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ד' טבת תשס"ט )(31.12.08

תוקף

לא ב

הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009

הריני להודיעכם ,כי שר הבריאות ושר האוצר ,מתוקף סמכותם על-פי חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הממשלה ,החליטו על בסיס המלצת ועדה
ציבורית שמונתה לנושא ולאחר שההמלצה אושרה ע"י מועצת הבריאות ,על
הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירותי הבריאות שלפי חוק
ביטוח בריאות ממלכתי.
רצ"ב פירוט שירותי הבריאות שנוספו והתוויותיהם.
קופות החולים יספקו שירותים אלו למבוטחים החל מיום ה' בטבת תשס"ט -
 1בינואר .2009
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

רצ"ב:
נספח א'  -רשימה מקוצרת של הטכנולוגיות הרפואיות
נספח ב'  -רשימת הטכנולוגיות הרפואיות המפורטת עפ"י התוויות
נספח ג'  -חוזר מינהל רפואה
העתק :ח"כ יעקב בן יזרי ,שר הבריאות
סב181666/

מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' _50/2008_:
ירושלים ,ד' טבת תשס"ט
 31דצמבר2008 ,
תיק מס' _20/3/3_:

אל :מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהלי בתי החולים
הנדון :הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  – 2009הנחיות מינהל הרפואה
סימוכין :חוזר המנהל הכללי מס'  21/08מיום 31 :בדצמבר 2008

בהמשך לחוזר המנהל הכללי שבסימוכין בנושא הרחבת הסל לשנת  ,2009להלן הנחיות
מינהל רפואה לגבי השירותים שהוכללו בסל:
.1

הנחיות לשימוש בטכנולוגיות שהוכללו בסל
 – VEPTRמערכת מודולרית להרחבת צלעות לצורך התפתחות תקינה של עמוד
השדרה-
טיפול לתינוקות ולילדים עם תסמונת אי ספיקת בית חזה (thoracic insufficiency
) ,syndromeשבהם התפקוד הריאתי פגום ,באופן משני למומי לידה הגורמים לחוסר
איחוי או חוסר צלעות ועקמת.
הטכנולוגיה כוללת טיפולים ניתוחיים חוזרים ומעקב ,עד סיום הגדילה.

 .2א.

הנחיות לשימוש בתרופות שהוכללו בסל:
. 1

התרופה  (Hepsera) ADEFOVIRתינתן לטיפול בחולים בהפטיטיס  Bכרונית
שמיצו טיפול תרופתי בקו אחד לפחות.

_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :
________________________________________________________

אף אחת מן התרופות  ADEFOVIR, ENTECAVIR, TELBIVUDINEלא תינתן
בשילוב עם התרופה האחרת.

.2

התרופה  (Aggrenox) ASPIRIN + DIPYRIDAMOLEתינתן לטיפול מניעתי
של אירועים איסכמיים בחולים שלקו בשבץ מוחי תוך כדי טיפול מונע
באספירין.
הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם .CLOPIDOGREL

.3

הוראות למתן התרופה :(Volibris) AMBRISENTAN
א.

התרופה האמורה תינתן לטיפול בחולה המוגדר
ב NYHA (New York Heart Association)-כ Class III-ומעלה הסובל
מיתר לחץ דם ריאתי עורקי.

ב.

התחלת הטיפול בתרופה האמורה תהיה על פי הוראתו של מנהל
מחלקה בבית חולים ,שהוא רופא מומחה למחלות ריאה או רופא
מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בטיפול נמרץ כללי או רופא
מומחה בכירורגית כלי דם או רופא מומחה בקרדיולוגית ילדים או
רופא מומחה במחלות ריאה ילדים או רופא מומחה בטיפול נמרץ
ילדים.

ג.

המשך הטיפול בתרופה האמורה ייעשה על פי מרשם של רופא
מומחה למחלות ריאה או רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא
מומחה בטיפול נמרץ כללי או רופא מומחה בכירורגית כלי דם או
רופא מומחה בקרדיולוגית ילדים או רופא מומחה במחלות ריאה
ילדים או רופא מומחה בטיפול נמרץ ילדים.

ד.

ניתן להתחיל טיפול בתרופה האמורה במקרה בו התנגודת הריאתית
המחושבת תישאר גבוהה אחרי טסט פרמקולוגי וזאת כאשר החולה
סובל מ Class III NYHA-ומעלה ובעל מרחק הליכה ל 6-דקות הנמוך
מ 400-מטרים ב 2-בדיקות עוקבות.
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ה.

יש להימנע משילובי תרופות ולטפל בכל פעם בתרופה בודדת ,ורק
עם כשלון בטיפול בה ,לעבור לטיפול בתרופה אחרת ,למעט
המצבים הבאים:
.1

בכישלון של טיפול ב Sildenafil-ניתן להוסיף במקרים
נבחרים  Iloprostבאינהלציה או .Ambrisentan

.2

בכישלון של טיפול ב Ambrisentan-ניתן להוסיף במקרים
נבחרים  Iloprostבאינהלציה או Sildenafil

.3

השילוב של  Epoprostenolאו  Treprostinilעם Ambrisentan
או  Sildenafilיעשה רק לאחר כשלון של אחד
מהפרוסטציקלינים האמורים כטיפול בודד.

.4

הוראות למתן התרופה  (Tracleer) BOSENTANתינתן לטיפול במקרים
הבאים:
א.

יתר לחץ דם ריאתי ,ובהתאם למפורט להלן:
.1

התרופה האמורה תינתן לטיפול בחולה המוגדר בNYHA -
 ((New York Heart Associationכ Class III-ומעלה הסובל
מיתר לחץ דם ריאתי עורקי.

.2

התחלת הטיפול בתרופה האמורה תהיה על פי הוראתו של
מנהל מחלקה בבית חולים שהוא רופא מומחה למחלות
ריאה או רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בטיפול
נמרץ כללי או רופא מומחה בכירורגית כלי דם או רופא
מומחה בקרדיולוגית ילדים או רופא מומחה במחלות ריאה
ילדים או רופא מומחה בטיפול נמרץ ילדים.

.3

המשך הטיפול בתרופה האמורה ייעשה על פי מרשם של
רופא מומחה למחלות ריאה או רופא מומחה בקרדיולוגיה
או רופא מומחה בטיפול נמרץ כללי או רופא מומחה
בכירורגית כלי דם או רופא מומחה בקרדיולוגית ילדים או
רופא מומחה במחלות ריאה ילדים או רופא מומחה בטיפול
נמרץ ילדים.

.4

ניתן להתחיל טיפול בתרופה האמורה במקרה בו התנגודת
הריאתית המחושבת תישאר גבוהה אחרי טסט פרמקולוגי

3

וזאת כאשר החולה סובל מ Class III NYHA-ומעלה ובעל
מרחק הליכה ל 6-דקות הנמוך מ 400-מטרים ב 2-בדיקות
עוקבות.
.5

יש להימנע משילובי תרופות אלא לטפל בכל פעם בתרופה
בודדת ורק עם כשלון בטיפול בה ,לעבור לטיפול בתרופה
אחרת ,למעט המצבים הבאים:
א.

בכישלון של טיפול ב Sildenafil-ניתן להוסיף
במקרים נבחרים  Iloprostבאינהלציה או .Bosentan

ב.

בכישלון של טיפול ב Bosentan-ניתן להוסיף
במקרים נבחרים  Iloprostבאינהלציה או .Sildenafil

ג.

השילוב של  Epoprostenolאו  Treprostinilעם
 Bosentanאו  Sildenafilיעשה רק לאחר כשלון של
אחד מהפרוסטציקלינים האמורים כטיפול בודד.

ב.

לחולים עם טרשת סיסטמית ) (systemic sclerosisומחלה כיבית
באצבעות ,ובהתקיים כל אלה:
.1

לאחר כשלון טיפולי ב.ILOPROST-

.2

הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם .ILOPROST

.3

תחילת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא
מומחה בראומטולוגיה.

.4

.5

הטיפול בתכשיר יינתן עד לשתי סדרות טיפוליות בשנה.

הטיפול בתרופה  (Botox, Dysport) BOTULINUM TOXIN Aיינתן להתוויות האלה:
א.

הקלה סימפטומטית של עווית העפעף ) (Blepharospasmאו הפרעות
של עצב  VIIבחולים מעל גיל ) 12התוויה כלולה בסל(.

ב.

טיפול בעווית של מחצית הפנים ובפגיעה מוקדית נלווית במתח
השרירים ) (associated focal dystoniaוכן תיקון פזילה בחולים מגיל 12
ומעלה )התוויה כלולה בסל(.

ג.

הפחתת הסימנים והתסמינים של פגיעה צווארית במתח השרירים
) (cervical dystoniaמבוגרים )התוויה כלולה בסל(.

ד.

טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות בילדים
הסובלים משיתוק מוחין מגיל שנתיים ומעלה )התוויה כלולה בסל(.
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ה.

ספסטיות פוקאלית בגפה העליונה הנובעת משבץ מוחי ,ובהתקיים
כל אלה )התוויה חדשה(:
.1

חולים לאחר שבץ קשה עם ספסטיות קשה ביד אשר אינה
משתפרת תחת טיפול פומי או פיסיותרפיה.

.2

המשך הטיפול יינתן לחולים שהוכיחו שיפור תחת שני
הטיפולים הראשונים בתכשיר.

.6

הוראות למתן התרופה (Sprycel) DASATINIB
א.

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
.1

לוקמיה מיאלואידית כרונית ) (CMLבשלב הכרוני ,המואץ
או הבלסטי )לימפואידי או מיאלואידי( ,בחולה בוגר שפיתח
עמידות או שגילה חוסר סבילות לטיפול ב.IMATINIB-

.2

לוקמיה לימפובלסטית חריפה ) (ALLעם בדיקה ציטוגנטית
חיובית לכרומוסום פילדלפיה .בחולה בוגר שפיתח עמידות
או שגילה חוסר סבילות לטיפול ב.IMATINIB-
חוסר סבילות תוגדר כחולה הסובל מאחד או יותר מאלה -
מיאלוטוקסיות ,אי ספיקת כבד ,אי ספיקת לב ,נוזל פלאורלי
ועוד.

ב.

מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או
רופא מומחה בהמטולוגיה.

.7

התרופה  (Baraclude) ENTECAVIRתינתן לטיפול בחולים הסובלים מדלקת כבד
נגיפית כרונית מסוג .B
התחלת הטיפול בתרופה תעשה לפי מרשם של רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה
או רופא מומחה במרפאה למחלות כבד.
אף אחת מן התרופות  ADEFOVIR, ENTECAVIR, TELBIVUDINEלא תינתן
בשילוב עם התרופה האחרת.

.8

התרופה  (Fosrenol) LANTHANUM CARBONATEתינתן לטיפול בהיפרפוספטמיה
בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה
פריטוניאלית ,כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן.
הטיפול בתכשיר בשילוב עם  SEVELAMERיינתן רק לחולים שכשלו באחד
מהתכשירים האמורים –  SEVELAMERאו .LANTHANUM CARBONATE

5

הערה :החל ממועד תחילתו של חוזר זה תסופקנה התרופות LANTHANUM
 CARBONATEו SEVELAMER-על ידי קופות החולים )ולא ע"י מכוני הדיאליזה,
כפי שסופקה עד כה התרופה .(SEVELAMER

התרופה  (Renagel) SEVELAMERתינתן לטיפול בהיפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת

.9

כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית ,כקו טיפול שני
לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן.
הטיפול בתכשיר בשילוב עם  LANTHANUM CARBONATEיינתן רק לחולים
שכשלו באחד מהתכשירים האמורים –  SEVELAMERאו LANTHANUM
.CARBONATE

הערה :החל ממועד תחילתו של חוזר זה תסופקנה התרופות LANTHANUM
CARBONATE
ו SEVELAMER-על ידי קופות החולים )ולא ע"י מכוני הדיאליזה ,כפי שסופקה עד
כה התרופה .(SEVELAMER

.10

הוראות למתן התרופה :(Provigil) MODAFINIL
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
שיפור עירנות בחולי נרקולפסיה.

.1

התחלת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה ממעבדת
שינה.
נטייה מוגברת לשינה בחולי טרשת נפוצה פעילה מסוג נסיגה נשנית

.2

) ,(Relapsing remittingעם ניקוד שווה או גבוה מ 40-לפי סקלת FIS
).(Fatigue impact scale
התחלת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה
ממרפאת טרשת נפוצה.

.11

הוראות למתן התרופה :(Abbosynagis) PALIVIZUMAB
א.

התרופה תינתן לטיפול מניעתי של זיהום על ידי RSV (Respiratory syncitial
 (virusבכל אחד ממקרים אלה:
.1

פגים וקטינים שנולדו כפגים ושלא מלאו להם שנתיים ,הלוקים במחלת
ריאות כרונית הזקוקים לטיפול בחמצן.

.2

פגים ומי שנולדו פגים ושלא מלאה להם שנה הלוקים במחלת הריאות
) BPD (Broncho pulmonary dysplasiaשאובחנה אצלם על ידי צילום חזה

6

אופייני וסימנים קליניים בגיל מתוקן של  36שבועות הריון ושנזקקו
לטיפול באחד מאלה :חמצן ,משתנים ,קורטיקוסטרואידים או מרחיבי
סימפונות.
.3

פגים ומי שנולדו פגים ושלא מלאה להם שנה ,אם נולדו בטרם מלאו 31
שבועות הריון  6 +ימים )הרחבת מסגרת ההכללה בסל(.

.4

לילודים הסובלים מ congenital heart disease-ובהתקיים אחד מאלה:
א .ילודים המקבלים טיפול תרופתי לאי ספיקת לב.
ב .ילודים עם יתר לחץ דם ריאתי בינוני עד חמור.
ג .ילודים עם מחלת לב ציאנוטית.

.5

ילודים שלא מלאה להם שנה ,שנולדו במשקל נמוך מ 1-ק"ג ללא תלות
בשבוע הלידה.

.6

ילודים שלא מלאה להם שנה ,הסובלים ממחלת ריאות כרונית קשה,
ללא תלות בשבוע הלידה .מחלת ריאות כרונית מוגדרת כתלות בחמצן
בשבוע  36להריון .מחלת ריאות כרונית קשה מוגדרת בילד המצוי
בתחילת עונת  RSVכאשר הינו זקוק לטיפול במחלת הריאה הכרונית
באחד מהבאים – חמצן ,משתנים ,סטרואידים בשאיפה ,מרחיבי
סימפונות בשאיפה ,סטרואידים במתן סיסטמי.

ב.
ג.

התרופה תינתן בחודשים נובמבר עד מרס בכל שנה.
לכל הילדים הזכאים לטיפול מונע ,יש להמשיך ולתת את התכשיר עד תום
עונת פעילות היתר של ה.RSV-

.12

הוראות למתן התרופה :(Alimta) PEMETREXED
א.

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
.1

מזותליומה )התוויה כלולה בסל(

.2

סרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג  non small cellעם היסטולוגיה
שאיננה קשקשית ,כקו טיפולי ראשון בשילוב עם ציספלטין )התוויה
חדשה(.

ב.

מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
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.13

הוראות למתן התרופה :(Mabthera) RITUXIMAB
א.

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
.1

לימפומה מסוג  B-cell non Hodgkinsבדרגה נמוכה ) (low gradeחוזרת או
רפרקטורית )התוויה כלולה בסל(;

.2

לימפומה מסוג  non Hodgkinsאגרסיבית מסוג CD-20 positive diffuse large
) B-cellהתוויה כלולה בסל(;

.3

לימפומה  non Hodgkinsמסוג  Bפוליקולרית כקו טיפולי ראשון )התוויה
כלולה בסל(;

.4

לימפומה  non Hodgkin'sבדרגה נמוכה ,בשילוב עם כימותרפיה תוך
ורידית ,כקו טיפולי ראשון )התוויה חדשה(;

.5

לימפומה מסוג  CLL/SLLכקו טיפולי ראשון ,עבור חולים )בלימפומה(
שבתחילת מחלתם או במהלך המחלה לרוב ספירת התאים הלבנים
הפריפריים הייתה תקינה או נמוכה.
למען הסר ספק טיפול זה אינו מיועד ללוקמיה מסוג .CLL
הטיפול יינתן בשילוב עם כימותרפיה תוך ורידית) .התוויה חדשה(;

.6

טיפול אחזקה בלימפומה מסוג  non Hodgkin'sפוליקולרית ,במחלה
חוזרת או רפרקטורית .משך הטיפול בתכשיר להתוויה זו לא יעלה על
שנתיים )התוויה כלולה בסל(;

.7

טיפול משולב עם  Methotrexateבארתריטיס ראומטואידית שלא הגיבה
לטיפול באנטגוניסט ל TNF-אחד לפחות )התוויה כלולה בסל(.

ב.

לגבי התוויות  1-6מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה
באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.

.14

התרופה  (Sebivo) TELBIVUDINEתינתן לטיפול בחולים בהפטיטיס  Bכרונית.
התחלת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה
או רופא מומחה במרפאה למחלות כבד.
אף אחת מן התרופות  ADEFOVIR, ENTECAVIR, TELBIVUDINEלא תינתן
בשילוב עם התרופה האחרת.

.15

הוראות למתן התכשיר :(Forteo) TERIPARATIDE
התרופה תינתן לטיפול בהתקיים אחד מאלה:
א.

חולים עם אוסטיאופורוזיס קשה ) t scoreנמוך מ (-3.5-או שבר אוסטיאופורוטי
)שבר באזור אופייני בשלד שלא נגרם מחבלה קשה( אשר אינם מסוגלים
לקבל טיפול אחר )ביספוספונאטים במתן פומי או תוך ורידי או רלוקסיפן(
עקב הוראות נגד או תופעות לוואי;

ב.

חולי אוסטיאופורוזיס שבמהלך טיפולים אחרים )ביספוספונאטים במתן פומי
או תוך ורידי או רלוקסיפן( חלה הידרדרות משמעותית במצבם*  ,המוגדרת
8

כאחד מאלה:
.1
.2

שבר אוסטיאופורוטי.
הרעה מובהקת במדידות חוזרות של צפיפות העצם ,מעבר לטעות
המדידה )ירידה ,הכוללת את טעות המדידה של המכשיר ,של לפחות
 ,5%בעמוד השדרה או בירך ) ((total hipלאחר שנתיים של מיצוי
הטיפולים הקיימים.
הערה :לאור ההסתייגות של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ,יש
לעשות שימוש במדד זה באופן זהיר ומושכל.

האמור בסעיפים  1ו 2-דלעיל כפוף לשלילת סיבות נוספות לכישלון
הטיפולי )כגון חסר בויטמין  ,Dעודף ב PTH-וכיו"ב(.

* הערה :יש להדגיש כי עפ"י המלצות האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה:
-

הגדרת הידרדרות משמעותית במצב החולה הינה רק לאחר שנה ומעלה
של טיפולים בביספוספונאטים במתן פומי או תוך ורידי או רלוקסיפן.

-

הופעת שבר בעת הטיפול ברלוקסיפן אינו מהווה התוויה מיידית למתן
 ,(Forteo) TERIPARATIDEוניתן לעבור קודם לטיפול בביספוספונט תוך
ורידי ,ורק אם תחול התדרדרות תוך טיפול זה ,לעבור לטיפול ב
.(Forteo) TERIPARATIDE

.2ב.

התרופות הבאות תינתנה במנגנון קלאס אפקט )":("class effect
.1

תרופות לטיפול בסכיזופרניה )קו שני(:
א.

Amisulpiride

ב.

Olanzapine

ג.

Quetiapine

ד.

Sertindole

ה.

Ziprasidone

ו.

Paliperidone
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.2

.3

.4

טיפול ביולוגי ב:Ankylosing spondylitis-
א.

Adalimumab

ב.

Infliximab

ג.

Etanercept

טיפול ביולוגי ב:Psoriatic arthritis-
א.

Adalimumab

ב.

Infliximab

ג.

Etanercept

אנטגוניסטים לאנדותלין  1לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי:
א.

Ambrisentan

ב.

Bosentan

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
ב ב ר כ ה,
ד"ר חזי לוי
ראש מינהל הרפואה

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חשב המשרד
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
ראש שרותי בריאות הנפש
מנהל האגף לגריאטריה
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל האגף לרפואה קהילתית
מנהל אגף בכיר ביטחון
מנהל אגף בריאות השן
10

מנהל אגף הרוקחות
מנהל האגף לשרותי מידע ומחשוב
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהל האגף לשעת חרום
מנהל האגף למקצועות בריאות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
פיזיותרפיסטית ראשית
מפקחת ארצית ריפוי בעיסוק
מנכ"לי קופות החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים
מנהל תחום מינהל ומשק
מנהל המחלקה לאפדמיולוגיה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הנפש
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחראית ארצית על הסיעוד – בגריאטריה
פסיכולוגית ראשית ארצית
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
הרופא הראשי האגף לטיפול במפגר  -משרד הרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים  -חברת ענבל
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :
)121/11942 - 8מ(
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