המוסד לביטוח לאומי
אגף סיעוד
בשיתוף עם
השירות לזקן
במשרד הרווחה

שירותי בריאות כללית

ו' אב ,תשע"ב
 52יולי5105 ,
אל :חברי ועדות מקומיות
הנדון :קביעת ליקוי זמני על סמך מסמכים רפואיים (מסלול קצר מועד)
במטרה לשפר את השירות ולהקל על אוכלוסיית הזקנים שכתוצאה מאירוע רפואי פתאומי נעשו
תלויים בזולת במידה רבה בביצוע פעולות היום יום למשך תקופה קצרה (עד חודשיים) ,הוחלט לבצע
הערכה תפקודית במסלול מהיר ,ללא צורך בביקור בית של מעריך.
ההחלטה תתקבל על ידי פקיד תביעות לאחר קבלת מסקנות היועץ על קיום ליקוי זמני שעשוי לחלוף
תוך פרק זמן עד חודשיים.
(יועץ הוא אח מוסמך שנותן שירותי יעוץ בתחום הסיעוד למעריכים ופקידי תביעות במוסד
לביטוח לאומי).
זכאי על פי החוק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
א .זכאי לגמלת סיעוד לראשונה.
ב .לוקה בליקוי זמני.
ג .אינו סובל מליקוי נפשי ,שכלי או קוגניטיבי קבוע.
ד .הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום (זכאות ברמה הנמוכה).
ה .רופא מטפל אישר כי הוא סובל מליקוי זמני במשך תקופה שלא עולה על חודשיים.
לאחר קבלת ההחלטה ,החומר שיועבר לחברי הוועדה יכלול את המידע הרלוונטי ,כולל מסקנות
היועץ בטופס המתאים (במקום מבחן התלות).
יש לציין כי יועץ יוכל להמליץ על מסלול קצר מועד גם כאשר נערכה הערכה בביקור בית על ידי
מעריך.

לתשומת 
 .1מאחר והזכאות היא מידית ,ויש חשיבות למתן מידי של שירותים לזקן ,יודגש הצורך הדחוף להעביר
את הזמנת השירותים לפקיד התביעות כדי שפקיד התביעות יקליד את תכנית הטיפול במערכת
הממוחשבת ונותני השירות יקבלו את התכנית בבוקר למחרת באמצעות מערכת ה– .B2B
 .1ההפניה למסלול קצר מועד אינה נעשית על ידי גורמים בקהילה אלא על ידי פקידי התביעות
והיועצים בסיעוד.
 .2הזקן יוכל להגיש בקשה להחמרה אם תקופת הזכאות או היקף השעות שניתנו לו אינם מספקים.

העתק :גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחומי הגמלאות
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי
גב' דליה רוזיניק ,מפקחת ארצית בשירות לזקן ,משרד הרווחה.
גב' לריסה ראם – רכזת גריאטרית ראשית ,שירותי בריאות כללית
מנהלי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות
עובדי אגף סיעוד משרד ראשי
הנחיות לוועדה המקומית מתפרסמות מטעם הצוות הבינמשרדי –
השירות לזקן במשרד העבודה ורווחה ,קופת חולים וביטוח לאומי
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