מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 39/2005_:
ירושלים ,כ"ד תשרי ,תשס"ו
 27אוקטובר2005 ,

אל :מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהלי יחידות I.V.F

תיק מס'  4/1/14 :א'

הנדון :תרומת ביצית מחו"ל
במענה לפניות שהועברו אלינו בנושא ,להלן עמדתנו:
.1

שלבי הטיפול בהפריה חוץ גופית המכוסים ב"סל השרותים" על פי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי כוללים גם השתלת ביצית מופרית .מקור הביצית ,קרי -של האשה
המטופלת או מתרומה מהארץ או מחו"ל ,אינו מעלה או מוריד ,לעניין זה.

.2

בישראל קיימות יחידות הפריה חוץ גופית ,להן ניתן אשור לשימוש בביציות
שנתרמו והופרו בחו"ל ,בהתאם לתקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( תיקון,
התשס"ב .2001 -

.3

מכיוון שביצוע הפריה ,גם באמצעות ביציות מופרות כאמור לעיל ,כלול בסל
השירותים – על קופות החולים חלה החובה ,לכלול לפחות נותן שירות אחד ,הערוך
ומוכן לבצע טיפולים כאלה בחו"ל.

.4

קופות החולים מחוייבות בהוצאות הקשורות בטיפולים אלה ,מלבד המרכיב של
השגת ,הפקת ,והפריית הביציות בחו"ל.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל קופות חולים
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ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנכ"לי קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
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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