הנידון :טופס ייעודי לחולות אנדומטריוזיס לתהליך ההכרה בביטוח הלאומי
אחיות יקרות* שלום רב,
אנו מתרגשות לבשר כי כתוצאה משיתוף פעולה הדוק ופורץ דרך עם המוסד לביטוח לאומי במטרה למצות את
זכויתויהן של נשים עם אנדומטריוזיס בישראל ,נבנה טופס רפואי יעודי לחולות אנדומטריוזיס עבור הגשת תביעות
לנכות כללית.
הטופס נבנה בשיתוף פעולה בין העמותה ,הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי ואגף גמלאות נכות ,והוא מרכז את כל
הנתונים הרפואיים הנדרשים לקביעת נכות רפואית ובחינת ההשלכות של המחלה על תפקוד ותעסוקה.
זהו מהלך פורץ דרך עבור נשים עם אנדומטריוזיס בישראל שכן רק למספר מחלות מצומצם מאוד יש טופס ייעודי
להנגשה ומיצוי זכויות של מטופלים/ות ,ובפרט לא למחלה שקופה הלוקה בחוסר מודעות כאנדומטריוזיס ,אשר
בשלב זה אינה מוגדרת באופן רשמי בספר הליקויים.
מטרתו של הטופס היא לסייע לנשים להגיע לועדה הרפואית עם המידע הרפואי העדכני והרלוונטי ביותר ,ולאפשר
לרופאים/ות המטפלים/ות ,המכירים/ות את ההיסטוריה הרפואית וההשפעה התפקודית ,להשמיע את עמדתם
בצורה ברורה -זאת כיוון שבועדות הרפואיות לרוב אין רופא מומחה בגינקולוגיה ,וודאי שאין רופא המכיר את
המטופלת ,מורכבותה של המחלה ההיסטוריה הרפואית הרלוונטית .חשוב לנו להדגיש כי ההחלטה הסופית על
מצבך תיקבע ע"י הועדה הרפואית בביטוח הלאומי ,ולא ע"י הרופא/ת המטפל/ת.
בנוסף ,נציין כי איננו ממליצות לכל מי שמתמודדת עם אנדומטריוזיס או אדנומיוזיס להתחיל בהליך הכרה בנכות
כללית בביטוח הלאומי .עלייך לעמוד במספר קריטריונים שונים על מנת לקבל הכרה כספית בביטוח הלאומי ,ולא
כל אחת זכאית לכך .כדי ללמוד עוד על הנושא ,אנא קראי כאן endoisrael.org/rights
בכדי שתהליך מילוי הטופס יהיה יעיל ,מחובר לשטח ומותאם למגבלות הקיימות של מערכת הבריאות והעומס הרב
בו ניתנים הרופאים/ות ,חשוב לנו לתת מספר המלצות ודגשים על אופן המילוי (אותם דגשים הועברו גם
לרופאים/ות המומחים/ות באנדומטריוזיס):
.1
.2

.3

.4
.5

למי הטופס רלוונטי?
הטופס רלוונטי לנשים עם אנדומטריוזיס או אדנומיוזיס ,גם כאלה שעוד לא עברו ניתוח.
אופן המילוי:
א .אנו ממליצות למלא את הטופס אצל רופא מומחה לאנדומטריוזס המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלך,
אך הטופס יכול להיות ממולא גם ע"י רופא/ת נשים או משפחה המכיר/ה את המטופלת.
ב .עלייך לקבוע תור מסודר אצל הרופא/ה -מילוי הטופס לא יכול להתקיים טלפונית ,דרך המייל ,על הדרך
לאחר ניתוח וכד'.
ג .לא ניתן למלא את הטופס בפגישה ראשונה אצל הרופא/ת המטפל/ת .ניתן למלא אותו יחד עם רופא/ה רק
מהפגישה השניה והלאה ,ולאחר שהינך מטופלת אצל הרופא/ה לפחות  3חודשים.
עלייך להתכונן למילוי הטופס-מומלץ לך למלא עותק אחד בעצמך מבעוד מועד ,ולהדפיס עותק נוסף עבור
הרופא/ה .כך תוכלי להגיע מוכנה עם תשובות לשאלות ,ובפרט לשאלות שדורשות העמקה בהיסטוריה
הרפואית שלך (כגון" :כמה פעמים אושפזת בשנה האחרונה לאיזון כאב?" "כמה ימים בממוצע את נעדרת
בחודש מהעבודה?")
יש להעביר לרופא/ה רק מידע רלוונטי ואמין-אנא אל תציבו את הרופאים/ות במצב שבו הם מתבקשים/ות
להפריז בתיאור המצב או לכתוב משהו שאינו תואם את ההיסטוריה הרפואית שלכן.
הטופס יועבר לידי הביטוח הלאומי על ידך ,לאחר מילוי וחתימה של הרופא/ה.

*המכתב כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים.
אנו זמינות לכל שאלה או סוגיה שתעלה בהמשך הדרך.
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מנכ"ליות שותפות
קהילת אנדו ישראל

