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 : זכאויות נושא

 זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודיחידוש  שם החוזר:

 מטרת החוזר

 זכאות לאחר אשפוז בבית חולים או שהות במוסד סיעודיחידוש מתן הנחיות בדבר 

 פתח דבר

  גלריית רכיבים

   

 

 
 

 רשימת תפוצה

 
 

 פתח דבר 

  חולים זכאי לגמלת סיעוד שנכנס למוסד סיעודי או מאושפז בבית 

 יום אינו זכאי לגמלת סיעוד ותביעתו נדחית. 00 –למעלה מ             

 השירות בתום השחרור מבית החולים   לספק אתהקל על הזקנים ועל מנת ל

באופן מידי, הוחלט  שהזכאות שנקבעה לזקן לפני כניסתו לבית החולים 

הגבלה של פרק הזמן בו שהה תחודש מיד עם השחרור מבית החולים ללא  

 בבית החולים.

 וחזר  במוסד סיעודי מי ששההכן הוחלט להחיל הוראות אלו גם על -כמו

 .ביתול

 חידוש הזכאות יבוצע לאחר קבלת הצהרת התובע. 

 

 מועד פרסום חוזר זה. בתוקף:

 

 חזרה

 הוראות לביצוע

 הצהרת התובעו
הוראות ה

  החוק
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)ג( לחוק מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך 222על פי הוראות סעיף 

 יום, זכאי לגמלת סיעוד בשיעור 00שאושפז בבית חולים ושוחרר בתוך תקופה של 

 ממועד שחרורו מבית החולים. –שנקבע לפני אשפוזו 

 ימים. 00 –)ג( מאפשרות למוסד לקבוע תקופה ארוכה מ 222הוראות סעיף 

לפיכך, הוחלט לאפשר לחדש את הזכאות הקודמת ללא הגבלה של פרק הזמן בו 

 שהה הזקן בבית החולים.

 וסד סיעודי.חידוש הזכאות הקודמת תבוצע גם בעת יציאה ממ

 חזרה

                 

 

 

 הזנת דחיה:      

דחיה תוזן מיד עם קבלת המידע על כניסה למוסד  - שהות במוסד סיעודי .א

 סיעודי.

יועבר התיק עם קבלת מידע על אשפוז בבית חולים    - אשפוז בבית חולים .ב
ב אוטומטית , יש )יפתח  מעק .יום 00 למשך (1סודר  –)נבצרות להשהיה 

  יום ממועד פתיחתו( 00 –להזין תאריך סיום ל 
 

חזר שוחרר מבית החולים ויברר פקיד התביעות אם הזקן יום  00לאחר  .ג

ידחה פקיד עדיין מאושפז ואין מידע על מועד שחרור קרוב אם   .לביתו

  .בנימוק של הימצאות במוסד סיעודי התביעות את התביעה

 בטול דחיה: .ד

 התובע יתבקש   עם קבלת מידע על יציאה ממוסד סיעודי, או יציאה מאשפוז           

 ומקום ( על אודות מצבו  המשפחתי 2440להצהיר בטופס שישלח אליו )בל/           

 מחדש. הכנסות מגוריו , בהתאם להצהרה ייבדק הצורך בבצוע מבחן           

 של  האפשרות לבדיקה מחדשתוצע  ,נה מרביתכמו כן , למי שזכאותו אי            

 שיעור זכאותו.          

 הוראות לביצוע

 הוראות החוק
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 התביעות את הדחיהיבטל פקיד לאחר קבלת ההצהרה            

 (3קוד  4מסך  –והלאה  2, סודר 2ממסך  – 1)סודר            

 החולים.שלילה זמנית לתקופת השהות במוסד או בבית  ויזין           

 , מבחן ההכנסות מועתק 3והלאה , לאחר ביטול  הדחיה בקוד  2מסודר           

 יש לאשרו. את מבחן התלות יש להזין באופן ידני. –אוטומטית           

 החולים. פקיד התביעות יזין שלילה זמנית לתקופת השהות במוסד או בבית           

 ש השירותים:חידו           

 תכנית טיפול חדשה.טת ועדה והחל פקיד התביעות יזין           

 

 

 חזרה

 

 

 

 חתימה

 

 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד

 

 רשימת תפוצה
 

 : פקידי תביעות סיעודנמענים לביצוע
 סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי  –גב'  אילנה שרייבמן :  העתק לידיעה

 מנהלי סניפים                       
 מנהלי תחום גמלאות                       

 מנהלי סניפי משנה                       
 פקידי תביעות סיעוד                       

 מרכזי דלפק קדמי                       
 מנהלי מרכז מידע טלפוני                       

 מנהלת תחום סיעוד – בושם-ב' רבקה רוזנברגג           
 

 חזרה
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