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 לכבוד
 קופות החולים מנהלי

 
 שלום רב,

 
 לשרירנים )מיומות( MRIטיפול באמצעות אולטרסאונד ממוקד מונחה הנדון : 

 
 

 זכאות:

 

 -ותמוגדרת הזכא לתוספת השנייה -( 4)ו( ) 14, סעיף 1994ביטוח בריאות ממלכתי במסגרת חוק 

 "כריתת מיומה". –גוף הרחם 

חלופות טיפוליות פולשניות ובלתי פולשניות כולל  כלולות למטרה זוהמיועדים בין הטיפולים 

 (.FUSלטיפול במיומות ברחם ) טיפול באולטרסאונד ממוקד

כחלופה בתוך מגוון האפשרויות   FUSלכלול את ההאמור לעיל, על קופת החולים לאור 

 . כפי שיוחלט בהתאם למצב הרפואי  , העומדות לרשות המבוטחות,הטיפוליות

להעדפת האישה להימנע להמלצת הרופא המטפל, וכן  משמעותיקשר זה, יש לתת משקל בה

 בהתחשב בקיומה של חלופה רדיקלית  פחות.    מכריתת רחם, 

 

 לפעולתכם בהתאם.

 

 

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח

 ושירותי בריאות נוספים )בפועל(
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 העתק:

 הבריאות תשרה"כ יעל גרמן, ח
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאותפרופ'  ארנון אפק, 

 ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל, כאן
 ד"ר ורד עזרא, מ"מ ראש מנהל הרפואה, כאן

 חברי הנהלת משרד הבריאות
 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה

 , כאןלחבב"מ קבילות הציבור תנציב, ד"ר אסתר בן חיים
 ף לפיקוח על קופות החולים , כאןליאור ברק, האג רו"ח

 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 
 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח

 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן
 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןרו"ח  עבדאללה זועבי, 

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר אייל חסידים, 
 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  נהלי פניות הציבור קופות חוליםמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 


