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חוזר נכות מספר 1491

נושא :נכות כללית
תת נושא :ועדות רפואיות
שם החוזר :מסירת חוות דעת רפואית למבוטח לפני סיום טיפול בתביעה
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית על נוהל מסירת חוו"ד רפואית לידי
המבוטח לפי בקשתו ואף אם עדיין לא ניתנה החלטה בתביעתו
פתח דבר

חריגים

הוראות לביצוע

נספחים
טבלה מסכמת – מסירת מידע למבוטח
פס"ד אהרון סלע
קישורים רלוונטיים
תדריך גמלאות – פרק  3מסירת מידע הוראה 3.3.0.9
חוזר נכות מספר  – 133/משלוח העתק מהאבחון הרפואי4פרוטוקול רפואי
רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
פקידי דלפק קדמי
פקידי מוקד טלפוני
תודה רבה לאבי שביט על הכנת החוזר!
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
עד היום ,נשלחו חוות דעת מומחים למבוטחים רק לאחר קבלת החלטה וסיום
הטיפול בתיק.
לאחרונה התקבל פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה המורה לשלוח העתק של
חוות הדעת הרפואית למבוטחים שידרשו זאת ,גם אם לא הסתיים הטיפול
בתביעה.
לכן ,החל מפרסום חוזר זה ,אם התקבלה בקשה ממבוטח או בא כוחו לקבל העתק
של חוות הדעת הרפואית בעניינו ,יש לשלוח אליו העתק מפרוטוקול הועדה
הרפואית שביקש ,גם אם לא הסתיים הטיפול בתביעתו ועדיין לא התקבלה החלטה
לגביו ,גם לא ע"י רופא מוסמך.
בנוסף ,ניתן לשלוח לפי בקשת המבוטח העתק של חוו"ד פקיד שיקום ,חוו"ד רופא
מוסמך לעניין כושר השתכרות והחלטת פקיד תביעות ,וזאת כאמור רק לאחר קבלת
ההחלטה בעניינו.
סימוכין – תדריך גמלאות – פרק  3מסירת מידע הוראה 3.3.0.9
חוזר זה מבטל את סעיף ב' בחוזר נכות מספר .133/
חזרה
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הוראות לביצוע
שליחת העתק חוות דעת מומחה
 .1שליחת העתק חוות דעת רפואית למבוטח בטרם הסתיים הטיפול בתביעה,
תתבצע רק במידה והתקבלה בקשה בכתב ע"י המבוטח או בא כוחו.
 .0יש לבדוק את פרוטוקול חוות הדעת אותו ביקש המבוטח לקבל ולוודא שאין
טעויות או תיקונים שיש לבצע.
 .3במידה וישנם תיקונים לביצוע ,יש להעביר את התיק לרופא ע"מ שיבצע את
התיקונים הנדרשים במהירות האפשרית.
לתשומת לבכם ,לאחר שליחת העתק הפרוטוקול למבוטח ,לא ניתן יהיה לבצע
תיקונים במידה ויתגלו.
 .9לאחר בדיקת הפרוטוקול ותיקון טעויות במידת הצורך ,ניתן לשלוח למבוטח
העתק של פרוטוקול הועדה.
 .5את בקשת המבוטח או בא כוחו יש לצרף לתיק ולסמן על גבי פרוטוקול חוות
הדעת – "נמסר למבוטח בתאריך _______".
שליחת פרוטוקול אבחון רפואי של רופא מוסמך
יש לצרף פרוטוקול אבחון רפואי של רופא מוסמך לכל מכתב דחייה רפואית או
החלטה על כושר (אישור או דחייה) ,כפי שנשלחים היום ,למעט מקרים בהם
הרופא ציין כי אין למסור את פרוטוקול הועדה לידי התובע.
שליחת חוות דעת לעניין כושר והחלטת פקיד
העתקים של המלצת רופא המוסמך לעניין כושר השתכרות וחוו"ד פקיד שיקום,
ניתן לשלוח למבוטח או בא כוחו לאחר סיום הטיפול בתביעה.
פרוטוקולים של ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים (נכות) יישלחו תמיד לאחר
קבלת החלטות הוועדות
חזרה

3

אגף גמלאות נכות

חריגים


אין לשלוח חו"ד במקרים בהם הרופא המומחה ציין כי אין למסור פרוטוקול לידי התובע.

חזרה
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נספח
טבלה מסכמת – מסירת מידע למבוטח

לפני סיום טיפול בתביעה
נשלח היום כחלק
מתהליך הטיפול

ניתן לשלוח
לבקשת מבוטח

לאחר סיום טיפול בתביעה

 פרוטוקול ועדת רפואית לעררים(לפני החלטת פקיד תביעות או
ועדה לעררים (נכות)).

 אבחון רפואי – רופא מוסמך. פרוטוקול ועדת נכות לעררים(אי כושר).

 -חוו"ד רפואית – רופא מומחה.

 חוו"ד פקיד שיקום. חוו"ד רופא מוסמך לעניין כושרהשתכרות.
 -החלטת פקיד תביעות.
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