפלממוצעמעלכאשרהמוםמלווהבהיצרותקשהבמ 

 ממ"כ(60צרותקשהבמוצאחדרימין)מפלממוצעמעליהבאו

 בקיוםהתקפיקוצרנשימהאוהתקפיכיחלון( (Cyanotic Spellsחוזרים

 למעטהפרעותקצב)הפרעותקצבמסכנותחייםהמופיעותבתדירותגבוהה,בקיום

 אלחוזר(6,כמפורטבסעיףדפיברילטור-אובקוצבהמטופלותבהצלחהבטיפולתרופתי

 מסתםמלאכותיאושתל)למשלבנוכחותהדורשיםטיפולקבועבנוגדיקרישהבמקרים

 יוחדלמישחשופיםלנפילותוחבלותחוזרותבמ(,כלידם
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ישלשקולקביעתהזכאות-בטופסהאבחון(11סעיף,לפי100%)טיפול רפואי מיוחד"" .ג

 זובמקריםהבאים:בגיןעילה

 טיפולאימונוסופרסיביפילשלעדשלוששנים,הראשונהתקופהבלאחרהשתלתלב"

 (87קודתתסעיףא)לאחרהשתלתאיבר",

 תתסעיףפי(אול88קודא)סעיףתתפיל,הראשונהתקופהלהמשךלאחרהשתלתלבב

בתוספתו"מומחיםמעקבמרפאת"ו"אימונוספורסיה"כולל)"מחלהכרוניתקשה"

 חוזרזה(לא6כמפורטבסעיף,"השגחהקבועה"בתוספת"או"אשפוזבמוסדרפואי

 תפקודיהקרישהחוזרותלובדיקותדםבמקריםהדורשיםטיפולקבועבנוגדיקרישה

ניתןלהשתמשגם,)למשלבנוכחותמסתםמלאכותיאושתלכלידם(פואיבמתקןר

 (92קודתתסעיףה)ב

 כיפותשלאחתבת,שלאניתןלבצעבבית,ורךבביצועשלבדיקותדםאחרותמקריצב

 (92לשבוע)כמפורטבטופסהאבחון(,לפיתתסעיףה)קוד

 במקריםאחריםשלאנזכרולעיל,כגוןאיספיקתלבהמטופלתבאופןתרופתיקבוע

כרונית"מחלהסעיףהלפיתתישלשקוללקבועזכאות,)בקרדיוטוניםאובמשתנים(

היעזרגםבמקריםאילוניתןל.האבחון(בטופסכמפורטפריטים,3-בהתאםל)קשה"

א6)כמפורטבסעיף""השגחהקבועהוגם"מעקבבמרפאתמומחים"םסעיפיהבתת

 לחוזרזה(

ישלשקולקביעתהזכאות-(בטופסהאבחון12סעיף,לפי188%)"טיפול רפואי קשה" .ד

גורםהזקוקיםלטיפולקבועבביתחולים,וילדיםהסובליםממומילבבגיןעילהזוב

להיעדרותשללפחותשלושהימיםבשבועמהמסגרתהמקובלתלבניגילם,במשךשלושה

ישלשקולכךלדוגמא,משמעותיבטיפול.יטולחלקהורהנדרשלהחודשיםרצופיםו

קביעתזכאותבגיןעילהזובמקריםהבאים:

 ממומילבכיחלונייםמורכבים,שאינםניתניםלתיקוןכירורגימישסובלים 

 מישעברוניתוח Fontanוסובליםמאובדןחלבון(במעיProtein losing enteropathy,) 

 "פלסטיקברונכיטיס"אומ

16-ו15פיםסעילפי,188%עדכדי)"צורך בעזרת הזולת לטיפולו האישי של הילד" .ה

עילהזכאותבגיןישלשקול- ("תלויבמידהרבה",או"תלוילחלוטין",לפיבטופסהאבחון

רחצה,ניידותבתוךהבית,הלבשהוהפשטה,)מבחניהזכאותהמפורטיםלבהתאםזו

 .אכילהושתייהוהיגיינהאישית(
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 הערות: .7

 ,8סעיףלפי)"תסמונת דאוןבעילת"זכאותהתיקבעלמוםלב,ההנלוובקיוםפיגור

 (,בטופסהאבחון10סעיףלפי)"שכלי פיגורבעילת"אובטופסהאבחון(

 הנלוויתלמוםהלבאוהנובעתמהטיפולבו,ישלהתייחסלמוםאחרתבמקריתחלואה

טיפול זכאותבעילת"במקריםבהםנקבעתולסיבוךכמחלהכרוניתקשהאחת.עלכן,

(יש"מחלהכרוניתקשהבטופסהאבחון,תתסעיף11סעיףלפי)"רפואי מיוחד

 )כמפורטבטופסה"אבחוןהרפואי"לוועדה(7פריטיםמתוך3-להסתפקב

 )כמפורטנוכחות מתמדתעילת"במקריטיפולבנוגדיקרישהניתןלבחורבזכאותלפי"

בטופסהאבחון,בשלהצורךבהשגחהלמניעתנפילות10לחוזר,לפיסעיףב6סעיףב

בטופס11לחוזר,לפיסעיףסעיףג")כמפורטבטיפול רפואי מיוחד"אולפיחוזרות(

האבחון,בשלהצורךבביצועבדיקותדםשלאניתןלבצעבביתבתכיפותשלאחת

 ,בהתאםלנסיבותהקליניותועלפיהאופןהמטיבלשבוע(

 ישלשקול,םומטיפולבמסיבוךשלהבמקריפגיעותתסחיפיותהנובעותמהמוםאו

,(בטופסהאבחון11סעיף,לפי100%)"טיפול רפואי מיוחד"בעילתזכאותקביעת

 סעיף"שיתוקמוחי"תתהבהתאםל

 משנית,פגיעהנוירולוגיתשל)למשלבגבלהבתפקודיהיומיוםהבמקריםבהםגם

15לפיסעיף188%)תלות בעזרת הזולת""לשקולקביעתזכאותבגיןישלתסחיף(

 לפימבחניהזכאותהמפורטים(,בטופסהאבחון

 הנחיות לביצוע: .8

 המבוצערפואיאיבחוןהרופאים.אולם,כמובכללכלמחייבתלחוזרזהמהווההנחיה

להרופאהמעריךאתהזכאותלגמלה.בביטוחהלאומי,ישמקוםלשיקולדעתקליניש

 חלהחובהמיוחדתעלהרופאלנמקאתהחלטתובמקריהחלטהשונהמהמפורטבחוזר

 תיקבעהזכאותבהתאםלעילההמקנהעילותשונות,זכאותלפיבמקריםהמתאימיםל

 גבוההיותראתהזכאותה

 הילדוללאזימוןמכיםבלבדעלפימסלגביקביעתהזכאותאפשרשתתבצעההחלטה

 הרפואיהמצויבידוובהתאםלחומרלהחלטתהרופאהרפואיתוזאתבכפוףלוועדה

 ניהוועדהחשובלהדגיששבכלמקרהתינתןהאפשרותלחולהולהוריולהופיעבפ

 הרפואית,אםיחפצובכך

 ישלקבוע"זמניות"בעיקרבמקריםהצפוייםלהשתפרבאופןמשמעותילאחרטיפול.

וברורשהתהליךהטיפולילאישנהאתמידתברורהבמקריםבהםהתמונההקלינית

 בועגמלהצמיתהמוקדםככולהאפשרבחוזרזה,ישלקתמפורט,התהזכאו
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 קרדיולוגאתעדכנימנדרשבדרךכללסיכוםמחלהבוועדהלצורךקביעתהזכאות

גופנית,הדיקהממצאיהב,המחלהתולדות.הסיכוםראוישיפרטאת:ילדיםהמטפלה

רופתי,צנתורית)טיפולהפירוט,(אתייוהרתפקודהלבביבדגשעלה)ממצאיבדיקותעזר

תופעותתיאורסף,בנו.וכניתטיפולעתידיתותהקודמיםאשפוזיםפרוטה,כירורגי(ו

 לוואיוסיבוכיםשוניםה

 ד"רדנילשכההרפואיתהתייעץעםרופאיהלניתןבכלמקרהשלספקאואיבהירות(

 (ארציקרדיולוגיהיועץ,פרופ'ראובןאיליהגמלתילדנכהורפואיליאאחר,ברש

 

 

,אוסטפלדישיר"ד                                                                                    
 הראשיוהרופאהרפואיהמנהל

 

 

 

 

 לוח תפוצה

בסניפיםובוועדותרופאיילדים

רופאיהלשכההרפואית

מנהליסניפים

גב'ירונהשלום

גב'לימורלוריא

גב'אילתכהןקלוזנר


