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מס 200841/__:'חוזר

ט"תשס,חשון'ו,ירושלים
2008,נובמבר4

מס ___3/320/__:'תיק

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

הבריאות:הנדון שירותי לסל ילדים–תוספת ללידת בסיכון זוגות גילוי לשם סקירה בדיקות
משפחתית דיסאוטונומיה מחלת FAMILIAL DYSAUTONOMIA FDעם

להודיעכ המדינההננו במימון השרותים סל הרחבת על בזאת התוספת(ם באמצעות
ממלכתי בריאות ביטוח לחוק :כדלקמן)השלישית

מתאריך השירותים1.12.2008:החל בסל למחלת,תוכלל נשאות לגילוי בדיקה
בסיכון באוכלוסיה משפחתית .דיסאוטונומיה

היום הנעשות סקר לבדיקות תתווסף זו תשל,בדיקה לגילוי,וםללא בסיכון לאוכלוסיות
זקס טיי למחלות ותלסמיה,נשאות פיברוזיס .סיסטיק

ע הסיכון סמך על תקבענה בסקר שתבוצענה ללא"הבדיקות ותבוצענה הזוג בני מוצא פ
.תשלום

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
_______________________________________________________  

  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים
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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

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
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

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
כללית לרפואה האגף מנהל

ה קהילתיתאגףמנהל לרפואה
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
ראשית הכללית"קופ–אחות ח

האג הראשי במפגרהרופא לטיפול הרווחה-ף  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 הרפואיתה–ר הסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 )מ(8-121/11916

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

  


