
 

 המחלקה לתזונה
 משרד הבריאות

Department of Nutrition  
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
Tzuna@moh.health.gov.il 

 02-6474840 פקס:  02-5080408  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
Tzuna@moh.health.gov.il 
Tel: 02- 5080408   Fax: 02-6474840 

 

    ז"התשע, בניסן ג"י                                                                                             
 2017 אפריל 09                                                                                         

 39248817סימוכין:                                                                               
  בישראל ות/דיאטנים לכבוד

 Nutrigenetic לתזונה גנטיות בדיקות משלוח: הנדון

 ,רב שלום

 בדיקות םמציעי ובכלל התזונה מתחום פרטיים אנשים/חברות מספר כי לנו התברר האחרונה בתקופה

 ונשלחות בארץ נלקחות( רוק או דם בלקיחת הכרוכות) אלו פרטיות בדיקות. שלהם למטופלים שונות גנטיות

 של במסגרת למטופלים ניתנת המתקבלת הבדיקה תוצאת. ל"בחו שונות במעבדות גנטיים אבחונים לביצוע

 .השונות בחברות תלוי פורט,הס או המשלימה הרפואה מתחום או התזונה מתחום שונים גורמים י"ע ייעוץ

 .תקין אינו ל"הנ שהתהליך הרי המשרד ונהלי גנטי דעימי חוק של קיומו בהינתן

 : 2000 – א"התשס גנטי, דעימי חוק לפי .1

 . בלבד גנטיות לבדיקות במעבדה או גנטי במכון תיערך גנטית בדיקה .א

 .הנבדק של מדעת מההסכ קבלת בלא גנטית בדיקה תיערך ולא DNA דגימת תילקח לא .ב

 שנערכה גנטית בדיקה תוצאות של גנטית-הרפואית המשמעות בדבר והסבר גנטי ייעוץ יינתן לא .ג
 :בהן וכמפורט( 4) עד( 1) בפסקאות המנויים ידי על אלא לנבדק

 ;כולל גנטי וייעוץ הסבר - גנטיקאי רופא (1) 
 ;המנהל ידי על הכרתו לתנאי בכפוף גנטי וייעוץ הסבר - קליני גנטיקאי (2)           

 ;המנהל ידי על הכרתו לתנאי בכפוף גנטי וייעוץ הסבר - גנטי יועץ (3)           
 .מומחיותו בתחום גנטי-רפואי וייעוץ הסבר - מומחה רופא (4)           

 

 להתבצע חייבת הגנטית הבדיקה –"  ליישום דגשים - גנטי מיידע חוק" 58/2004 רפואה מנהל חוזר לפי. 2

 מידע חוק הוראות לפי, גנטיות בדיקות לעריכת , 1940העם,  בריאות פקודת לפי רישיון שקיבלה במעבדה

 .בישראל מעבדות רק הן העם בריאות פקודת לפי רישיון בעלות מעבדות. גנטי

 להעביר המבקשים מעבדה או מכון –"ליישום דגשים - גנטי מידע חוק" 04/2014 רפואה מנהל חוזר לפי. 3

 אל יפנו – לישראל מחוץ לביצוען עניינית הצדקה שקיימת או בישראל לבצען מעשית אפשרות שאין בדיקות

. פרטני אישור לקבלת הבריאות במשרד קהילתית לגנטיקה המחלקה מנהל ואל למעבדות המחלקה מנהל

 המעבדה לאותה נושנית והאישורים הבדיקות את להעביר מבקשים אליה המעבדה פרטי כל יצורפו לבקשה

 .פועלת היא בה במדינה

 אל לזיהוי ניתן או מזוהה אישי מידע העברת בדבר הכללים אלה במקרים נשמרים האם ברור לא כן . כמו4

 .לישראל מחוץ
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 ל"לחו לביצוע הבדיקות את מעבירים, בארץ Nutrigenetic בדיקות בביצוע שעוסקים הגורמים כי, . עולה5

 החוק הוראת את מקיימים אינם לכאורה –  גנטי ייעוץ שהוא – הבדיקה תוצאות על ייעוץ במתן ועוסקים

 . המשרד ונוהלי

 EBM-Evidence based -מ רחוק עדיין שהוא לדעתנו נראה הבדיקות של המדעי מההיבט גם, לכך . נוסף6

medicine מחקרית במסגרת רק לביצוע מתאים ואולי, זה בשלב . 

  הקיימת במתכונת Nutrigenetic -ב מסוג הבדיקות ביצוע את להפסיק יש כי מבהירים אנו זאת . לאור7

 . ל"לחו כאלה בדיקות משלוח ובפרט

 ביסוס אין עדין כי הנבדקים את ברורה בצורה ליידע מקום יהיה מסוימות לבדיקות אישור ויינתן במידה . גם8

 תזונאי ייעוץ ומתן, התשובות קבלת עם נטיהג הייעוץ נושא את ולהסדיר, הללו לבדיקות מספק רפואי

 .בעקבותיו על ידי דיאטנ/ית

 

  - ד"ר עמיהוד זינגר
 מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית
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