
 

 אגף גמלאות נכות

 תחום נכויות מיוחדות

 המוסד לביטוח לאומי
National Insurance Institute 

 

 

 91909, מיקוד 13ירושלים, שד' ויצמן 

 אל:

 מנהלי מחלקות נכות וילד נכה
 פקידי תביעות ילד נכה

 י"א תשרי, תשע"ז

 2016אוקטובר,  13

 שלום רב,

 ציטוטוקסי( המקבלים טיפול רטינובלסטומה) גידולי עינייםהנדון: קביעת זכאות לילד נכה לילדים עם 

אונקולוגיה ילדים ומחלקת עיניים במרכז הרפואי הדסה. -המחלקה להמטולוגיהלאחרונה, קיבלנו פנייה מ
הסובלים מגידולים ברשתית  נתבקשנו לבחון אחידות ההנחיות לקביעת זכאות לילדיםבפניה 

 . )רטינובלסטומה(

מקומיים לעין, כחלק מגישה )כימיים(  ציטוטוקסייםילדים אלו מטופלים בשנים האחרונות בטיפולים 
 בחלק מהמקרים שימור של העיניים. המאפשרת 

החלופות אחת בהוחלט כי בכל מקרה של מי שמטופל והתייעצות עם הלשכה הרפואית, לאחר בחינת הפניה 
עירוי בתוספת הראשונה לתקנות ילד נכה, ונראה בו כמי שמקבל  4הבאות, תיקבע זכאות בהתאם לסעיף 

 :ציטוטוקסיתכשיר של 

 עירוי ורידי; 
 הזרקה ישירה של כימותרפיה לזגוגית העין; 

 .הזרקה של כימותרפיה לעורק המזין את העין 

ולכן מתקיים  -, בהפרשי זמן של שבוע עד שבועייםטיפולים 3-8בד"כ מדובר ב  טיפולים אלו ניתנים בסדרות.
  .התנאי של עירוי אחת לחודש

)בהתאם  חודשים נוספים מסיום הטיפול הציטוטוקסי 6 -תשלום הקצבה יימשך ל -בהתאם לתקנותכידוע, 
 . בתוספת הראשונה לתקנות( 4לסעיף 

ממועד ניתן לאשר זכאות עד שנה רטרו במקרים חדשים, או במקרים בהם לא אושרה עד כה זכאות בהתאם, 
 . בקשה לבדיקה מחדשתביעה או הה

לילדים המקבלים טיפול  188%יישום התיקון המרחיב את הזכאות לקצבה בשעור ים לככידוע, אנחנו נער
 קבוע, ובכלל זה, לילדים אונקולוגיים הנמצאים בתקופת הטיפולים. 

 תאריך סיום טיפוליםהקפיד ולהזין כדי להבטיח הגדלת הקצבה גם לילדים עם גידולי עיניים, חשוב מאוד ל
 הטיפול הציטוטוקסי.  לאחר סיוםהקצבה לאוכלוסיה זו עד חודש  אתטי באופן אוטומבכוונתנו להגדיל נכון. 

 מכתב לרופאי ילד נכה נשלח ע"י הלשכה הרפואית. 
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