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 9/2020 וזר מס' :ח

 

 י"ח אלול תש"ףירושלים, 

 2020ספטמבר  07

 

 מנהלי בתי החולים : אל

 קופות החולים מנהלי מרפאות כירורגיות מורשות –מנהלי האגפים הרפואיים 

 התוויות מקצועיות לביצוע הפסקת הריון מוקדם באמצעות תכשיר מיפג'ין הנדון: 

 MIFEGYNE - mifepristone הפסקת הריון מוקדם באמצעות תכשיר מיפג'יןבנושא:  48/1999חוזרנו מס'  סימוכין:

200 mg, 486-המוכר כRU   ." 

 בנושא: "התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון". 08/2017חוזרנו מס' 

 

 המועצההננו להביא בזאת לידיעתכם התוויות מקצועיות חדשות בנושא שבנדון, אשר גובשו בהנחיית 

משרדנו. )החוזר מחליף ומבטל את חוזרנו מס' ואומצו ע"י רפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה הלאומית ל

  .(בנוסח קודם נכתב בטעות שמדובר במועצה לבריאות האישה ,שבסימוכין 48/1999

 

 רקע .1

הפסקת הריון פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל שהתווה הנחיות מקצועיות לביצוע  1999באוקטובר  6 -ב

מאז הצטבר ניסיון רב בישראל ובעולם והוכח כי מדובר בתכשיר יעיל  .מוקדם באמצעות תכשיר מיפג'ין

 ובטוח.

 

  מטרה: .2

 .2017עדכון התוויות השימוש לפי עדכון רישום התכשיר על ידי היבואן בנובמבר 

 

  הנחיות: .3

, 1977השימוש בתכשיר זה מותר רק לאחר אישור ועדה להפסקת הריון בהתאם לחוק העונשין,  .א

 ובהתאם לתקנות והנהלים להפסקות ההריון הרגילות.

ימים מתחילת המחזור  63להפסקת הריון מוקדם, דהיינו עד  מותר להשתמש בטבליות מיפג'ין .ב

סאונד כאשר המחזור אינו סדיר או אינו -, או עפ"י בדיקת אולטרה(שבועות הריון 9שהם )האחרון 

 ידוע. 

  סאונד.-הוכחת ההריון ע"י בדיקת אולטרה .ג

https://www.health.gov.il/hozer/mr48_1999.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr48_1999.pdf
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 הטיפול יבוצע אך ורק במוסד מורשה לביצוע הפסקות הריון )בית חולים או מרפאה כירורגית(.  .ד

בוצע הטיפול יקבע בכתב נהלים מקצועיים לכל שלבי הטיפול והמעקב יהצוות הרפואי במוסד בו  .ה

נבדק ואושר ע"י משרד כפי ש מיפג'יןויהיה אחראי ליישומם המלא, בכפוף לרישום המעודכן של 

 .2017 הבריאות בנובמבר

שלושה -סאונד תוך שבועיים-על המוסד בו בוצע הטיפול לבצע או לוודא שבוצעה בדיקת אולטרה .ו

 שבועות מיום מתן המפיג'ין, וליידע את האישה שבאחריותה להגיע לבדיקה זו.

ע למטופלת לרוקן את הרחם מומלץ להציבמידה והתהליך התרופתי להפסקת הריון נכשל,  .ז

, היסטרוסקופיה ניתוחית או מעקב באמצעות בדיקה גופנית ריקון רחם כירורגי (D&C) באמצעות

  סאונד, הכל על פי שיקול דעתו של הרופא המטפל.-ואולטרה

בנושא:  08/2017הפסקות היריון לנערות תבוצענה תוך תשומת לב מיוחדת, בכפוף לחוזרנו מס'  .ח

 תוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון"."ה

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,

 עזרא  ורדד"ר 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 422340319סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 

 

 

http://www.health.gov.il/

