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 רופאים מוסמכים, נכות כללית אל:

 נותני חוות דעת, נכות כללית 

 

 

 הפניה למרכז הארצי להמופיליה  -. ניתוב אצל חולי המופיליה 1הנדון: 

 ריענון  -. מבחני נכות לחולי המופיליה 2                               

 

 

התאמה בין -הם בשל בעיות של איבעקבות פניה אלינו מהמרכז הארצי להמופיליה לדברי .1

 המצב הקליני של חולי המופיליה לבין קביעת הועדות הרפואיות בתחום נכות כללית. 

 לאור הפניה, קיימנו דיון בנושא. 

 

בדיון נכחו פרופ' אורי מרטינוביץ, ד"ר יונתן שפירא, גב' גינה גולדשטיין, גב' דליה בשארי  

 והח"מ.

 

גמאות של ועדות רפואיות, התברר שלא בכל המקרים רופא המוסד בדיון ולאחר עיון במספר דו

או הפוסקים בועדות ערר מודעים למכלול הבעיות של חולה ההמופיליה שעומד מולם, זאת 

בשל היעדר מסמכים מתאימים, חוסר יכולת של הנבדק למסור פרטים חשובים מבחינה רפואית 

 וכו'.

 

הבנות, נקבע קו פעולה משותף של המוסד -ם לאיעל מנת  לפתור בעיה זו, אשר עלולה לגרו

 והמרכז הארצי להמופיליה.

 

 על פי קו פעולה זה, יש לפעול כדלהלן:

 

פנה לקבלת חוות דעת מהמרכז הארצי להמופיליה )הנמצא הניתוב, כל חולה המופיליה י טרם .א

ויד בתעודה רפואית בה יצוינו פרטי המחלה/ות מהן הוא שם הוא יצ השומר(.-במרכז רפואי תל

 סובל, לרבות סיבוכי המחלה )אם קיימים(.

 כולל עיון בחוות הדעת של המכרז הארצי להמופיליה. ,הועדה הרפואית תדון על חולי המופיליה .ב

כמובן חוות הדעת תשמש אינפורמציה בלבד, ובמקרים מסוימים תהווה כלי חשוב לקביעת  .ג

 כות וכושר ההשתכרות .שיעור הנ

 

 במידת הצורך, ניתן ליצור קשר ולתאם את הפנית החולים למרכז הארצי להמופיליה באמצעות: 

 

  03-5302950 טלפונים: 

 03-5302120  

 03-5302411  

 03-5351806 פקס: 

 

 

לאחרונה הופנו אלינו דוחות של ועדות בנכות כללית בהן נקבע שיעור נכות שלא בהתאם  .2

 .10.2.2001  -הנחיות שפורסמו על ידינו בל

 

 להלן רענון ההנחיות שכבר הופצו בעבר: 
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 חולי המופיליה בדרגה קלה .1

 

 2המופיליה קלה עם דימומים נדירים לא ספונטנים, מומלץ לקבוע נכות על פי סעיף  .א

 .0%)א'(

בוע נכות על פי סעיף פעמים לשנה מומלץ לק 6המופיליה קלה עם דימומים נדירים עד  .ב

 . 20%)ב'(  2

 

 חולי המופיליה בדרגה בינונית .2

 

 .50%)ג'(  2פעמים בחודש. מומלץ לקבוע נכות על פי סעיף  3-4חולים המדממים עד  .א

)ד( חולים המדממים יותר מפעם בשבוע, הסובלים מדימומים תוך שריריים או  2סעיף  .ב

 .75%)ד'(  2ות על פי סעיף תוך מפרקיים או באיברים פנימיים מומלץ לקבוע נכ

 

 חולי המופיליה בדרגה קשה .3

 

חולים הסובלים מהרס ניכר במפרקים הגורמים להגבלה ניכרת בכושר העבודה וחולים הסובלים 

 VIIIבנוסף להמופיליה, חולים במחלת המופיליה עמידה לטיפול רגיל )פקטור  AIDSממחלת 

 .100%)ה'(  2פי סעיף  עקב נוכחות נוגדן(, מומלץ לקבוע נכות על IXאו 

 

 אודה לכם לקבוע נכות בהתאם להנחיות לעיל.

 

 ב ב ר כ ה ,

 


ד"רמריוסקולסקי

 היועץ הרפואי )בפועל(

 

 סמנכ"לית גימלאות - גב' אילנה שרייבמן העתק:

 מנהלת אגף נכות כללית - גב' עירית פלדמן  

  מכרז הארצי להמופיליהמנהל ה - פרופ' אורי מרטינוביץ  

 המרכז הישראלי להמופיליה - גב' ג. גולדשטיין  

 המכרז הישראלי להמופיליה - ד"ר גיל שפירא  

 המרכז הישראלי להמופיליה - גב' דליה בשארי  


