מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' _42/2005_:
ירושלים ,ד' חשון ,תשס"ו
 6נובמבר2005 ,
תיק מס' 13/7/5_:
אל :מנהלי
מנהלי
מנהלי
מנהלי
מנהלי

בתי החולים הכלליים
היחידות לטיפול מיוחד ביילוד
האגפים הרפואיים – קופות החולים
מחוז – לשכות הבריאות
המכונים להתפתחות הילד

הנדון :הפניה מוקדמת של יילודים שנולדו במשקל נמוך מאד להערכה התפתחותית
בהמשך לחוזרנו מס'  28/2000מיום ,6.8.00 :ולאור ממצאי מחקר להערכה התפתחותית של
ילדים שנולדו במשקל נמוך מ 1500 -גרם ,שבוצע ע"י היחידה לחקר בריאות האשה והילד
במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ,הננו להודיעכם כי על היחידות לטיפול
מיוחד ביילוד להפנות כל תינוק שנולד במשקל נמוך מ 1500 -גרם ,לבדיקה ולהערכה
התפתחותית במכון מוכר להתפתחות הילד ושיקומו.
צוותי היחידות לטיפול מיוחד ביילוד יפנו את הילודים המשתחררים ,למכונים להתפתחות
הילד באישור קופת החולים בה מבוטח התינוק .על המכונים להתפתחות הילד לתת קדימות
לתינוקות אלו בקבלה לאבחון ולטיפול.
התחנות לבריאות המשפחה יוודאו יישום הנחיה זו.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנכ"ל
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :
________________________________________________________

נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
מנהל היחידה לחקר בריאות האשה והילד – מכון גרטנר
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
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

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :
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