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מטרת החוזר

 .1לאחד נהלים קיימים ולפרט עילות נוספות בקביעת זכאות לגמלת ילד נכה בגין פגות.

הגדרות


פגות היא לידה לפני שבוע  .37שכיחות הפגות היא כ 7-10% -מכלל לידות החי .משך השהייה בבית
החולים לאחר הלידה תלוי בשבוע הלידה  ,בסיבוכים המתרחשים בעת הטיפול ,ומומים נלווים .לרוב
הפגים משתחררים בהגיעם למשקל סביב  2ק"ג ,סביב שבוע  35להריון .ככל שהפג נולד מוקדם יותר,
הרי שמשך האשפוז יתארך .ככלל ,האשפוז נמשך בין שבועות בודדים למספר חדשים .ההורים עצמם
נדרשים ללוות את הפג ולהיות נוכחים לפרקי זמן ממושכים במהלך השהייה בבית החולים.



סיבוכי פגות  -יתכן וההשלכות של הפגות על תפקוד הילד תהיינה מזעריות ,אולם לעיתים יתכנו
עיכוב התפתחותי ופגיעות נוירולוגיות ,מחלת ריאה כרונית על רקע Bronchopulmonary
 ,Dysplasiaלקות ראיה על רקע  Retinopathy of prematurityולקות שמיעה .כמו כן ,לאחר
השחרור יתכן ויהיה צורך בטיפול תרופתי ,באשפוזים נוספים ,ניתוחים ,ביצוע בדיקות דם תכופות
במתקן רפואי ,ועוד.



ילד עם עיכוב התפתחותי" -ילד אשר בשל עיכוב התפתחותי חמור אינו מסוגל לבצע את מרבית
הפעולות ותנועות הראש ,הגפיים והגו הרגילות אצל בן גילו ,והכל בילד שמלאו לו  90ימים וטרם מלאו
לו  3שנים"



ילד הזקוק להשגחה חלקית – "ילד שמלאו לו  90ימים ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,קבע כי
בשל ליקוי ,מחלה כרונית ,בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד ,הוא זקוק לנכוחות של הזולת
בקרבתו ,כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו"



גיל מתוקן – גיל הילד שאמור היה להיות לולא הילד היה נולד בטרם עת.

תקציר – עיקרי החוזר


בעקבות פניות של הורים לפגים שטענו כי לא טיפלו בתביעתם למרות שילדם היה בן  3חודשים מבחינה
כרונולוגית ,והם התבקשו לשוב ולפנות אלינו עם הגיעו של הילד לגיל  3חודשים "מתוקן" ,כלומר שלושה
חודשים ממועד תאריך הלידה שאמור היה להיות ,לולא הילד היה נולד בטרם עת.



משכך ,הוחלט כי ילדים שנולדו לפני שבוע ( 33עד  )32+6או במשקל לידה פחות מ  1750גרם ,יקבלו
גמלה בגין הצורך "בהשגחה חלקית" למשך  6חודשים ראשונים.



במקרים בהם הילד הפג עונה על הקריטריונים המזכים בעילה אחרת ,המזכה בשיעור קצבה גבוה יותר
(כמו  3סעיפים מתוך  7או טיפול רפואי קשה) תקבע הזכאות בהתאם.
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קביעת הזכאות תעשה על סמך מסמכים וללא זימון הילד לוועדה ,עד גיל  9חודשי כרונולוגי ,בהתאם
לכללים שיפורטו בחוזר.

הוראות לביצוע

תקנות ילד נכה קובעות מספר עילות אותן על הרופא להביא בחשבון בעת בחינת הזכאות:
" השגחה חלקית" ( - 50%לפי סעיף  9בטופס האבחון)
" טיפול רפואי מיוחד"-עילת  3מתוך  - 100%( 7לפי סעיף  11בטופס האבחון).
" עיכוב התפתחותי" (  - 100%לפי סעיף  13בטופס האבחון ).


"טיפול רפואי קשה" (סעיף  12בטופס האבחון).

אופן קביעת הזכאות:
 .1ככלל ,קביעת הזכאות תעשה ללא זימון הילד לוועדה ,בכפוף להחלטת הרופא המנתב ובהתאם לחומר
הרפואי המצוי בידו.
 .2לצורך קביעת הזכאות בוועדה ,נדרש סיכום האשפוז מהפגייה ,סיכומי אשפוזים נוספים וכן סיכומים
רפואיים עדכניים של הרופאים המטפלים בפג בשגרה מאז לידתו (אשר נכתבו עד חודשיים לפני הגשת
התביעה) .הסיכום ראוי שיפרט את תולדות המחלה ,ממצאי הבדיקה הגופנית ,בדיקת התפתחות,
ממצאי בדיקות עזר ,פירוט הטיפול (תרופות ,חמצן) ,פרוט אשפוזים נוספים ותוכנית טיפול עתידית.

 .3קביעת זכאות בגין השגחה חלקית" ( ,50%בהתאם לסעיף  9בטופס האבחון) -יש לקבוע זכאות בגין
עילה זו במקרים הבאים:
א .פגים שנולדו עד שבוע  32+6או במשקל לידה פחות מ  1750גרם  -מתן
זכאות זמנית למשך  6ח' מגיל  3חודשים כרונולוגי ועד גיל  9חודשים כרונולוגי
 .קביעת הזכאות תעשה ללא זימון הילד לוועדה.
ב .פגים אשר שהו בפגיה לפרק זמן של  30-44יום  -מתן זכאות זמנית למשך
 6חדשים ,מגיל  91יום כרונולוגי ועד גיל  9חודשים כרונולוגי .קביעת הזכאות
תעשה ללא זימון הילד לוועדה.
ג .פגים אשר שהו בפגיה לפרק זמן של  45יום או יותר  -מתן זכאות זמנית
למשך

 9חדשים ,מגיל  91יום כרונולוגי ועד גיל שנה כרונולוגי .קביעת

הזכאות תעשה ללא זימון הילד לוועדה.
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 .4קביעת זכאות בגין "טיפול רפואי מיוחד" ( , 100%סעיף  11בטופס האבחון) – במקרים של פגים אשר
צוברים  3סעיפים" -מעקב במרפאת מומחים"  ,אשפוז למשך  30/45יום ,וכן "השגחה חלקית"  ,או
בהתקיים סעיף ספציפי כגון חמצן ,גסטרוסטומיה ,אילאוסטומיה ,תרופות נוגדות פרכוסים ועוד.
 .5קביעת זכאות בגין "טיפול רפואי קשה" ( ,188%לפי סעיף  12בטופס האבחון) למקרים של פגים ששהו
בפגיה למשך לפחות  3חדשים ברצף .הגמלה תינתן החל מיום הלידה ועד לסוף החודש הקלנדארי בהם
שוחררו לביתם.
 .6בתום הזמניות ,במידה והמשפחה מבקשת ,ניתן לדחות את התביעה ,על סמך מסמכים וללא נוכחות
(בדומה להנחיה ב"חוזר מנכ"ל -ללא נוכחות").

סיכום עילות הזכאות האפשריות לפג:
מצב רפואי
לידה עד  32+6שבועות או במשקל
לידה פחות מ  1750גרם
שהות בפגיה  30-44יום
שהות בפגיה  45יום ויותר ופחות
מ  3ח'
שהות בפגיה למעלה מ  3חדשים
ברציפות

השגחה
חלקית
50%
כן

לא

כן

כן

לא

כן

כן

לא

גיל  91יום

כן

יום לידה

כן

סעיף יא'
 3מתוך 7

100%

כן

ת .תחילה

טיפול רפואי
קשה
188%
לא

גיל  91יום
גיל  91יום

גיל  91יום

ת .סיום
גיל  9ח'
כרונולוגי
גיל  9ח'
כרונולוגי
גיל שנה
כרונולוגי
סוף חודש
שחרור
גיל שנה
כרונולוגי

רשימת תפוצה
מר מאיר שפיגלר – המנהל הכללי
גב' אורנה וורקוביצקי  -סמנכ"ל גמלאות
ד"ר מרק טרגין -מ"מ המנהל הרפואי
גב' ירונה שלום -מנהלת אגף א' ועדות רפואיות
גב' נטלי גבאי לוי – מנהלת תחום נכויות מיוחדות
גב' שרה גרינצייג – מנהלת אגף א' יישומי גמלאות
עו"ד הילה שור -הלשכה המשפטית
רופאים מחוזיים
מנהלי רפואה בסניפים
רופאי וועדות
מנהלי סניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
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מנהלי מחלקות ,ממונים ופקידי תביעות ילד נכה
מנהלי ועובדי מרכזי השירות
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