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נושא :הערכות תלות
שם החוזר :קביעת זכאות לגמלת סיעוד למי שמלאו לו  08שנים וטרם הגיע לגיל 08
מטרת החוזר
הסבר על תכנית ניסיונית לבצוע הערכות תלות לבני  08-00על ידי רופאים מומחים
בגריאטריה בישובים השייכים לסניפי :טבריה ,פתח-תקווה  ,ירושלים ,נהריה ,רמת
גן ובאר שבע.
פתח דבר
גלריית רכיבים
הגשת תביעה

קריטריונים
לזכאות

תהליך
מקוון

פתח דבר
 במסגרת תכנית ניסיונית שעוגנה בהוראת שעה לתקופה של שנה אחת,
מבוטח שמלאו לו  08שנים וטרם מלאו לו  08שנים  ,יהיה זכאי לבחור בין
בדיקת תלות שתבוצע על ידי רופא מומחה בגריאטריה  ,במסגרת עבודתו
במוסד רפואי ציבורי ,לבין בדיקת תלות שתבוצע על ידי מעריך מטעם
המוסד לביטוח לאומי.


הערכת התלות שתבוצע על ידי הרופא המומחה בגריאטריה במסגרת
התכנית תתקיים בבית המבוטח ,ללא גביית תשלום ממנו .על הזקן או
המשפחה לפנות לקופות החולים או לבתי החולים הציבוריים להזמנת רופא.
רשימת בתי החולים הציבוריים מפורסמת באזור סיעוד באתר האינטרנט
של המוסד.

 הוראת השעה הסתיימה ב –  0.0..8.5וחוקקה מחדש במסגרת תיקון .40
לחוק.
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 ביום  3..8..8.5פורסם ברשומות צו הביטוח הלאומי הקובע את רשימת
הישובים בהם תחול הוראת השעה -ישובים השייכים לסניפי הניסוי:
טבריה ,פתח-תקווה ,ירושלים ,באר שבע ,נהרייה ורמת גן.


החוק פורסם ב –  ..0..8.5והוא תקף עד .5..3..8.4
חזרה

הגשת תביעה

 .3טופס התביעה לגמלת סיעוד וטופס התביעה לבדיקה מחדש עודכנו בהתאם.
בטפסים התווסף מידע על האפשרות של בני  08-00השייכים לסניפי הניסוי
להיבדק בביתם על ידי רופא מומחה בגריאטריה.
 .4יש לבדוק את "הצהרה ופרטי מוסר המידע" שבנספח ולהקפיד על הנושאים
הבאים:
א .אם הוגשה תביעה בצרוף הנספח חתום על ידי רופא מומחה בגריאטריה ,
והזקן אינו מתגורר בישובים השייכים לסניפי הניסוי ,פקיד התביעות יודיע
למשפחה טלפונית שהזקן לא מתגורר בסניפי הניסוי וישלח אליו מעריך.
השיוך לסניפי הניסוי הינו לפי כתובת המגורים .אם קיימת כתובת שהייה
שונה מכתובת המגורים – השיוך יהיה לפי כתובת השהייה.
ב .אם הוגשה תביעה של זקן בסניפי הניסוי והזקן טרם הגיע לגיל  -08פקיד
התביעות יודיע לזקן או למשפחה שיש בפניהם שתי אפשרויות ועליהם
לבחור ביניהם:
 ..בצוע הערכת תלות מיידית על ידי מעריך.
 ..המתנה עד לתאריך בו ימלאו לזקן  – 08במקרה זה הזכאות תחול מ.-
בחודש לאחר החודש בו ימלאו לזקן .08
ג .אם הטופס מולא על ידי רופא מומחה בגריאטריה שלא בהתאם
להוראות החוק – לדוגמא הרופא סימן שבדק את הזקן בן ה  08-ומעלה
במרפאה ולא בביתו ,או שלא ציין אחת מהאפשרויות  ,פקיד התביעות יבדוק
2

המוסד לביטוח לאומי
מינהל גמלאות
עם הזקן או המשפחה ,היכן בוצעה הבדיקה.
אם הבדיקה בוצעה בבית הזקן – יבקש שהרופא יתקן את הטופס ויחתום
ליד התיקון .אם הבדיקה בוצעה במרפאה – יודיע פקיד התביעות לזקן או
למשפחה שהבדיקה לא נערכה בהתאם להוראות החוק ,ויש בפניהם שתי
אפשרויות:
 ..בצוע הערכת תלות על ידי מעריך.
 ..בצוע בדיקה נוספת על ידי רופא מומחה בגריאטריה בבית הזקן.

חזרה

קריטריונים
לזכאות

 ..למבוטח מלאו  08וטרם מלאו לו .08
 ..המבוטח מתגורר בישובים השייכים לסניפי המוסד  :טבריה ,פתח-תקווה
ירושלים ,נהרייה ,רמת גן ובאר שבע.
 .5בדיקת הרופא המומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו במוסד ציבורי שנערכה
בבית המבוטח.
חזרה
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המערכת הממוחשבת עודכנה בהתאם.
אופן ההזנה זהה לאופן הזנת הערכת תלות על ידי רופא מומחה בגריאטריה לבן 08
ומעלה והיא תקפה לסניפי הניסוי בלבד.
חזרה

חתימה

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד

רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד
העתק לידיעה :גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי סניפי משנה
פקידי תביעות סיעוד
מרכזי דלפק קדמי
מנהלי מרכז מידע טלפוני

חזרה
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