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		 *	בחוברת	זו	הושקעו	מאמצים	רבים	בכדי	להביא	לידיעת	המטופלים	את	עיקרי	זכויותיהם	נכון	

		לתחילת	שנת	2017.	התוכן	בחוברת	זו	הינו	לידיעה	בלבד	ונתון	לשינויים.
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דבר ההנהלה הרפואית:

חברת א.פ.ק מפעילה מעל עשרים שנים מרכזי דיאליזה ברחבי הארץ.
משתדלים  אנו  ולכן  וממושכת,  קשה  במחלה  שמדובר  היטב  יודעים  אנו 
לתת את השירות הטוב ביותר, לא רק מבחינה רפואית אלא גם מבחינת 

רווחת המטופלים.
ודאי הבחנתם כי אנו מקדישים תשומת לב רבה גם לפרטים הקטנים, וכי 
ויוצר סביבה  המכון שבו אתם מקבלים טיפול הוא מרווח, מואר ואסתטי, 

טיפולית נעימה ככל האפשר.
מחלקה  מנהל  עומד  שבראשו  ביותר,  רפואי מקצועי  צוות  תפגשו  במכון 

נפרולוגית ורופאים מומחים מבית החולים הסמוך.
לעובדה זו יש חשיבות רבה, כיוון שאם תזדקקו לשירות כלשהו במסגרת 
יהיה נפרולוג שמכיר אתכם,  בית החולים, מי שיטפל בכם בבית החולים 

והרצף הטיפולי יישמר.
אנו קשובים לצורכי החולים, ומזכירים לכם כי העובדת הסוציאלית שלנו 
עומדת לרשותכם ולרשות משפחתכם בכל עת, ובשעת הצורך היא תסייע 

לכם לפתור בעיות בתחום עיסוקה.
אם יש לכם הצעה, בקשה או הערה בנוגע לשירות שאתם מקבלים, אנא 

העבירו אותה אלינו.
לידיעתכם, מנהלי א.פ.ק נמצאים בקשר הדוק עם סניפי קופות החולים, 

כדי שיוכלו לטפל במהירות וביעילות בכל בעיה משרדית הקשורה בכם.

איחולי	בריאות,
פרופ'	עמוס	פינס

מנהל	רפואי	כללי			
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אורנית	טופז
דיאטנית	ראשית

דבר הדיאטנית

מטופל	יקר,

ובלתי  חשוב  חלק  מהווה  בדיאליזה  המטופלים  בחולים  התזונתי  הטיפול 
נפרד מהטיפול הכולל.

הרמה  מעל  אשר  חומרים  של  פינוי  מתרחש  בדיאליזה  הטיפול  במהלך 
התקינה הם מזיקים לגוף. ביניהם: אוריאה, קראטינין, אשלגן, נתרן, זרחן ומים.
במהלך הטיפול בדיאליזה מתפנים גם חומרים החיוניים לתפקודו התקין של 
הגוף, כמו חלבונים וויטמינים מסיסים במים, והדבר עלול להביא לתת תזונה.
הכוונה תזונתית מתאימה תאפשר לכם למנוע הצטברות של חומרים מזיקים 

בגוף, וכן לשמור על מצב תזונתי תקין, למנוע סיבוכים ולהרגיש טוב יותר.
חלק  המהווה  דיאטנית  נמצאת  א.פ.ק  של  הדיאליזה  מיחידות  אחת  בכול 
ולייעץ  בלתי נפרד מהצוות. הדיאטנית תשמח לעמוד לרשותכם בכל עת, 

לכם בכל בעיה תזונתית שתתעורר.
יומי המותאם  הדיאטנית תיתן לכם הנחיות תזונתיות, ותרכיב לכם תפריט 

למצבכם הרפואי, לבדיקות הדם שלכם ולאורח חייכם.
ולכן  שלכם,  החודשיות  הדם  לבדיקות  בהתאם  תשתנה  שתזונתכם  רצוי 
הדיאטנית עוקבת אחרי תוצאות הבדיקות מדי חודש ומשנה את התפריט 

בהתאם.

המטופל  שמקבל  בטיפול  וחשוב  הכרחי  חלק  מהווה  התזונה  לסיכום, 
הטוב  הטיפול  את  לתת  שואפים  א.פ.ק  דיאליזה  ביחידות  אנו  בדיאליזה. 

ביותר, תוך שמירה על איכות חייו של המטופל.
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השירות	הסוציאלי	במרפאות	א.פ.ק:

בכל יחידות א.פ.ק דיאליזה ניתן שירות סוציאלי, לרווחת המטופל ובני משפחתו.
השירות ניתן על ידי עובדות סוציאליות ותיקות ומנוסות בתחום הבריאות.

ביחידת  לטיפולים  להיקלט  חדש  למטופל  מסייעת  הסוציאלית  העובדת 
הדיאליזה ולהסתגל למצבו החדש.

הצורך  ובמידת  לזכויותיו,  באשר  המטופל  את  מיידעת  הסוציאלית  העובדת 
עוזרת לו להשיגן.

העובדת הסוציאלית משמשת 'אוזן קשבת' למטופל ולבני משפחתו.
הטיפול  שלבי  בכל  משפחתו  ובני  המטופל  את  מלווה  הסוציאלית  העובדת 

בצורה עקבית ומסודרת.
במידת הצורך, העובדת הסוציאלית עוזרת למטופל לפתור בעיות המתעוררות 

במסגרת יחידת הדיאליזה ומחוצה לה.

הטיפול הסוציאלי במרפאות א.פ.ק דיאליזה מתאפיין באווירה משפחתית לצד 
הקפדה על שירות אמין ומקצועי.

כמו כן, השירות פועל על פי עקרון 'הדלת הפתוחה', והוא מתאפיין בזמינות 
ובנגישות גבוהה תוך שמירה על טובתו ועל כבודו של המטופל.

דבר העובדת הסוציאלית

לילך	אדם
עובדת	סוציאלית	ראשית
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הצוות	המטפל	
הצוות המטפל ביחידות א.פ.ק דיאליזה הוא צוות רב מקצועי הכולל:
רופאים, אחיות, דיאטניות, עובדים סוציאליים, כוחות עזר ומזכירות.

בכל אחת מיחידות א.פ.ק דיאליזה יש מתאם השתלות, העומד בקשר עם יחידת 
וזאת  יכול להצטרף למאגר המועמדים להשתלה,  ההשתלות הארצית. המטופל 

לאחר בירור רפואי ביחידה.
תפעול	המכון

האחות האחראית מתאמת את מועדי הטיפול בדיאליזה ואת מהלך ההסעות מתוך 
התחשבות בצורכי המטופל. עם זאת על המטופל להבין, כי נלקחים בחשבון גם 

שיקולים רפואיים, צורכי המטופלים האחרים, אילוצי המכון ואירועים בלתי צפויים.
על מנת לאפשר למטופלים בדיאליזה את הטיפול הטוב והיעיל ביותר,

על המטופלים להקפיד ולקיים כמה כללי בטיחות והתנהגות.

דף מידע למטופל ומשפחתו

על מנת לשמור על אווירה נעימה, יש להתנהג בכבוד לצוות המטפל ולמטופלים  		F

האחרים.
מבקשים  אנו  ולכן  ושעות,  ימים  של  מראש  קבוע  בסדר  נעשים  הטיפולים  	F

מהמטופלים לדייק ולהגיע במועד שנקבע להם. לידיעתכם, איחור משבש את 
רצף העבודה ביחידה ועלול לפגוע במטופלים האחרים.

עם הגעתכם, נבקשכם לחכות בחדר ההמתנה עד אשר תקראו על ידי הצוות  	F

לאולם הטיפולים.
אין להיכנס לאולם הטיפולים ללא אישור הצוות. 	F

חל איסור מוחלט על כניסת מלווים לאולם הטיפולים ללא אישור הצוות. 	F

בזמן הטיפול, יש לשמור על הסדר והניקיון בכל מתקני יחידת הדיאליזה. 	F

יש לשמור על הציוד הרפואי ביחידה. אין לגעת במכונת הדיאליזה. 	F

אסור להניח חפצים, מזון ושתייה על מכונת הדיאליזה. 	F

הצוות  את  ליידע  נבקשכם  שהיא,  סיבה  מכל  לטיפול  להגיע  תוכלו  לא  אם  	F

בהקדם האפשרי.
אם נעדרת מהיחידה לתקופה ארוכה, נא לתאם עם צוות הדיאליזה מועד חדש  		F

לטיפול בדיאליזה.

להלן	כללי	ההתנהגות	ביחידות	א.פ.ק	דיאליזה:	
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זכויות והטבות 
למטופלים בדיאליזה
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הזכות	לקבל	טיפול	רפואי:	
לכל אדם מגיע לקבל טיפול רפואי מקצועי, ללא הבדל דת, גזע, מין,

לאום וארץ מוצא.

טיפול	רפואי	נאות:	
המטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי ואיכותי.

מידע	בדבר	זהותו	של	המטפל:	
החולה זכאי למידע אודות זהותו ותפקידו של כל בעל מקצוע המטפל בו.

הזכות	לקבל	חוות	דעת	נוספת:	
החולה זכאי לבקש או להשיג ביוזמתו חוות דעת נוספת על מצבו הרפואי. 

המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לחולה בכל הדרוש למימוש זכות זו. 

שמירה	על	פרטיות	החולה:	
הצוות המטפל חייב בשמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל. 

חובה	על	שמירת	סודיות	רפואית:	
המטפלים במוסד הרפואי מחויבים לשמור בסודיות כל מידע רפואי

הנוגע למטופל. 

הזכות	לקבל	מידע	רפואי:		
למטופל זכות לקבל מידע מהתיק הרפואי שלו, לרבות העתקים ממנו 

המתייחסים לענייניו הרפואיים.

חוק זכויות החולה
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הסכמה	מדעת:	
המטופל חייב להסכים לקבל את הטיפול. הסכמה זו צריכה להיות

"הסכמה מדעת".
הסכמתו של המטופל תינתן רק לאחר שהובהרו לו כל הפרטים הקשורים 

באבחנה, המהלך הצפוי של מחלתו והטיפול הרפואי המוצע לו. המטופל יבין
את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע לו, כולל טיפולים רפואיים 

חלופיים או העדר טיפול.

ייפוי	כוח	ואפוטרופסות:	
קבלת טיפול בדיאליזה מותנה בהסכמת המטופל.

חוק זכויות החולה קובע, כי המטופל יכול לקבוע מיופה כוח מטעמו,
שיהיה רשאי להסכים או לסרב לטיפול במידה והמטופל לא יכול מכל

סיבה שהיא לקבל החלטות רפואיות.
אפוטרופוס ימונה למטופל שאינו כשיר ואין לו מיופה כוח מטעמו. 

הוראות	רפואיות	מקדימות:	
מטופל כשיר יכול לתת הוראות מקדימות באשר לטיפול בו בעתיד. בהוראות

אלו יפרט המטופל את רצונו לגבי המשך הטיפול, אם יהיה במצב שבו לא יהיה 
כשיר ולא יוכל לקבל החלטות רפואיות ולתת הוראות לגבי הטיפול.

טיפול	במצב	חירום:	
בשעה שנשקפת סכנה חמורה לחייו של המטופל ובשעת חירום רפואי רשאי 
המטפל לתת טיפול בניגוד לרצונו של החולה, וזאת לאחר אישורה של וועדת 

האתיקה של המוסד הרפואי.
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זכויות והטבות עד גיל הפרישה )מטופל צעיר(:

קצבת	נכות:
1. עובד שעקב המחלה צומצם כושר ההשתכרות שלו מעבודה ב-50% או יותר.

2. עקרת בית שנקבעה לה נכות של 50% לפחות.
* את התביעה יש להגיש עד 90 מתאריך הפסקת העבודה.

 * לא ניתן לקבל כפל קצבאות )באותה התקופה קצבת נכות + נכות מעבודה
או קצבת נכות + קצבת שארים(.

* מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.
3. מטופל שתביעתו נדחתה, רשאי לבקש בדיקה מחדש לזכאות לאחר 6 

חודשים.
4. תעודת נכה - זכאים לתעודה מקבלי קצבת נכות וקצבה לשרותים מיוחדים.

 * תעודת  הנכה נשלחת באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי ישירות לכתובת
הזכאי.

קצבת	שירותיים	מיוחדים:	
מטופל בדיאליזה לפני גיל פרישה זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים בגובה 

 של 50%
* חולה שהיה זכאי לגמלת שר"מ לפני גיל פרישה, זכאי להמשיך ולקבל

   את גמלת השר"מ בהגיעו לגיל פרישה.
* ניתן לתבוע את הקצבה, עד שנה לאחר הגעה לגיל פרישה.

מטופלים	מקבלי	קצבת	נכות:
יש למלא את הטופס "התביעה לקבלת שירותים מיוחדים", 

ולהגישו בצירוף אישורים רפואיים למחלקת שירותים מיוחדים 
בביטוח הלאומי.

ביטוח לאומי

מטופלי דיאליזה פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
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למטופלים	עובדים	שאינם	מקבלים	קצבת	נכות:
יש למלא את הטופס "תביעה לקבלת שירותים מיוחדים למטופל שאינו מקבל קצבת 

נכות", ולהגישו בצירוף אישורים רפואיים למוסד לביטוח לאומי.
* מטופל דיאליזה שחלה החמרה במצבו התפקודי יכול להגיש בקשה להגדלת גמלת 

השירותים המיוחדים עד לגובה של 168%.

הסבה	מקצועית/שיקום:
מטופל בדיאליזה שמצבו הרפואי אינו מאפשר לו להמשיך ולעבוד בעיסוקו,

זכאי להגיש למחלקת השיקום של המוסד לביטוח לאומי בקשה לאבחון
ושיקום מקצועי.

מטרת השיקום המקצועי היא להקנות מקצוע או סיוע בהשתלבות בעבודה
על פי התאמה אישית ועפ"י שיקול הגורמים המקצועיים.

עידוד	מקבלי	קצבת	נכות	לצאת	לעבודה:
יציאת אדם בוגר לעבודה מאפשרת לו לקבל שכר על מנת שיוכל לקיים את עצמו. 

יציאה לעבודה שומרת על תפקודו החיוני של האדם, היא מאפשרת לו לשמר ולפתח 
מיומנויות עבודה ויכולות של למידה וזיכרון. כמו כן היא מאפשרת לאדם לקיים 

קשרים חברתיים ויחסי גומלין עם שותפים לעבודה. יציאה לעבודה ולו למספר שעות 
שומרת על בריאות הגוף והנפש.

ביולי 2008 תוקן חוק הביטוח הלאומי, במטרה לעודד מקבלי קצבאות לצאת לעבודה.
תיקון	החוק	מאפשר	למקבלי	קצבה	לעבוד	ולקבל	משכורת	מבלי	שתפגע	קצבתם,	

בהתאם	לתקרות	השונות	שנקבעו.	)ניתן	להתעדכן	בעלון	המוסד	לביטוח	לאומי(.
* אם סיבת הדחיה אינה רפואית, רשאי להגיש תביעה חוזרת ללא תקופת המתנה.

* במידה ומקבל הקצבה מכל סיבה שהיא לא יוכל להמשיך ולעבוד תוחזר לו הקצבה 
במלואה ללא צורך לעבור בדיקת זכאות מחדש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
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זכויות והטבות מגיל פרישה )גמלאי(:
קצבת	זקנה	

 אזרח שהגיע לגיל פרישה, זכאי לקצבת זקנה בהתאם לקריטריונים
של המוסד לביטוח לאומי )תלוי הכנסות(.

* זכאי לקצבת נכות שהגיע לגיל פרישה עובר לטיפול מחלקת זיקנה במוסד 
לביטוח לאומי וקצבת הנכות הופכת לקצבת זיקנה.

* לצורך בירור יש לפנות למוסד לביטוח לאומי למענה קולי 6050*.
אדם שחלה בגיל זקנה אינו זכאי לגמלת שירותים מיוחדים, ובמקומה תינתן לו 

גמלת סיעוד.

גמלת	סיעוד	
גמלת סיעוד היא גמלה הניתנת לתושב ישראל בגיל זקנה שחלה הידרדרות 

במצב תפקודו. 
 הגמלה ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי. הזכאים לגמלה יקבלו שירותי

סיעוד על מנת לסייע להם בפעולות היום יום. 

העסקת	עובד	זר
 מטופל המקבל גמלת סיעוד מרבית והוא זקוק לעזרה והשגחה 

24 שעות ביממה, יכול להגיש בקשה להעסקת עובד זר.

תהליך	הגשת	הבקשה
 יש צורך בהוצאת רשיון עבודה לעובד זר מאחת מיחידות הסמך של 

משרד התעסוקה המסחר והתעשייה )התמ"ת(.
הוצאת האישור כרוכה במילוי טופס בקשה, צילום ת"ז ותשלום האגרה.

חברות הסיעוד יכולות לסייע בביצוע התהליך ולספק את השירות 
הנדרש.

המשך ביטוח לאומי

כתובות	יחידות	הסמך	של	משרד	התמ"ת:

רח' בן יהודה 34 קומה 13   ירושלים	
בנין מגדל העיר. טל' 02-6229813/4  

רח' אלומות 12, בניין משובית,  דרום	
קומה ב', א.ת. עומר טל' 08-6253017  

רח' פל-ים 7, בנין צים. חיפה 
טל' 04-8606703/4  

רח' דרך שלמה 53 קומה ד'. ת"א	
טל' 03-51254226  
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מטופל	שאף	פעם	לא	הייתה	ברשותו	דירה:

 תעודת זהות כולל ספחים.
 אישוריי הביטוח הלאומי באשר לנכותו.

 אישור על שירות בצבא או בשירות לאומי.
 תעודת נישואין.

 דף תנועות חשבון מהבנק של תקופת 
   חצי השנה האחרונה.

 מכתב בקשה של המטופל.
 מכתב בקשה של עובדת סוציאלית.

מטופל	שהיה	בעבר	בעל	דירה:

 תעודת זהות כולל ספחים.
 חוזה מכירת דירה.

 אישור על סילוק משכנתא.
 אישור נכות וקצבה מהמוסד לביטוח 

   לאומי.
 דף תנועות בחשבון הבנק בחצי השנה 

   האחרונה.
 מכתב בקשה של המטופל.

 מכתב בקשה של עובדת סוציאלית.

מטופל	שהיה	בעל	דירה	בעבר	והתגרש:

 תעודת זהות כולל ספחים.
 תעודת גירושין.
 הסכם גירושין.

 חוזה מכירת דירה.
 אישור על סילוק משכנתא )אישור 

   מהבנק או ממס רכוש(.
 אישור נכות וקצבה מהמוסד לביטוח 

   לאומי.
 דף תנועות חשבון בחצי השנה 

   האחרונה.
 מכתב בקשה של המטופל.

 מכתב בקשה של עובדת סוציאלית.

את הבקשות יש להפנות לאחת 
מהחברות המטפלות בנושא הזכאות:

 1. חברת עמידר 6266*.
 2. חברת מתן חן 03-6962570.

עלות הטיפול בתיק הזכאות
היא 85 שקלים.

משרד השיכון

 מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר של 100%, זכאים לרכישת דירת קבע 
מאחת החברות הציבוריות. 

הנחה	בפטור	מס	רכישה	על	דירה
מטופל בדיאליזה זכאי להנחה בתשלום מס רכישה בעת קניית דירה.

 על מנת לקבל הטבה זו יש לצרף אישור רפואי שהנ"ל מטופל בדיאליזה, 
ולהפנות את האישור למשרדי מס שבח או לפקיד השומה באזור מגוריו.

קבלת	סיוע	בשכר	דירה
מטופל בדיאליזה שהגיע לגיל 21 ומעלה ומוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי 

כנכה בשיעור 75% ויותר ואין דירה הרשומה על שמו, רשאי לפנות למשרד השיכון 
לקבלת סיוע בשכר דירה.

על	מנת	לבדוק	את	הזכאות	על	המטופל	להמציא	את	המסמכים	הבאים:
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מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור רופא פנימי ומקצועי, 
בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ.

הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועבורות על ידי המוסד לביטוח לאומי. 
לבירורים ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בתחום בריאות, רישום והקצאה לקופות 

חולים בטל' 02-6707744
תרופות:

קופות החולים מסייעות בתשלומי התרופות למטופלים בדיאליזה המוכרים כחולים 
כרוניים:

 חישוב תקרת התשלום נעשת באופן אוטומטי בבית המרקחת של הקופה
ובבתי מרקחת שנמצאים בהסדר עם קופות החולים.

התשלום הרבעוני מתעדכן מדי פעם, יש לעקוב בקופות החולים.

* ועדות חריגים בקופות החולים:
 בועדות חריגים קיימת אפשרות לערער על ההחלטות של הקופות.

כמו כן הועדות דנות בבקשות ודרישות מיוחדות.

שירותי קופות החולים
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החזר	הוצאות	נסיעה	למטופלים	בדיאליזה:
 מטופל בדיאליזה זכאי להחזר הוצאות נסיעה מקופת החולים לטיפולי דיאליזה 

על פי הפירוט הבא:
1. השתתפות בכל הוצאות הנסיעה בתחבורה ציבורית.

2. מחצית מהוצאות הנסיעה במונית. )ניתן לבדוק זכאות נוספת דרך לשכת הרווחה(.
 3. השתתפות בהוצאות הנסיעה באמבולנס מותנית בהמלצה רפואית 

ובהנחיית קופת החולים. ניתן לקבל השתתפות הקופה בגובה 50% מהעלות.
4. נסיעה ברכב פרטי: מטופל המבקש להתנייד בכוחות עצמו, זכאי להחזר הוצאות 

הנסיעה לפי עלות 1 ליטר דלק לכל 10 ק"מ נסיעה.
5. במרפאות א.פ.ק. בריאות קיים שירות הסעות לרווחת המטופלים )זכאות לשירות 

הינה על פי קריטריונים, ניתן לקבל מידע בנושא ממנהל/ת היחידה(.
 6. מטופל בעל הכנסה נמוכה זכאי לפנות ללשכת הרווחה על מנת לבדוק

    אפשרות להשתתפות נוספת בהוצאות הנסיעה לטיפולי הדיאליזה.

על	מנת	לקבל	את	החזרי	הוצאות	הנסיעה	יש	להגיש	לקופת	החולים:
1. אישורים על אופן ההסעה הנדרש.

2. אישור חודשי על תאריכי הטיפול בדיאליזה.
3. קבלות על תשלום עבור נסיעה במונית או באמבולנס לטיפולי דיאליזה.

"כרטיס	אדי"
הצטרפות לכרטיס אדי של המטופל ובני משפחתו מקדמת אותו בתור להשתלות.

נסיעות	לחוץ-לארץ:
מטופל בדיאליזה המבקש לנסוע לחו"ל, זכאי להשתתפות בהוצאות טיפולי 

 הדיאליזה בחו"ל על פי הסדרים עם הקופה המבטחת. בדרך כלל, קופות
החולים ממנות עד 12 טיפולי דיאליזה בשנה.

ההחזר הכספי עבור הטיפול הוא בהתאם למחיר עלות הטיפול בדיאליזה בארץ.

*	נתונים אלו מעודכנים לתאריך 1.1.2017 וניתנים לשינוי בכל עת על פי החלטת 
  קופות החולים.
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אביזרים	רפואיים

כאשר במצבו התפקודי של המטופל חל שינוי המחייב התאמת הבית לבטיחותו 
)כמו התקנת מאחזי בטיחות בשירותים, או התאמת הבית לכיסא גלגלים(.

יש לפנות לקופת החולים, ופיזיותרפיסט מטעמה יערוך ביקור בית ויסייע בהכנת 
תוכנית להתאמת הבית למצבו החדש של המטופל. סיוע בביצוע התוכנית יינתן 

דרך משרד הבריאות, בכפוף לקריטריונים.
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מטופלי דיאליזה לעיתים חווים קשיים נפשיים.

ניתן לקבל טיפול ויעוץ פסיכולוגי דרך קופות החולים.
מטופלים שלהם ביטוחים משלימים יוכלו לקבל מקבץ טיפולים בעלויות מופחתות.

)המחירים משתנים בין הקופות השונות(.

טיפול ויעוץ פסיכולוגי

טיפול ויעוץ מיני

מטופלי דיאליזה לעיתים חווים קשיים בתפקוד המיני והזוגי.
כיום קיימות מרפאות לטיפול מיני בבתי החולים ובקופות החולים.

כתובות	המרפאות:

טל' 08-6400351 מרכז רפואי סורוקה    באר	שבע 
טל' 08-9441111 מרכז רפואי קפלן    	 רחובות	

טל' 03-6893712/3 מרכז רפואי רעות    תל	אביב	
טל' 03-9377602 מרכז רפואי בלינסון    פתח	תקווה	
טל' 09-7472916 מרכז רפואי מאיר    כפר	סבא	
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משרד התחבורה - אגף הרישוי

תג נכה ואגרת רישוי מופחתת לנכה

מטופל בדיאליזה המוגבל בניידות ומעוניין בתג נכה, יגיש בקשה ליחידה לטיפול 
במוגבלי ניידות במשרד התחבורה:

תג	נכה
על מנת לקבל תג נכה, יש להמציא אישור רפואי מיוחד המוכיח מגבלה בתנועה 

בגפיים תחתונות. ללא אישור זה, לא יקודם הטיפול בנושא.

על	מנת	לקבל	תג	נכה	ואגרת	רישוי	מופחתת	יש	למלא	טופס	לתג	נכה	ולצרף	

את	האישורים	הבאים:
1. תצלום תעודת זהות כולל הספח.

2. תצלום רישיון רכב.
3. תצלום רישיון נהיגה.

4. אישור על טיפול בדיאליזה.
 5. אישור על אחוזי נכות רפואית מ-60% ומעלה בדגש על קושי בניידות

   בגפיים תחתונות.
6. תצלום המחאה ופרטי חשבון בנק של מטופל הדיאליזה.

	אם	המטופל	בדיאליזה	מבקש	תג	נכה	לרכב	שאינו	בבעלותו,	
יש	לצרף	גם	את	המסמכים	הבאים:

כאשר	הרכב	רשום	על	שם	האישה	או	הבעל	או	הילדים:
בנוסף לאישורים הנדרשים הרגילים יש לצרף לבקשה תצלום תעודת זהות + 

הספח של בעל הרכב.

כאשר	הרכב	רשום	על	שם	החתן	או	הגיס	או	חבר	או	בן-בת	זוג	לחיים:
בנוסף לאישורים הנדרשים יש לצרף תצהירים משותפים חתומים על ידי

עורך דין שמעידים שהרכב משמש את המטופל.
יש להציג תעודת זהות + הספח של הפונים על מנת להוכיח קרבה משפחתית.

כאשר הרכב רשום על שם חברה:
בנוסף לאישורים הנדרשים יש לצרף אישור רשמי מהחברה כי הרכב משמש

את הנכה.
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החלפת	תג:
החלפת התג מתבצעת אחת לשנה )תזכורת תישלח על ידי משרד הרישוי לבעל התג(.

לצורך חידוש התג יש לפנות למשרד הרישוי כארבעה חודשים לפני תום תוקפו 
1. תצלום רישיון רכב של התג הנוכחי ולצרף: 

2. תצלום תעודת זהות    
3. תו קודם    

4. מסמכים רפואיים עדכניים על הקושי בניידות    
5. מכתב בקשה לחידוש    

אובדן	תג:
יש לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים לשם קבלת תג חלופי.

גמלת	ניידות:
גמלת הניידות ניתנת על פי הסכם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.

גמלה זו ניתנת לנכים ולפגועי גפיים תחתונות המוגבלים בניידות.

זכאות	לגמלת	ניידות:
"מוגבל בניידות" הוא תושב ישראל שגילו 3 שנים לפחות ושטרם הגיע לגיל פרישה, 

ואשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב 
רשימת ליקויים מוגדרת בלבד.

על מנת לזכות בגמלת ניידות יש למלא את טופס הבקשה ולהגישו ללשכת 
הבריאות המחוזית באזור מגוריכם.

קצבת	ניידות:
נכה המקבל קצבת שירותים מיוחדים לא יוכל לקבל גם קצבת ניידות. 

יהיה עליו לבחור בין שתי הקצבאות.

מקבלי קצבאות נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור 100%, עשויים להיות 
זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. ההנחה היא ברכישת כרטיסיה. תעודת זכאות 

מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי אין צורך לפנות למשרד התחבורה.
מי שלא קיבל, יכול לפנות בכתב אל: 

אגף התחבורה הציבורית, רחוב המלאכה 8 ת"ד 57109, תל-אביב

את הבקשה לקבלת גמלת ניידות יש לשלוח ליחידה לטיפול במוגבלי 
ניידות, מרכז עדכון ובקרה, ת.ד. 72, חולון 58100.

קבלת	התג	מותנה	באישור	והוא	ישלח	לזכאים	בלבד!
זכאים	לתשלום	אגרת	רישוי	מופחתת	הם	מטופלים	בעלי	הרכב	בלבד.
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משרד האוצר

הטבות והקלות במס

מטופל	בדיאליזה	שהוכר	על	ידי	המוסד	לביטוח	לאומי	כנכה	90%	זכאי	לקבל	
פטור	מתשלום	מס	הכנסה,	עד	לתקרת	הכנסה	בגובה	496,000	שקלים	לשנה	

מיגיעה	אישית.
* הקלה במיסוי תינתן על הכנסות שלא מיגיעה אישית )לדוגמא: הכנסות משכר דירה(.

יש	למלא	טופס	"קביעת	אחוזי	נכות	לצרכי	מס	הכנסה"	)טופס	169	א'(	ולצרף	
את	המסמכים	הבאים:

1. אישור רפואי על הטיפול בדיאליזה.
2. צילום פרוטוקול הוועדה של ביטוח לאומי שבה נקבעו אחוזי הנכות.

* את האישורים יש להגיש לנציבות מס הכנסה.

מטופל	בדיאליזה	שאינו	מוכר	כנכה	מטעם	המוסד	לביטוח	לאומי	זכאי	גם	הוא	
לבקש	פטור	מתשלום	מס	הכנסה.	לשם	קבלת	הפטור	יש	למלא	טופס	"קביעת	

אחוזי	נכות	לצורכי	מס	הכנסה"	)טופס	169	א'(	ולצרף	את	המסמכים	הבאים:
1. אישור רפואי על הטיפול בדיאליזה.

2. מכתבים רפואיים כגון: סכומי אשפוז, מכתב מרופא משפחה.
לאחר הגשת הבקשה ותשלום האגרה, ייקבע למטופל מועד לדיון בעניינו בוועדה 

רפואית הפועלת במסגרת המוסד לביטוח לאומי.

עם	קבלת	האישור	על	הפטור	יש	להעבירו	למעביד	ו/או	לפקיד	השומה.
ניתן	לתבוע	החזרי	מס	לתקופה	של	עד	6	שנים	לאחור.

מס	רכישה
 מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר יציבה בשיעור של 100%

וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, עשויים להיות זכאים 
להנחה במס רכישה.

את הבקשה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

מנהל	מקרקעי	ישראל
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של 80% 

לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למנהל 
מקרקעי ישראל.

את הבקשה לפטור או הנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.
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הרשות המקומית

ארנונה

סיוע	בתשלומי	ארנונה
ההנחה בארנונה למטופלים בדיאליזה נקבעת על פי קריטריונים ייחודיים לכל 

רשות מקומית. לשם בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה, יש לפנות למחלקת 
הגבייה בעיריה או במועצה, ולהגיש את המסמכים הבאים:

1. מכתב בקשה לקבלת הנחה.
2. אישור רפואי על טיפול בדיאליזה.

3. אישור המוסד לביטוח לאומי על אחוזי נכות או קבלת גמלת סיעוד.
4. אישור על גובה ההכנסה.

חברת החשמל
זכאים	להנחה	בתשלום	חשבון	החשמל:

1. מקבלי קצבת "שרותים מיוחדים" מרמה של 105% ומעלה.
2. מקבלי חוק סיעוד מרמה של 168% ומעלה.

3. זכאי קצבת זקנה לנכה.

תאגידי המים
הנחה	בחשבון	המים	לזכאים	תינתן	על	פי	החלטת	המוסד	לביטוח	לאומי

)רשימות הזכאים מועברות ישירות לתאגידי המים העירוניים(.

שירותי	לשכת	הרווחה	המקומית

* משרד הרווחה מסייע במימון תוספי מזון )מענק דיאליזה(,
לחולים הזקוקים לתוספי מזון מיוחדים )אך ורק על פי 

החלטת הדיאטנית ביחידת הדיאליזה(.
במקרה זה יש לפנות ללשכת הרווחה במקום המגורים,

בצירוף הפניה של הדיאטנית.
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אחזקת טלפון

הנחה	בתשלום	עבור	התקנת	טלפון	של	בזק	ואחזקתו
 מטופל בדיאליזה זכאי להנחה בגובה של 50% מדמי ההתקנה והשימוש הקבועים

ועד 60 פעימות מונה חינם לחודש.
לקבלת ההנחה:

יש למלא את הטופס "בקשה לקבלת הנחה בהתקנה, בהעתקה ובתשלום חשבון 
הטלפון", ולצרף את המסמכים הבאים:

1. תצלום תעודת זהות כולל ספח, שבו רשומה הכתובת המופיעה בחשבון הטלפון.
2. תצלום חשבון טלפון מעודכן.

3. אישור על אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי - אם יש.
4. אישור רפואי על טיפול בדיאליזה.

5. אם הדירה שכורה, יש להציג תצלום חוזה שכירות.
את המסמכים יש לשלוח למשרד העבודה והרווחה, ת.ד. 1260, ירושלים 91012.

עם קבלת האישור ממשרד העבודה והרווחה, יש להעבירו למשרדי בזק.
בעלי תעודת עיוור ולמקבלי השלמת הכנסה.

מכשירי עזר
ניתן	לקבל	בהשאלה	מכשירי	עזר	כגון:	כיסא	גלגלים,	הליכון,	מזרון	וכו'	באמצעות:

א.	עמותות	-	אגודות	התנדבותיות:
    יד שרה, עזר מציון ועזרה למרפא, המשאילות את ציוד העזר הנחוץ למטופל.    

    המכשור מושכר ברוב המקרים לתקופה של חודש עם אפשרות להארכה.
ב.	משרד	הבריאות

    מטופלים שהוגדרו על ידי משרד הבריאות כחולים כרוניים, זכאים לקבל
    מכשור מסייע לשימוש קבוע.

אחזקת טלפון, רשות השידור ומכשירי עזר
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כתובות וטלפונים - יחידות הדיאליזה א.פ.ק

משרד	ראשי

מנהלת	סיעוד: גב' אירה פרצ'יקוב

דרך בן גוריון 32, רמת גן

טלפון: 03-6192176  פקס: 03-6184402

info@afek.org :אימייל	כתובת

www.afek.org :אתר

סניף	רמת	גן

מנהל	רפואי:	פרופ' דורון שוורץ

אחות	ראשית: גב' אסתר כהן

דרך בן גוריון 32, רמת גן

טלפון:	03-6190626  פקס: 03-6171319

סניף	תל	אביב	)מרכז	רפואי	'רעות'(

מנהל	רפואי:	דר' גבריאל מורדכוביץ'

אח	ראשי: מר סלביק רוייף 

שד' החייל 2, יד אליהו )מרכז סיעודי שיקומי רעות(. 

טלפון: 03-6879264 פקס:	03-6883235

סניף	ירושלים

מנהל	רפואי:	פרופ' יצחק סלוטקי

אח	ראשי: מר וודים פרידייב

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול )בית הראל(

טלפון:	02-6523294  פקס: 02-6523485
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סניף	אשקלון

מנהל	רפואי:	פרופ' יורם יגיל

אחות	ראשית: גב' לריסה זיסלין

רחוב הרצל 3 )בית פרנק(

טלפון:	08-6726719  פקס: 08-6726752

סניף	רמלה

מנהל	רפואי:	דר' גבריאל מורדכוביץ'

אחות	ראשית: גב' ימימה חדוות

רחוב יוסף קלוזנר 10, בית צים )כביש 40(

טלפון: 08-9292213  פקס:	08-9292217

סניף	קריית	גת

מנהל	רפואי:	פרופ' יורם יגיל

אחות	ראשית:	גב'	מרינה פפרני

רחוב חשוון 2

טלפון: 08-6880839  פקס:	08-6818769

סניף	בת	ים

מנהל	רפואי:	פרופ' דורון שוורץ

אח	ראשי:	מר	אולג גולן

אבא ברדיצ'ב 9 )מתחם בית בלב(

טלפון: 03-5089665  פקס: 03-5089667

כתובות וטלפונים - יחידות הדיאליזה א.פ.ק
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סניף	אשדוד

מנהל	רפואי:	פרופ' יורם יגיל

אחות	ראשית:	גב' מרינה גולצמן

רחוב אורט 3 )מרכז סיעודי שיקומי בית הדר(

טלפון: 08-8566114  פקס: 08-8566115

סניף	נס	ציונה

מנהל	רפואי:	דר' גבי מורדכוביץ'

אח	ראשי:	מר מריאנה לויטס

רחוב הפטיש 6 )מרכז סיעודי נאות המושבה( 

טלפון: 08-6744562  פקס: 08-6744732

סניף	נתניה

מנהלת	רפואית:	דר' טליה ויינשטיין

אחות	ראשית:	גב' אנג'לה ארבוב

רחוב הנביאים 22 )מרכז סיעודי שיקומי דורות(

טלפון: 09-8917441  פקס: 08-8917443

כתובות וטלפונים - יחידות הדיאליזה א.פ.קכתובות וטלפונים - יחידות הדיאליזה א.פ.ק
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טלפונים חיוניים:

1-900-721-845 מוקד	טלפוני	של	משרדי	הממשלה	

*5400 	 מוקד	משרד	הבריאות	

*6050 	 	 מוקד	ביטוח	לאומי	

*5678 	 מוקד	משרד	התחבורה	

08-9949700 מוקד	הנפקות	משרד	התחבורה	

*8840 מוקד	המשרד	לאזרחים	ותיקים	

03-5792220 	 מרכז	חברים	לרפואה	

1-800-609-610 אד"י	-	אגודה	לתרומת	אברים	

*4954 	 מוקד	רשות	המיסים	

118 מוקד	מצוקה,	משרד	הרווחה	

1-800-50-60-60 שירות	ייעוץ	לאזרח	-	משרד	הרווחה	


