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 המוסד לביטוח לאומי

 מינהל הגמלאות
 אגף גמלאות נכות

 הלשכה ליעוץ  רפואי
 91909, ירושלים 13שד' ויצמן               2006מרץ  
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 אל: מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה
 רופאי המוסד

 מנהלי תחום גמלאות
 סגני מנהלי תחום גמלאות

 ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות
 ממונים, פקידי שיקום         

 
 69 /06חוזר  

 1709 חוזר נכות/
 11חוזר יעוץ רפואי/

 
 אבחןניגוד עניינים אצל הרופא המ –גמלת ילד נכה הנדון: 
 (16.6.8 –מ  8331פורסם בעבר בחוזר ביטוח נכות חוזר רענון )                           

 
בבדיקה שנערכה במספר סניפים התברר כי ישנם רופאי ילדים, המתפקדים כמנהלי מכונים 

מרפאות, המכירים היטב את הילד והוריו מביקוריהם אצלו לצורך מנהלי להתפתחות הילד או 
שבים כרופאים מאבחנים מטעם המוסד לביטוח לאומי, ובכל זאת הם יויפול ומעקב. איבחון, ט

 ומחליטים על זכאותו של הילד לגמלה.
 

 ולכך נועד חוזר זה: , מצב זה דורש תיקון
 

 רופא מוסמך מנוע מלדון בעניינו של הנכה אם מתקיים אחד מאלה:        
 לא במסגרת הביטוח הלאומי6ניתנה על ידו חוות דעת בעניינו של אותו נכה ש 

 6הנכה נמצא בטיפולו או אובחן על ידו 
 

משמעותו שהילד המאובחן היה בטיפולו של הרופא בעת אשפוז ו/או  –לעניין "נמצא בטיפולו" 
 נמצא בטיפולו הישיר במרפאת ילדים בכל מסגרת, כולל במכון להתפתחות הילד.

 
 על ידי מטה במשרד הראשי )בשיתוף הלשכה הרפואית ותחום נכויות מיוחדות(מבדיקה שנערכה 

מלדון בעניינם של ילדים  ,נמצא שרובם המוחלט של רופאי הילדים המאבחנים פוסל עצמו
סעיף ב'(  7823יש לציין שטופס איבחון רפואי לילד נכה )בל/  כאמור לעיל.הנמצאים בטיפולם 

 ל עצמו כבר בתחילת הוועדה.מאפשר לרופא שטיפל בילד, לפסו
  

 החל ממועד פרסום חוזר זה, תיערך הקפדה יתרה על קיום האמור בו6
 

במידה שתיווצר בעיה בסניף מסוים עקב חסר ברופאי ילדים מאבחנים, יועבר התיק לטיפול 
 בסניף סמוך.

לשכה יש לפעול בשיתוף עם ה ,קיבו מספר רופאי הילדים אינו מספ ,בבעיות כלליות של סניף
 לשם פתרון הבעיה.ילדים נוספים,  למינוי רופאי הרפואית

 
 :סיכום

 
ד נכה, בסניפים בהם יש רופא ילדים יחיד, רופאי הילדים ופקידי התביעות האחראים לנושא יל

ולא ניתן להעביר האבחונים לסניף אחר, מתבקשים לפנות לתחום ילד נכה במשרד הראשי כדי 
 למצוא פתרון לבעיה.

 
 בברכה,

 

 
     ירית פלדמןע

   מנהלת אגף גמלאות נכות
  

 

 
 ד"ר חיה קטן

 היועצת הרפואית
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