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חוזר נכות מס' 1905

חוזר הלשכה הרפואית

נושא :נכות כללית
תת נושא :וועדות רפואיות-קביעת אחוזי נכות רפואית

שם החוזר :הנחיות בנוגע לישום פסק דין שניתן בבית הדין הארצי
שעניינו פרשנות לנושא סכרת עם סיבוכים
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית ,מזכירי וועדות ומזכירי ישיבות על השינוי בקביעת
אחוזי נכות רפואית למחלת סכרת עם סיבוכים לפי סעיף  )6(4למבחנים.
פתח דבר
תהליך עבודה
הוראות לביצוע
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תודה רבה לעירית נתן על כתיבת החוזר.
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עו"ד רולן ספז – סגן בכיר ראשון ליועץ המשפטי
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פתח דבר
בתאריך  29.1.2012ניתן פס"ד בבית הדין הארצי לעבודה ,הדוחה את פרשנות המוסד לקביעת
אחוזי נכות רפואית לסכרת עם סיבוכים לפי סעיף  )6(4למבחנים לפיה אחוזי נכות בשיעור 65%
יקבעו רק כאשר הסיבוך/הפגימה מקנה לפחות  30%נכות רפואית .
על פי סעיף  )6(04למבחנים על הרופא המוסמך לקבוע  65%נכות רפואית אם לתובע אחד
מהסיבוכים להלן:
א.

נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית – מוטורית או אוטונומית);

ב.

רטינופתיה סוכרתית (של הרקע  ,BDRאו משגשגת; ) PDR -

ג.
ד.

פרוטאינוריה קבועה ,או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
מחלת כלי דם היקפיים;

ה.

מחלת כלי דם כלילים.

עד היום פירש המוסד את הפריט  )6(4למבחנים כמאפשר קביעת אחוזי נכות בשיעור  65%בתנאי
שלתובע אחד מהסיבוכים המפורטים שחומרתו מקנה  30%נכות רפואית.
לאחרונה ניתן פסק דין בדבר הפרשנות לפריט ליקוי  )6(4למבחנים ,לפיו הפרשנות הנכונה של
הסעיף הינה כדלקמן:
א .יש לקבוע במפורש אם מופיע אצל התובע לפחות אחד מהסיבוכים של מחלת הסוכרת
המפורטים בסעיף .)6(04
ב .אם נמצא כי למבוטח לפחות סיבוך אחד של מחלת הסוכרת יש לקבוע  65%נכות רפואית
ללא קשר לחומרת הסיבוך או הסיבוכים(.אף אם נקבעו  0%בגין הסיבוך).
ג .במידה ושיעור הנכות בשל פגימה נפרדת הנובעת מהסיבוך הינו מעל  30%יש לקבוע
למבוטח נכות נפרדת נוספת בגין אותה פגימה.
חזרה
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הוראות לביצוע
לאור האמור לעיל ,יש לפעול כדלקמן:
 .1בתיקים המתנהלים בבתי הדין השונים יש להחזיר את עניינו של המבוטח לוועדה
הרפואית לעררים על מנת שתפעל בהתאם לאמור לעיל.
 .2במקרים בהם פונה המבוטח בבקשה לבדיקה מחדש או בתביעה חוזרת ,יש לבדוק אם
לתובע נקבע באבחון קודם סעיף ליקוי . 04
אם באבחון קודם נקבע סעיף ליקוי זה ,אך לא נקבע סעיף  )6(04או  )7( 04ועל פי
המסמכים הרפואיים הקיימים בתיק או שצרף התובע קיימת עדות לסיבוכים המפורטים
בסעיף  )6(04יש לדון מחדש במצבו ,וזאת אף אם טרם חלפו
 6חודשים ממועד הקביעה הקודמת/ממועד הדחייה הקודמת.
 .3תאריך תחילה  -תאריך תחילת הליקוי הרפואי -סכרת עם סיבוכים – יקבע ממועד
היווצרותו .יחד עם זאת ,בדיווח לקובץ נכות ,יש להזין תאריך תחילת ליקוי רפואי על פי
כללי השיהוי .כלומר ,אם נקבע בעבר תאריך קובע ,תאריך תחילת הליקוי לא יקדם ל1 -
בחודש ה 12 -שקדם למועד חידוש הדיון או התביעה החוזרת.
 .4החלטה בכושר  -ההחלטה אם התובע נכה או התובעת עקרת בית נכה מחייבת לבחון
בראש ובראשונה את השפעת הליקוי הרפואי על הכושר להשתכר או לתפקד במשק הבית.
כאשר נקבע סעיף ליקוי  )6(04למבחנים  -סכרת עם סיבוכים  -בחוו"ד כושר יביא הרופא
המוסמך בחשבון את השלכת ליקוי הסכרת (על פי חומרתו) ואת השלכת הסיבוך (על פי
חומרתו) והשילוב ביניהם ,על כושרו של התובע להשתכר/לתפקד במשק הבית.
 .5על פקידי התביעות ומזכירי הוועדות לוודא כי פס"ד מוכר וידוע לרופאים לפוסקים
ולמזכירי הישיבות.

חזרה

מצ"ב קישורית לפסק דין סכרת
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