מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 12/2004:
ירושלים ,י"א אייר ,תשס"ד
 2מאי2004 ,
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בתי החולים הכלליים
האגפים הרפואיים בקופות החולים
המכונים לגנטיקה
המכונים  /מחלקות לאונקולוגיה
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הנדון :בדיקות גנטיות – בדיקות BRCA2 ,BRCA1
סימוכין  :חוזרנו מס'  38/03מיום28.5.03 :

בהמשך לחוזר שבסימוכין ,להלן הבהרותינו:
אמות המידה שפורטו בחוזרינו שבסימוכין ביחס לזכאות לבדיקות גנטיות במסגרת סל
השרותים המחייב ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,חלות גם לגבי בדיקות  BRCA1ו-
 .BRCA2וזאת ,בהתאם למפורט בנספח לחוזר זה.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

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

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנכ"ל
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
היועצת המשפטית
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנכ"לי קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
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
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כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :
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נספח
סרטן השד והשחלות:
בדיקות מולקולרית של המוטציות הידועות בגנים  BRCA2 BRCA1כלולות בסל על פי אמות
המידה הכלליות לבדיקות גנטיות .זאת בתנאי ,שהנבדק עבר יעוץ גנטי ורק לגבי:
.1

.2

חולה סרטן השייך לאוכלוסיה בה שיעור הנשאות של מוטציות ידועות בגנים
 BRCA2 BRCA1הוא  1%או יותר ,ומחלתו שייכת לאחת מהמחלות הבאות:
א.

סרטן שחלה;

ב.

סרטן שד שאובחן מתחת לגיל ;50

ג.

סרטן שד דו צדדי;

ד.

סרטן שד בזכר;

ה.

סרטן שד בכל גיל כאשר לחולה יש לפחות שתי קרובות משפחה שחלו
בסרטן השד/שחלה )קרובת משפחה אחת מדרגה ראשונה ושנייה מדרגה
ראשונה או שנייה.
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קרוב משפחה בריא מדרגה ראשונה או שנייה )סיכון של  25%או יותר למחלה(
ייבדק אם במשפחתו חולה עם מוטציה מזוהה באחד מהגנים BRCA1 :או . BRCA2
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לוח תפוצה
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