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הנדון  :חוזר נכות  - 1848נוהלים  -ועדות רפואיות

כזכור במהלך שנת  2009בדק מבקר המדינה את ההיבטים בעבודת הוועדות
הרפואיות כפי שהם משתקפים בתיקי נכות כללית.
בין יתר הדברים שהתחייבנו בעקבות הדוח היה רענון נוהלים בנושאים הבאים :
 .1נוהל "מסלול ירוק"
טיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה  -חוזר  1720מיום .15.8.2006
/http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLibחוזר%20נכות%201720
%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשהdoc. .2אבחון רפואי ללא נוכחות התובע
לפי תקנה  12פרק ב' "אחוז נכות רפואית סימן א'  -קביעת אחוז הנכות
הרפואית" אפשר לדון בעניינו של התובע ללא נוכחות בין היתר ,אם התובע
חתם בטופס התביעה כי מוכן שידונו בעניינו ללא נוכחות.
 הרופא המנתב בשעת הניתוב צריך להתייחס לבקשתו של התובע ,
ובמקרים בהם לדעתו לא ניתן לדון ללא נוכחות עליו לציין זאת ולנמק.
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במקרים בהם הרופא שכח להתייחס לכך על הפקיד להחזיר התיק לרופא
להתייחסותו .בטופס ריכוז נתונים חיוניים להחלטה בתביעה טופס בל/
 3262יש שאלה המתייחסת לכך .יש לשלוח התיק לניתוב עם הטופס
ולהסב תשומת לב הרופא המנתב כי עליו להתייחס לנתון זה בטופס .

 במקרים בהם התובע הוזמן לוועדה כי לדעת הרופא המנתב לא ניתן לדון
בתביעה ללא נוכחות התובע אך התובע לא הופיע לוועדה ,הרופא בוועדה
צריך לשקול אם ניתן לדון לפי המסמכים המצויים בתיק ולקבל החלטה
בעניינו של התובע.
אם סבור שלא ניתן -עליו לנמק את החלטתו.
 .3הזמנה לוועדה רפואית
לפי תקנה  – 10סימן ב' :הליכים הקשורים בקביעת אחוז נכות רפואית – יש
לשלוח את ההזמנה לוועדה רפואית  14ימים לפחות לפני מועד הוועדה .יום
הדפסת ההזמנה ייחשב כיום בו נשלחה ההזמנה ( .לדוגמה  :ההזמנה
הודפסה ב 7.3.2010 -התובע מוזמן לוועדה ב ).21.3.2010 -ניתן כמובן לזמן
את התובע תוך זמן קצר מזה ,אם התובע הסכים לכך.
יש לתעד בכתב את השיחה עם המבוטח תוך ציון התאריך והשעה ולתייק
בתיק הנכות.
 .4נוהל ניגוד אינטרסים
אגף נכות מעדכן בימים אלה את טופס האבחון הרפואי.
בהתאם לנוהל ניגוד עניינים אנו נוסיף בטופס האבחון את ההצהרה הבאה
לרופאים בוועדה:
"אני מצהיר בזאת כי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לא נתתי לתובע חוות דעת או אישורים רפואיים בקשר למצבו
הרפואי.
איני הרופא המטפל של התובע.
לא קיימת קרבה משפחתית/היכרות אישית ביני לבין התובע.
לא קיימים קשרי עבודה או קשר עסקי עם בא כוח התובע.
הממונה הישיר שלי לא נתן חוו"ד על המבוטח.
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הצהרה למזכיר הישיבה:
"אני מצהיר בזאת שלא קיימת קרבה משפחתית או היכרות אישית ביני
לבין התובע ואיני נמצא בניגוד עניינים ע"פ הכללים שקבע המוסד לביטוח
לאומי".
עליכם להקפיד למלא ההתייחסות כאמור.

 .5הזרמת נתונים למערכת
כל תביעה שמתקבלת מוטבעת בחותמת "קבלת התביעה" ומוזרמת למערכת
(מסך .)10
הנכם מתבקשים להקפיד כי תאריך קבלת התביעה שמוזרם למערכת יהיה
זהה לתאריך קבלת התביעה ,קרי חותמת הקבלה (גם במקרים שבהם
התביעה מוזרמת בדיעבד).

החוזר הוכן ע"י עירית בן-חיים

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א גמלאות נכות
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