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כללי:
כותביהחוזר:ד"רדניאלברש,פרופ'ראובןאיליהוד"ריהודהששון,מהלשכההרפואית .
בקביעתההנחיותהמפורטותבחוזרהשתתפוגם:ד"ראברהםמתתיהו,מזכירהאיגוד
לקרדיולוגיתילדים,ד"רעינתבירק,מנהלתמכוןהלבבביה"חשניידרופרופסוראשר
ברזילי,מנהלבי"חלילדיםספרא,תלהשומר .
תודות:לגברתאיילתכוהןקלוזנרעלהערותיההמועילות .
מאשרהחוזר:ד"רמרקטרגין,מהלשכההרפואית .
תוקף:החלממועדפרסוםחוזרזה .

.2

מטרת החוזר:
להגדירנהליםאחידיםבקביעתזכאותלגמלתילדנכהבגיןמומילבמולדיםאומחלותלב
נרכשות.

.3

מבוא:
א .גמלתילדנכהמוענקתלמשפחתושלילדחולהבשלהעומסהטיפוליהנגרםלהוריועקב
מחלתוובכדילהקלעלההתמודדותעםהמחלהוגידולהילדהחולה.עלכן,הגמלה
מבוססתעלהערכתהעומסהטיפוליהנובעמהמחלהולאודווקאמהמחלהעצמה.
ב .תקנות"גמלתילדנכה"מפרטותעילותשונותשלעומסטיפוליולפיהןנקבעתהזכאות
בהיקףשל"מחצית מקצבת יחיד מלאה"(,)50%"גמלת יחיד מלאה"()100%ו"תוספת
לגמלת יחיד מלאה"(.)188%
ג .חוזרזהמפרטנושאיםשוניםשעלהרופאלהביאבחשבוןבעתבחינתהזכאותבמקרי
ילדיםהסובליםממומילבמולדים,לפיהעילותהבאות:
" השגחה קבועה"(50%-לפיסעיף9בטופסהאבחון)
" נוכחות מתמדת"(100%-לפיסעיף10בטופסהאבחון)
" טיפול רפואי מיוחד"(100%-לפיסעיף11בטופסהאבחון).
ד .בחינתהזכאותלפיהעילהשל"טיפול רפואי קשה" (סעיף12בטופסהאבחון),אולפי
העילהשל"תלות בעזרת הזולת"(סעיף15בטופסהאבחון),העשויותלזכותב-,188%
תעשהבהתאםלמבחניםהמפורטיםבתקנות.
ה .ישלהשתמשבכלליחוזרזהגםבעתהערכתהזכאותבמקרימחלותלבנרכשותבילדים
ובעיקרמיוקרדיטיסואיספיקתלב.
-1-

הלשכה הרפואית

|

חוזר המנהל הרפואי

ו .חשובלהדגיששהחוזרזהנועדלהבהיראתאופןקביעתהזכאות,עלפיהעילותהקבועות
בתקנותוהואאינו מחליףאותן.
.4

מומי לב מולדים:
א .שכיחותכללמומיהלבהמולדיםהיאכ-1%מכלללידותהחי.אולם,קייםשוניקלינירב
ביןהסוגיםהרביםוהשוניםשלמומיהלבוההשלכותשלהםעלתפקודווהתפתחותושל
הילדאינהזהה.יתרעלכן,תיתכןהסתמנותקליניתותפקודיתשונהשלאותוסוגמום
לבבילדיםשונים.עלכן,נדרשתהערכהפרטניתלכלמקרה.
ב .יתכןשההשלכותשלמוםלבביעלתפקודהילדתהיינהמזעריות,אולםלעיתיםתגרמנה
הפרעותתפקודיותממשיותעדכדיסכנתחיים,אושיופיעוסיבוכיםמשנייםלמום
ולטיפולבו.
ג .ביןהסיבוכיםשלמומילבמולדיםיתכנו:עיכובהתפתחותי,דלקותחוזרותבדרכי
הנשימה,אנדוקרדיטיס,יתרלחץדםריאתי,הפרעותבקצבפעילותהלב(ולעיתיםצורך
בהשתלתקוצבלב),תסחיפים,פגיעותנוירולוגיות,איספיקתלב,מוותפתאומיוכיו"ב.
ד .יתכןשיהיהצורךבביצועבדיקותדםתכופותבמתקןרפואי,בטיפולתרופתי,באשפוזים
ממושכים,בצנתוריםובניתוחיםחוזרים(לתיקוןהמוםב"שלבים"אולתיקוןחלקי),
בהשתלתקוצבילבשונים,מסתמים,שתליכלידם,השתלתלבועוד.
ה .כמוכן,המוםהלבביאותוצאותהטיפולבו(בעיקרהטיפולהניתוחי)יתכןשילוובפגיעות
קוגנטיביותונוירולוגיות(כגוןפגיעותמוטוריותואפילפסיה).
ו .בנוסף,חשובלזכורשקיימותמחלותשונותבהןשכיחותגבוההשלמומילב(למשל
ב"תסמונתדאון").עלכן,בעתביצועהערכהשלילדיםהסובליםממחלותאילוישלברר
גםאתהנושאהלבבי.
ז .מאידך,בחלקניכרמהמקריםקיומושלמוםהלבאינופוגעבהתפתחותהתקינה
ובתוחלתחייהילד.יתרעלכן,לעיתיםהמוםחולףעםהזמןאושיתכןתיקוןמלא
(כירורגיאובצנתור)שלהמום.

.5

אופן קביעת הזכאות
בקביעתזכאותלגמלתילדנכהבגיןמוםלבמולדישלהביאבחשבוןאתהסוגיותהבאות :
א .עיכובהתפתחותימוטורי,הגבלותבביצועמאמציםגופנים(למשלאצלמישסובליםמאי
ספיקתלבאומיתרלחץדםריאתי).
ב .קיוםהתקפיקוצרנשימהקשהוהתקפיכיחלון (,)Cyanotic Spellsהאופיינייםלחלק
ממומיהלבולסובליםמיתרלחץדםריאתי.
ג .קיוםהפרעותקצב,שכיחותןוהצורךבקוצבלבאוב-AICD(קוצב-דפיברילטור).
ד .העומסהטיפוליהנובעמאשפוזיםחוזרים,ניתוחים,צנתורים.
ה .קיומםשלשתלים(כלידםביולוגייםאומלאכותייםומסתמיםשונים)אוהשתלתלב.
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ו .העומסהטיפוליהנובעמהצורךבטיפולתרופתי(לאיספיקתלב,להפרעותקצב,שימוש
בנוגדיקרישהותרופותלמחלותנלוות). 
ז .העומסהטיפוליבשלהצורךבביצועבדיקותדםחוזרותבמתקןרפואי.
ח .קיוםתופעותנלוותלמוםהלבאולטיפולבו(לדוגמאפגיעהקוגניטיביתוהפרעות
התנהגותעקבהליקויההתפתחותיאוכסיבוךשלההתערבותהניתוחית.סיבוכים
מתסחיפים,אפילפסיהועוד.
ט .תסמונתדאוןאומחלותנלוותאחרות.
.6

העילות לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה במומי לב מולדים:
א" .השגחה קבועה"(,50%בהתאםלסעיף9בטופסהאבחון)-ישלשקולקביעתהזכאות
בגיןעילהזובמקריםהבאים :
 מוםלבהמלווהבהפרעהקלהבתפקודהלב,אףללאצורךבטיפולתרופתיקבוע
 קיוםקוצבלבאוAICD(קוצב-דפיברילטור),שאינודורשטיפולתרופתיקבוע
 קיוםמחלתמרפןשביטויההרחבהניכרתשלאביהעורקים( Z-scoreמעל,)4
בשלהצורךבהשגחהלמניעתחבלות
 לאחרניתוחלב(בכפוףלהמלצהבמכתבהשחרוראובמעקבהקרדיולוגי)כשנדרשת
"השגחהקבועה"לאחרהניתוח.במקרהזהישלאשרפרקזמןשלעד6חודשים
ובמקריםשלניתוחיםחוזרים,ישלספוראתהתקופהמהניתוחהאחרון
ב .נוכחות מתמדת (,100%בהתאםלסעיף10בטופסהאבחון,לפי"ליקוירפואיחמור"או
לפי"מחלהכרוניתקשה")-ישלשקולקביעתהזכאותבגיןעילהזובמקריםהבאים:
 במומילבכחלונייםשביטוייםריוויחמצןהנמוךמ-90%בבדיקותחוזרות,באופןקבוע
 כאשרהמוםמלווהביתרלחץריאתיסימפטומטי(בעיקרבתחוםשבין50%-65%
מהלחץהסיסטמי),אוכאשרמלווהבלחץריאתיהגבוהמ65%מהלחץהסיסטמי
באופןקבוע,שאינומגיבלטיפול
 כאשרהמוםמלווהבהיצרותקשהבמוצאחדרשמאל(מפלממוצעמעל45ממ"כ)
אובהיצרותקשהבמוצאחדרימין(מפלממוצעמעל60ממ"כ)
 בקיוםהתקפיקוצרנשימהאוהתקפיכיחלון( (Cyanotic Spellsחוזרים 
 בקיוםהפרעותקצבמסכנותחייםהמופיעותבתדירותגבוהה,(למעטהפרעותקצב
המטופלותבהצלחהבטיפולתרופתיאובקוצב-דפיברילטור,כמפורטבסעיף6אלחוזר)
 במקריםהדורשיםטיפולקבועבנוגדיקרישה(למשלבנוכחותמסתםמלאכותיאושתל
כלידם),במיוחדלמישחשופיםלנפילותוחבלותחוזרות
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"טיפול רפואי מיוחד"(,100%לפיסעיף11בטופסהאבחון)-ישלשקולקביעתהזכאות
בגיןעילהזובמקריםהבאים:
 לאחרהשתלתלבבתקופההראשונהשלעדשלוששנים,לפי"טיפולאימונוסופרסיבי
לאחרהשתלתאיבר",תתסעיףא(קוד)87
 לאחרהשתלתלבבהמשךלתקופההראשונה,לפיתתסעיףא(קוד)88אולפיתתסעיף
"מחלהכרוניתקשה"(כולל"אימונוספורסיה"ו"מעקבמרפאתמומחים"ובתוספת
"אשפוזבמוסדרפואי"אובתוספת"השגחהקבועה",כמפורטבסעיף6אלחוזרזה)
 במקריםהדורשיםטיפולקבועבנוגדיקרישהובדיקותדםחוזרותלתפקודיהקרישה
במתקןרפואי(למשלבנוכחותמסתםמלאכותיאושתלכלידם),ניתןלהשתמשגם
בתתסעיףה(קוד)92
 במקריצורךבביצועשלבדיקותדםאחרות,שלאניתןלבצעבבית,בתכיפותשלאחת
לשבוע(כמפורטבטופסהאבחון),לפיתתסעיףה(קוד)92
 במקריםאחריםשלאנזכרולעיל,כגוןאיספיקתלבהמטופלתבאופןתרופתיקבוע
(בקרדיוטוניםאובמשתנים),ישלשקוללקבועזכאותלפיתתהסעיף"מחלהכרונית
קשה"(בהתאםל-3פריטים,כמפורטבטופסהאבחון).במקריםאילוניתןלהיעזרגם
בתתהסעיפים"מעקבבמרפאתמומחים"וגם"השגחהקבועה"(כמפורטבסעיף6א
לחוזרזה)

ד" .טיפול רפואי קשה"(,188%לפיסעיף12בטופסהאבחון)-ישלשקולקביעתהזכאות
בגיןעילהזובילדיםהסובליםממומילבוזקוקיםלטיפולקבועבביתחולים,הגורם
להיעדרותשללפחותשלושהימיםבשבועמהמסגרתהמקובלתלבניגילם,במשךשלושה
חודשיםרצופיםוההורהנדרשליטולחלקמשמעותיבטיפול.כךלדוגמא,ישלשקול
קביעתזכאותבגיןעילהזובמקריםהבאים :
 מישסובליםממומילבכיחלונייםמורכבים,שאינםניתניםלתיקוןכירורגי
 מישעברוניתוח Fontanוסובליםמאובדןחלבוןבמעי(,)Protein losing enteropathy
אומ"פלסטיקברונכיטיס"
ה" .צורך בעזרת הזולת לטיפולו האישי של הילד"(עדכדי,188%לפיסעיפים15ו-16
בטופסהאבחון,לפי"תלויבמידהרבה",או"תלוילחלוטין") -ישלשקולזכאותבגיןעילה
זובהתאםלמבחניהזכאותהמפורטים(ניידותבתוךהבית,הלבשהוהפשטה,רחצה,
אכילהושתייהוהיגיינהאישית).
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.7

הערות:
 בקיוםפיגורהנלווהלמוםלב,תיקבעהזכאותבעילת"תסמונת דאון"(לפיסעיף,8
בטופסהאבחון)אובעילת"פיגור שכלי"(לפיסעיף,10בטופסהאבחון)
 במקריתחלואהאחרתהנלוויתלמוםהלבאוהנובעתמהטיפולבו,ישלהתייחסלמום
ולסיבוךכמחלהכרוניתקשהאחת.עלכן,במקריםבהםנקבעתזכאותבעילת"טיפול
רפואי מיוחד"(לפיסעיף11בטופסהאבחון,תתסעיףמחלהכרוניתקשה")יש
להסתפקב-3פריטיםמתוך7(כמפורטבטופסה"אבחוןהרפואי"לוועדה)
 במקריטיפולבנוגדיקרישהניתןלבחורבזכאותלפיעילת"נוכחות מתמדת"(כמפורט
בסעיף6בלחוזר,לפיסעיף10בטופסהאבחון,בשלהצורךבהשגחהלמניעתנפילות
חוזרות)אולפי"טיפול רפואי מיוחד"(כמפורטבסעיףגלחוזר,לפיסעיף11בטופס
האבחון,בשלהצורךבביצועבדיקותדםשלאניתןלבצעבביתבתכיפותשלאחת
לשבוע),בהתאםלנסיבותהקליניותועלפיהאופןהמטיב
 במקריפגיעותתסחיפיותהנובעותמהמוםאומסיבוךשלהטיפולבמום,ישלשקול
קביעתזכאותבעילת"טיפול רפואי מיוחד"(,100%לפיסעיף11בטופסהאבחון),
בהתאםלתתהסעיף"שיתוקמוחי"
 במקריםבהםגםהגבלהבתפקודיהיומיום(למשלבשלפגיעהנוירולוגית,משנית
לתסחיף)ישלשקולקביעתזכאותבגין"תלות בעזרת הזולת"(188%לפיסעיף15
בטופסהאבחון,לפימבחניהזכאותהמפורטים)

.8

הנחיות לביצוע:
 חוזרזהמהווההנחיהמחייבתלכללהרופאים.אולם,כמובכלאיבחוןרפואיהמבוצע
בביטוחהלאומי,ישמקוםלשיקולדעתקלינישלהרופאהמעריךאתהזכאותלגמלה.
במקריהחלטהשונהמהמפורטבחוזרחלהחובהמיוחדתעלהרופאלנמקאתהחלטתו
 במקריםהמתאימיםלזכאותלפיעילותשונות,תיקבעהזכאותבהתאםלעילההמקנה
אתהזכאותהגבוההיותר
 ההחלטהלגביקביעתהזכאותאפשרשתתבצעעלפימסמכיםבלבדוללאזימוןהילד
לוועדההרפואיתוזאתבכפוףלהחלטתהרופאובהתאםלחומרהרפואיהמצויבידו
 חשובלהדגיששבכלמקרהתינתןהאפשרותלחולהולהוריולהופיעבפניהוועדה
הרפואית,אםיחפצובכך
 ישלקבוע"זמניות"בעיקרבמקריםהצפוייםלהשתפרבאופןמשמעותילאחרטיפול.
במקריםבהםהתמונההקליניתברורהוברורשהתהליךהטיפולילאישנהאתמידת
הזכאות,המפורטתבחוזרזה,ישלקבועגמלהצמיתהמוקדםככולהאפשר
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 לצורךקביעתהזכאותבוועדהנדרשבדרךכללסיכוםמחלהעדכנימאתקרדיולוג
הילדיםהמטפל.הסיכוםראוישיפרטאת:תולדותהמחלה,ממצאיהבדיקההגופנית,
ממצאיבדיקותעזר(בדגשעלהתפקודהלבביוהריאתי),פירוטהטיפול(תרופתי,צנתורי
וכירורגי),פרוטהאשפוזיםהקודמיםותוכניתטיפולעתידית.בנוסף,תיאורתופעות
הלוואיוסיבוכיםשונים
 בכלמקרהשלספקאואיבהירותניתןלהתייעץעםרופאיהלשכההרפואית(ד"רדני
ברש,אחראירפואילגמלתילדנכהופרופ'ראובןאיליה,יועץקרדיולוגיהארצי)

ד"רישיאוסטפלד ,
המנהלהרפואיוהרופאהראשי

לוח תפוצה
רופאיילדיםבסניפיםובוועדות 
רופאיהלשכההרפואית 
מנהליסניפים 
גב'ירונהשלום 
גב'לימורלוריא 
גב'אילתכהןקלוזנר 
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