מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 8/2004:
ירושלים ,ז' אייר ,תשס"ד
 28אפריל2004 ,
תיק מס'  4/1/14:א'
אל:

מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי מחלקות נשים
מנהלי יחידות הפריה חוץ גופית )(I.V.F
החזרת עוברים בתהליך הפריה חוץ גופית
חוזר מינהל הרפואה מס'  33/98מיום 13/05/98

הנדון:
סימוכין:

הננו להביא לידיעתכם כי החוזר שבסימוכין מבוטל.
להלן המלצות חדשות של המועצה הלאומית לרפואת נשים ,מילדות ,נאונטולוגיה וגנטיקה
המבוססות על נייר העמדה בנושא של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה:
 .1מספר העוברים המומלץ להחזרה בשלושת הטיפולים הראשונים הינו עד שניים בכל
טיפול.
בנסיבות הבאות ניתן לשקול החזרה של מספר עוברים גדול משניים:
א.

ב.
ג.

לאחר שלושה טיפולי הפריה חוץ גופית ,בהם הוחזרו שני עוברים ללא
הריון.
גיל האישה מעל  35שנים ,אחרי  2החזרות של עוברים ללא הריון.
גיל האישה מעל  41שנים ,החל מהחזרה ראשונה.

 .2בכל מקרה לא יעלה מספר העוברים המוחזרים לרחם על  4עוברים.
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 .3העליה משניים לארבעה עוברים צריכה להתבצע באופן הדרגתי.
 .4בהחזרת עוברים מופשרים יש לנהוג כנ"ל ,בתוספת של עובר אחד בכל הקטגוריות.
 .5יש לכלול בטופס ההסכמה מדעת של  I.V.Fסעיף על הגבלה של מספר עוברים
מוחזרים בהתאם לחוזר זה.
 .6בהפריה באמצעות תרומת ביציות ,אין לבחור תורמת מעל גיל  35ולכן הסעיפים 1
)ב-ג( ,לא יחולו על מחזורים של תרומת ביציות.
הו אילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :שר הבריאות
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
יו"ר המועצה הלאומית לגנטיקה מיילדות ונאוטולוגיה
יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
יו"ר החברה לפריון
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
רופא ראשי – משרד העבודה והרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר

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

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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