
 

 

 – טופס ייעודי להערכת תפקוד באנדומטריוזיס לתביעות נכות  

 המוסד לביטוח לאומי 

 

אם החלטת להגיש תביעת לאחוזי נכות בביטוח לאומי, אנו ממליצות לך מאוד להוסיף לתביעה גם חוות  

 . 2020 -דעת רפואית להערכת תפקוד על רקע המחלה, בטופס ייעודי שיצרנו בעמותה עם הביטוח הלאומי ב

שמרבית   כמובן שלא כל מקרה של אנדומטריוזיס מזכה באחוזי נכות, ואפילו אפשר לומר בוודאות

המקרים לא מזכים באחוזי נכות כלל, ובטח שלא בקצבת נכות אותה ניתן לקבל רק במצבי פגיעה חמורה  

מאוד בתפקוד. ועדיין, אם המחלה פוגעת לך בתפקוד היומיומי באופן משמעותי, מונעת ממך להתפרנס  

באופן ניכר   באופן משמעותי, ולבטח אם את מתמודדת עם קשיים בריאותיים נוספים הפוגעים בך 

 בתפקוד, אולי שווה לך לנסות ולהגיש תביעה לאחוזי נכות.

נכות על    30%- 20%כיום, בזכות הטופס ופעילות שלנו מול הביטוח הלאומי ניתן לקבל במרבית המקרים  

, ובמידה ואת  אחרות  אנדומטריוזיס שפוגע בתפקוד. זה אמנם לא מספק לקצבת נכות, אך כן להטבות

ם, ייתכן ותוכלי לקבל גם קצבת נכות. כמובן שישנם מקרים חריגים בהם  מתמודדת עם קשיים נוספי 

 קצבת נכות.  100%-אנדומטריוזיס מזכה לבדו אף ב

ידי העמותה לשימוש  -ידי הביטוח הלאומי, שהעתיק את פרקיו שנבנו על-הטופס מוכר ומוערך על !!

 !! 2022מחלות רבות נוספות בארץ בשנת 

 אז מה בעצם מטרת הטופס? 

ב הראשון של בחינת תביעת הנכות שלך, את תוזמני לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות בביטוח  בשל

  –לאומי. ככלל בוועדות אמור/ה לשבת רופא/ה המומחה/ית לתחום הרפואי הרלוונטי, לענייננו 

וועדה  גינקולוג/ית. רק מה, אין לביטוח לאומי מספיק רופאים ורופאות גינקולוגיים ולא תמיד מי שיישב ב

 יכיר לעומק את המחלה. 

הטופס נועד לספק חוות דעת רפואית של גורם מטפל המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלך, על השפעת  

המחלה על התפקוד היומיומי שלך. בכך, הטופס בעצם מקל על רופאי ורופאות הוועדה הרפואית ויכול  

 . לסייע בהפעלת שיקול הדעת שלהם בקביעת אחוזי הנכות הנדרשים

חשוב לומר, זהו טופס רשות. כלומר, לא מדובר בטופס חובה שיש להגיש כחלק ממסכמי התביעה, וניתן  

להגיש תביעה לאחוזי נכות גם בלעדיו. יחד עם זאת, אחרי ששיגענו את הביטוח הלאומי לייצר כזה טופס,  

 ים לרוב על הנאמר בו. אנו יודעות שרופאי ורופאות הוועדות מעדיפים שהטופס יוגש, מבקשים זאת, ונשענ

הטופס סוקר את המצב התפקודי שלך, התובעת, על בסיס נתונים רפואיים יבשים ועל בסיס מבחני תפקוד  

 המוכרים בעולם על רקע אנדומטריוזיס. 

 מי יכול/ה למלא את הטופס?

ההמלצה שלנו היא לבקש מרופא או רופאה המכירים אותך ואת השפעת המחלה שלך לעומק למלא את  

 ופס. אם אין שום רופא או רופאה כזו, כנראה שאף אחד לא יסכימו למלא לך אותו, ובצדק. הט

אין הכרח שרופא המומחה למחלה ימלא אותו, ומה שהכי חשוב זה שמי שמכיר/ה אותך ואת השפעת  

 המחלה על התפקוד שלך י/תמלא אותו. 



 

 

 הרופא/ה שלי לא מסכים/ה למלא את הטופס

בנה עם רופאים העובדים בקופות החולים הגדולות, אנחנו גם יודעות שחלק  לצערנו, ולמרות שהטופס נ 

 מקופות החולים )למיטב ידיעתנו כללית ומכבי לא מאפשרות לרופאים מומחים למחלה למלא אותו. 

ככלל, רפואה בקהילה )משפחה או נשים( אמורה למלא טפסים אודות מצב רפואי למבוטחות ומבוטחים.  

 ים אותך היטב, אנחנו ממליצות לפנות אליהם. לכן כל עוד אלו מכיר

אם גם הם לא מסכימים )ובתנאי שהם מכירים אותך ואת השפעת המחלה על התפקוד לעומק( אז נמליץ  

 . info@endoisrael.org לפנות אל פניות הציבור וליידע אותנו במייל:

בכל אופן, שימי לב שמילוי הטופס מחייב תור ייעודי, ולרוב רופאות ורופאים לא מוכנים, ולא נדרשים,  

 למלא את הטופס 'על הדרך'. 

 גדולות-הכוכביות הקטנות

 לא ניתן למלא את הטופס על בסיס 'חשד לאנדומטריוזיס 'בלבד'. 

 זי נכות מבלי שעברו ניתוח. לא ידוע על מקרים רבים שנשים קיבלו אחו

ידי הרופא/ה. כך תוכלו  -ידך, ואחד ריק למילוי על - מומלץ להגיע לרופא/ה עם שני טפסים, אחד שמולא על

לשוחח באופן יעיל ומהיר על כל סעיף ולחסוך זמן. כמובן שמדובר בטופס חוות דעת רפואית של הגורם  

 המטפל, ואין הכרח שחוות דעתו/ה תהיה זהה לשלך. 

 מבנה הטופס

 פרטים יבשים שלך ושל הרופא/ה הממלא/ת  ופלת:פרטי המט       .1

תיאור האבחנה כולל שנת ואופן האבחון )ניתוח/הדמיה וכו'(, סוגי הטיפולים שאת   אבחון:       .2

והכאב המלווה את המחלה. זו ההזדמנות לציין מה השפעת הכאב על לימודים, עבודה, מה עצימות   נוטלת

 הכאב והשפעתו ביומיום על התפקוד. 

נושאים מהותיים לתביעה, ובטח שמשפיעים מאוד על חייך. חשוב להתייחס לסעיפים בפרק בכובד   אלו

ולהשיב באופן כנה. ככלל, אם תשיבי לעצמך על פגיעה נמוכה ומספרים נמוכים, דעי שהסיכויים   ראש

 לקבלת אחוזי נכות או אי כושר על אנדומטריוזיס נמוכים.

ההזדמנות לציין את ההשפעה על מגוון מערכות בגוף. הפרק הזה בעצם  זו תיאור תסמינים במחלה:       .3

מעבה ומפרט את המערכות בהן הפגיעה בתפקוד באה לידי ביטוי, גם אם לא באופן הקלאסי במחלה  

 המוכר לרופאי הוועדות. התיאור יוכל להכווין לסעיפי הליקוי השונים בהם ניתן יהיה להשתמש בתיק. 

 , וכך יש טעות נגררת בהמשך הפרקים, אך ההסבר נצמד לנאמר כאן. 4במס'  *בטופס פרק זה מצוין 

טיפולים ואשפוזים אחרונים שביצעת. אלו יכולים לרמז על עצימות ומורכבות   פרוצדורות רפואיות:      .4

 ובפרט זו הזדמנות להתייחס להתמודדות הרפואית עם תסמיני כאב במחלה.  ,התסמינים וההתמודדות

הפרק האחרון בטופס מבוסס על מבחני תפקוד מוכרים בעולם במחלה. שימי לב   עה תפקודית:השפ      .5

להשיב בכנות. לצערנו ביטוח לאומי נוטים להתנקם ולזלזל במי שמרגישים 'שמעגלות' פינות בנושאים  

אלו. איך תדעי שאת עונה את הדבר הכי כנה? א. אין לנו ספק שאת זו שיודעת מה המצב שלך. ב. אם 

  מקום העבודה/ מסגרת הלימודים שלך יוכלו לתמוך בנאמר. 
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