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מימוש זכויות רפואיות

שלום רב,
משרדנו מתמחה בסיוע במילוי הטפסים ובהכנת התיק של לקוחותינו לקראת וועדות רפואיות של המוסד
לביטוח לאומי .וועדות רפואיות אלו ,אשר קובעות את שיעור הנכות הרפואית ,הינן בעלות משקל רב
שהרי הן קובעות את מידת הזכאות לקבלת גמלת נכות מביטוח לאומי.
בהתאם לסעיף  )5(9בפקודת מס הכנסה ,מי שנכותו מגיעה לכדי  100%כתוצאה מבעיה רפואית אחת או
 90%משקלול של מספר בעיות רפואיות זכאי לפטור ממס הכנסה .כך למשל ,מחלות לב ,סכרת,
פרקינסו ן ,שיתוק ,גידול ממאיר (סרטן) ,עיוורון ,חרשות ומחלות קשות אחרות עשויות לזכות את החולה
בפטור ממס רטרואקטיבית עד  6שנים.
אם כן ,בכוחה של וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי להביא הן לקבלת גמלת נכות והן לפטור
ממס הכנסה .אדם שנפגע ממחלה או עקב תאונת עבודה ,רשאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לקבלת
גמלת נכות מעבודה .לאחר שמתקבלת התביעה ,המוסד לביטוח לאומי מזמן לוועדה רפואית אשר תקבע
את אחוז הנכות בהתאם לתקנות.
בוועדה רפואית יושבים רופא ובמידת הצורך מספר רופאים מומחים בתחום הפגיעה של האזרח ומזכיר
שרושם את דוח הוועדה .האזרח מציג את טענותיו הן בעל פה והן באמצעות אסמכתאות לגבי מצבו
הרפואי .דגש חשוב לגבי הוועדה עצמה הוא לוודא שבפרוטוקול נרשמו כלל הפרטים והטענות קודם
לחתימה על דוח הוועדה.
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כאמור לעיל  ,להחלטת הוועדה הרפואית השלכות משמעותיות .מאחר ומרבית הוועדות אורכות דקות
ספורות בלבד ,הכרחי להתכונן אליהן בהתאם ולהתייעץ בנושא על מנת להגיע עם כלל המסמכים
הרפואיים הרלוונטיים ,חוות דעת של רופאים מומחים ,תיאור מלא של התלונות הרפואיות וכדומה.
לבסוף ,נשלחת לאזרח בדואר החלטת הוועדה הרפואית תוך מספר שבועות מיום כינוס הוועדה .מותר
לערער תוך  60יום על החלטת הוועדה ולדרוש דיון חוזר בנושא שיתבצע בוועדה לערערים בראשות
שלושה רופאים שאינם מועסקים על ידי המוסד לביטוח לאומי .רק במקרים נדירים ניתן לערער על
החלטת וועדת הערערים ,וזאת אם מדובר בשאלה משפטית אשר תופנה לבית הדין האזורי לעבודה.
בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי סיוע ללקוח במילוי טפסים והכנת תיק הלקוח לצורך מימוש זכויות
רפואיות אל מול המוסד לביטוח לאומי ו\או גורמים אחרים איננו מהווה השגת גבול של מקצוע עריכת
הדין ולכן מותר גם למי שאיננו עורך דין.

משרדנו רכש בשנים אחרונות ניסיון ומומחיות בתחום מימוש זכויות רפואיות תוך הצלחה ניכרת שבאה
לידי ביטוי בתוצאת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי .באמצעות משרדנו תקבלו טיפול
מקצועי ,יסודי ואמין .אנו נותנים יחס אישי ומביאים לאחוזי הצלחה גבוהים.
למותר לציין כי הייעוץ והטיפול של משרדנו איננו מהווה ייעוץ משפטי ואיננו כולל פניה לגופים
שיפוטיים.
במידה ואתם או קרוביכם וחבריכם זקוקים לייעוץ ,הדרכה וליווי בנושא ,הנכם מוזמנים לפגישה אישית
ראשונה ללא תשלום במטרה לאבחן כיצד להשיא את הזכויות הרפואית המגיעות לכם.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו ,בכתובת:
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