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הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

ב:הנדון מוטציות לזיהוי מולקולרית  KRASגןבדיקה

:כללי.1

לשנת התרופות סל הרחבת התרופה,2009במסגרת השירותים בסל  Cetuximabהוכללה
הגס)ארביטוקס( המעי של גרורתי בסרטן כמותרפיה-לטיפול עם בשילוב שלישי טיפול ,כקו

בדיקת פי על לטיפול המתאימים .KRASלחולים

בכללים עוסק זה מולקחוזר בדיקה בגןלביצוע מוטציות לזיהוי אבחון KRASולרית לצורך
ב שלישי קו לטיפול המועמדים גס מעי סרטן ).ארביטוקס( Cetuximab-חולי

מוטציות לאיתור מוכרת  KRASבדיקה גנטית או פתולוגית מעבדה ידי על שביצעהתבוצע
ע)ולידציה(תיקוף אושרה ואשר משתמשת היא בה הבריאות"לשיטה משרד .י

:מטרה.2

ב טיפול להתחלת תנאי מהווים ותוצאותיה זו בדיקה לחולי)ארביטוקס(Cetuximab  -ביצוע
גרורתי גס מעי שלישיסרטן טיפול הבריאות,כקו שרותי בסל הקבועה ההתוויה פי .על

:הנחיות.3

לבקרת הארצי המרכז של במעבדה הבריאות משרד ידי על מאושר בישראל הבדיקה ביצוע
בחיפה,סרטן כללית בריאות פרופ,שרותי של רנרט'בניהולו .גדי

בישראל נוספות למעבדות אישור שיינתן וככל בהתאם,בהמשך זה חוזר .יעודכן
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הבדיקה.4 חומר העברת :אופן

יועבר.א הבדיקה המקורילצורך מהגידול פרפין בלוק הארצית למעבדה
אח כשלכל מהגרורה פרפין צבועובלוק סלייד מתלווה מהבלוקים .H&Eד

האפשר ככל גדולה כמות המכילים כאלו יהיו המועברים שהבלוקים חשוב
גידול רקמת מרובים(של בלוקים בין בחירה יש אין,לחילופין).אם אם

המקורי מהגידול חומר אין אם או מהגרורה הבלוק,ביופסיה רק יועבר
צבוע סלייד בתוספת בלוקריםבמק.שישנו להעביר אפשרות אין בהם

חתוכים,כאמור סליידים עשרה להעביר צבועים,ניתן כ,לא מיקרון10-של
צבוע סלייד .בלויית

רפואי.ב הפניה מכתב יועבר הבלוק עם הדוחותהויחד של הפתולוגיםעתק
שהועברו לבלוקים .המתייחסים

המבטח  .ג הגורם באחריות תהיה החומר טופסהעברת גם יצרף אשר
הבדיקה למימון .התחייבות

ל,הבדיקהסיוםאחרל.ד הבלוקים נשלחויוחזרו הם ממנו הפתולוגי .מכון

המפנהתועברתשובה.ה ובדוארלרופא הפקס הפרטיםעל,באמצעות פי
החומר הבאת בעת .שימסרו

תכלול.ו הבדיקה לזיהויתשובת באשר בקביעה שמדובר או כלשהי -מוטציה
wildtype.המוטציה סוג של מדויק פירוט יהיה מוטציה של .במקרה

  
במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

רפו לטכנולוגיות המינהל ותשתיותראש איות
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ר אגף ומכשיריםמנהל מוסדות ישוי

  



לגריאטריה האגף מנהל
כללית לרפואה האגף מנהל

לרפואה האגף קהילתיתמנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
החוליםלי"מנכ קופות

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
הראשי במפגרהרופא לטיפול הרווחה-האגף  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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