אגף גמלאות נכות
תאריך :כו' אלול תשע"א
 52בספטמבר 5133

חוזר נכות מס' 3981

נושא :נכות כללית
תת נושא :נכות פסיכיאטרית
שם החוזר :נכות פסיכיאטרית לתקופה זמנית נוספת
מטרת החוזר
ליידע את פקידי תביעות נכות ,מזכירי ועדות רפואיות ורופאים פסיכיאטרים על שינוי הנוהל
לקביעת נכות פסיכיאטרית לתקופה זמנית יותר מפעם אחת ,בהתאם להחלטת הרופא
המוסמך.
שינוי הנוהל נועד לאפשר קביעה של נכות פסיכיאטרית זמנית נוספת במקרים שבהם קיימת
סבירות לשיפור חלקי או מלא במצבו הנפשי של הנכה.
פתח דבר
תהליך עבודה
הוראות לביצוע

השפעות נלוות

ביטול חוזר 3213
ביטול סעיף  2.4.9בתדריך נכות
רשימת תפוצה

מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות

תודה לשלי מימון לביא מאגף נכות על היוזמה ועל כתיבת החוזר.

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
על פי תקנה  6בתקנות לקביעת אחוזי נכות רפואית ,רופא מוסמך רשאי לקבוע אחוז נכות
רפואית לתקופה מוגבלת ,כל עוד מצבו הרפואי של התובע אינו יציב; תוקפה של כל קביעה
זמנית כאמור יהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים מיום הקביעה.
עד היום במקרים בהם סבר הרופא הפסיכיאטר בוועדה כי יש לקבוע נכות זמנית מצטברת
העולה על שנתיים ,נדרש אישור של רופא אמון.
לאור טענות הרופאים הפסיכיאטרים בסניפים על כך שהנחייה זאת מגבילה אותם ,ובמיוחד
נוכח תיקון לרון שלא מאפשר לערוך בדיקה מחדש של מצבם הרפואי של מקבלי קצבת נכות,
הגבלה זאת של קביעה זמנית לתקופה קצובה של עד שנתיים בלבד מיום הקביעה הראשונה,
עלולה להוביל לתשלום קצבאות לנכים שמצבם השתפר ואין למוסד אפשרות לבדוק זאת.
החל ממועד פרסום חוזר זה רשאי הרופא הפסיכיאטר לקבוע נכות רפואית זמנית עד לשלוש
קביעות רצופות (כלומר מקסימום  6שנים  -אם כל קביעה היא לשנתיים).

הוראות לביצוע

הרופא הפסיכיאטר רשאי לקבוע נכות רפואית זמנית לתקופה של שנתיים בהתאם לתקנה 6
לתקנות קביעת אחוזי נכות רפואית ,ומתום תקופת הזמניות רשאי הרופא הפסיכיאטר לקבוע
נכות רפואית זמנית נוספת עד לשלוש קביעות זמניות (כלומר מקסימום  6שנים – תלוי במשך
התקופה של כל קביעה).
 יודגש ,כי כל קביעה זמנית מחייבת רישום הנימוקים של הרופא הפסיכיאטר בפרוטוקול
הרפואי.
 בכל מקרה שבו סובר הפסיכיאטר שלא צפוי שיפור במצבו של הנכה ,יש לקבוע נכות
יציבה.
 ההנחייה של התייעצות עם רופא אמון – ד"ר יהודה ששון ,רלוונטית רק לקביעת נכות
פסיכיאטרית זמנית בפעם הרביעית.
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 הנחיות חוזר זה אינן כוללות את הלוקים בפיגור (סעיף .)83
דוגמא:
הרופא הפסיכיאטר דן בתיק במסגרת תביעה ראשונה ביום .34.9.5133
יום הקביעה הינו  ,34.9.5133הרופא רשאי לקבוע נכות רפואית זמנית לתקופה של עד שנתיים
מיום הקביעה .לפיכך הנכות תקבע לתקופה זמנית עד .13.2.5131
לקראת תום הזמניות הנכה יבדק מחדש בתאריך  .52.12.31הרופא הפסיכיאטר רשאי לקבוע
נכות רפואית זמנית לשנתיים נוספות מיום הקביעה ,דהיינו עד  ,13.4.5132ואם בבדיקה הבאה
בשנת  5132יהיה סבור שהקביעה עדין איננה יציבה ,יהיה רשאי כאמור לקבוע שוב נכות
זמנית.
בפעם הרביעית שהנכה מופיע בפני ועדה ,כלומר בשנת  ,5132אם עדיין הפסיכיאטר סובר
שאין שיפור במצבו של הנכה – יש לקבוע נכות יציבה או להעביר לרופא אמון – ד"ר יהודה
ששון ,לאישור נכות זמנית לתקופה נוספת.

אנא תשומת ליבכם לסוגייה נוספת בנוגע לסעיפים פסיכיאטריים:
 אם כתוצאה מהתפרצות מחלה כלשהי מופנה התובע לפסיכיאטר אשר קובע הפרעה
הסתגלותית דכאונית זמנית ,ואין בליקוי הפסיכיאטרי כדי להשפיע על דרגת אי הכושר
שנקבעה הואיל ולנכה סעיפי ליקוי אחרים יציבים בשיעור מזכה – רשאי הרופא המוסמך
לשנות את הסעיף הפסיכיאטרי ליציב מבלי להתייעץ עם הפסיכיאטר שאיבחן ,ובתנאי
שינמק זאת בפרוטוקול של האבחון הרפואי.
הסיבה להנחייה זאת היא למנוע הזמנות חוזרות של תובעים לבדיקה בתום זמניות מבלי
שיהיה צורך ממשי בכך.
חזרה

3

