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מס __200832/_:'חוזר

ה"תשס,תמוז'ד,ירושלים
2008,יולי7

מס __3/320/___:'תיק

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

שירותי:הנדון לסל ילדים-הבריאותתוספת ללידת בסיכון זוגות גילוי לשם סקירה בדיקות
פיברוזוס סיסטיק מחלת .)פ.ס(עם

במימוןבזאתלהודיעכםוננה השרותים סל הרחבת ה(המדינהעל תוספתבאמצעות
ממלכתיהשלישית בריאות ביטוח :כדלקמן)לחוק

מתאריך השירותיםתוכלל10.07.2008החל סיסטיקבסל למחלת נשאות לגילוי בדיקה
(פ.ס(פיברוזיס כיסייתית.) בסיכון)לייפת .באוכלוסיה

תתו זו היוםובדיקה הנעשות סקר לבדיקות תשלום,סף לגילוילאוכלוסיות,ללא בסיכון
ותלסמיה זקס טיי למחלות .נשאות

ו10.07.2008-מהחל זקס טיי למחלת נשאות לגילוי הבדיקות סיסטיק/תבוצענה או
ע המאושרים באתרים זה"פיברוסיס לחוזר בנספח המפורטים הבריאות משרד .י

שכתובתו האינטרנט באתר למצוא ניתן עתיים ועידכונים נוספים :פרטים
genetics/il.gov.health.wwwבט מס"או .5352144-03:'ל

כסקר שיבוצעו ענקבעותהבדיקות הסיכון הערכת סמך הזוג"על בני מוצא אלה.פ בדיקות
תשלום ללא .תבוצענה
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הפונים על להקל ובמטרה השרות מהרחבת יוצא תבוצענה1.9.08-מההחל,כפועל
זה לחוזר בנספח שמפורטים באתרים ורק אך פיברוזיס ולסיסטיק זקס לטיי תחנות.הבדיקות

ע כיום המופעלות זקס הבריאות"טיי משרד מלפעול,י .תחדלנה

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
קופו"מנכ/ס חוליםל ת
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
ל האגף רפואיותמנהל טכנולוגיות מדיניות

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
כללית לרפואה האגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
ביקורת אגף פניםמנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפג לטיפול האגף הראשי הרווחה-רהרופא  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 הרפוא–ר יתההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11878

 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  



  בדיקות סקירה באוכלוסייה 

 .לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות
  

  אתרים מאושרים לבדיקות גנטיות
  

  שירותי בריאות מכבי 
 xls./25600/files/STORAGE_SIP/il.co.health-maccabi.www://http 
  

   מאוחדתחוליםקופת 
/il.co.meuhedet.www                9155330-03' טל  

  03-6974703' טל    ש סוראסקי " עאביב-המרכז הרפואי תל ,המכון הגנטי
/genetics/internalmed/il.org.tasmc.www://http  
 

  03-9377659' טל    תקוה-פתח, קמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין, המכון הגנטי
495=u&116=CID?asp.Content/Content/rabin/il.org.clalit.www://http 

  
 04-8359851. ' טל      חיפה, ציון -מרכז רפואי בני, המכון הגנטי 

2=maincat?asp.default/hebr_template/il.org.zion-b.www://http  
  

 04-8542456' טל      חיפה, ם "מרכז רפואי רמב, המכון הגנטי 
il.org.rambam.www://http/ומרפאות+מחלקות/htm.default  
  

   04-6495446' טל      .עפולה, ח המרכזי בעמק"בי, המכון הגנטי
39=u&11=CID?asp.Content/Content/haemek/161mknt://http  

  
   08-6400749' טל      .באר שבע, מרכז רפואי סורוקה , המכון הגנטי

256=u&65=CID?asp.Content/Content/soroka/il.org.clalit.www://http  
  

  08-9779617' טל        צריפין, מרכז רפואי אסף הרופא, המכון הגנטי
1694=lngCategoryID?asp.main/org.assafh.www://http  

  

 04-9107493 'טל     ח הגליל המערבי נהריה"מכון לגנטיקה רפואית ב
114=dId&77=pi?asp.hospital/site/il.org.wgh.www://http  

  
  08-6745739' טל        .אשקלון, ח ברזילי "בי, המכון הגנטי

241=CategoryID&309=ArticleID?asp.Index/il.org.barzilaimc.www://http  
  

  09-7472628' טל        .סבא-כפר, ח מאיר "בי, המכון הגנטי
141=u&15=CID?asp.Content/Content/meir/il.org.clalit.www://http  

  
  02-6776329' טל    .ירושלים, כרם-ח הדסה עין"בי, המחלקה לגנטיקה

Ge/departments+Medical/Departments/SubNavBar_Heb/Hadassa/il.org.hadassah.www://http
netics/  

  
 03-5303060' טל        מכון גנטי מרכז רפואי שיבא תל השומר

221/il.co.sheba.nashim.www://http 


