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  ב"תשע, ט שבט"י  
  2012, פברואר 12  

43034211  
  לכבוד
  לי קופות החולים"מנכ

  
   19הפסקות הריון לנערות עד גיל : הנדון 

  
יבת קופת החולים לממן הפסקות הריון לנשים י חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחו"פע ,כידוע .1

ל ווהכ, רפואיללא תלות בשיקול  19ולנערות בכל גיל משיקולים רפואיים וכן לנערות עד גיל 

לרבות אישור הוועדה  ,בכפוף להוראות הכלליות החלות על מתן אישור להפסקת הריון

  .להפסקת הריון בהתאם לחוק העונשין

 

פעמים מטבע הדברים קיימת רגישות מיוחדת ביחס לביצוע הפסקות הריון ביחס לקטינות ש .2

והן  ,בידיעת ההורים או קרובי משפחה ןינהריון את לא החלטתן להפסקיהריונן וממרבות 

  . מבקשות לעבור את התהליך במלואו באופן דיסקרטי על מנת שלא יגיע לידיעת סביבתן

כי במקרים מסוימים הסודיות אינה רק עניין של אי נוחות או צנעת פרט אלא , למותר לציין 

ת שאינן סובלניות אם משום שנשקפת לנערה סכנה בקהילו ,מגיעה עד כדי פיקוח נפש ממש

להריונות מחוץ לנישואים ואם משום שהנערה עצמה לא תהיה מסוגלת לעמוד בהתמודדות 

רגישות מיוחדת זאת  .ריון יהפוך לסוד גלויידבר הריונה והפסקת ההו במידהעם סביבתה 

  .י המחוקק שעה שקבע כי קטינות יכולות לבצע הפסקת הריון ללא הסכמת הוריהן"הוכרה ע

 

של הנערה עם הסיטואציה האמורה ניתנות תן את התמודדותה נילהקל במידת העל מנת  .3

 ;בזאת הנחיות כמפורט להלן

בו ) מבין המורשים לכך(רת המוסד הרפואי יש לאפשר לקטינה חופש בחירה מרבי בבחי .3.1

קיימת חשיבות הן להנגשת השירות והן למתן אפשרות לנערה . הריוןתבוצע הפסקת 

שם לא נשקפת לה הסכנה כי , אזור המרוחק מאזור מגוריהב גםהרוצה בכך לקבלו 

 .לפי העדפתה -י מכרים"תזוהה ע

את השלבים , מהר ככל שניתןלהשלים  ,יש לגלות רגישות מיוחדת לבקשה של נערה .3.2

לרבות ייעוץ סוציאלי ביחס לאפשרויות השונות העומדות , המקדמיים הטעונים  השלמה

את מגוון האפשרויות הרחב ביותר לביצוע הפסקת  ובין היתר על מנת לאפשר לה ,בפניה

 ובההמתנה למתן תש, בדיקת אולטרא סאונד, קביעת תור לגניקולוג ,כך למשל. ההיריון

  ).ח"בין בקהילה ובין בבי(' לגבי סוג דם וכו
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וירחיב את  ,רבי של משך זמן ההמתנה יקל מאוד על הנערות מבחינה נפשיתקיצור מ

  .אפשרויות הבחירה הרפואיות

 

לות השונות יש להנחות את גורמי המנהלה והמקצוע בקופה להסתפק בזיהוי ובביצוע הפע .3.3

קטינות אינן , כידוע. הנערה באמצעות תעודה מזהה ללא צורך בהצגת כרטיס מגנטי

לא מחזיקות כרטיס מגנטי משלהן וכדי שתוכלנה לבצע את מלוא הבדיקות והטיפולים ל

תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם  יש להסתפק באמצעי זיהוי חלופי, ידיעת הוריהן

  . לנסיבות

  

 .לפעולתכם בהתאם
 ,בברכה

                        
  ל"סמנכ, יואל ליפשיץ

  לפיקוח על קופות החולים
  ושירותי בריאות נוספים

  :העתק
  שר הבריאות. ס, כ הרב יעקב ליצמן"ח

  המנהל הכללי, רוני גמזו 'פרופ
  כאן, ל"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  כאן, תכנון ותמחור, ל אגף תקצוב"סמנכ, מר אילן סופר
  כאן, ראש מינהל הרפואה,  ר חזי לוי"ד
  כאן, מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים, ר יורם לוטן"ד
  כאן, ראש אגף רפואה כללית, ר דרור גוברמן"ד
  כאן, הלשכה המשפטית, ד נתן סמוך"עו
  כאן, הלשכה המשפטית, ד טליה אגמון"עו
  כאן, ח"ן של קופו"מנהלת הפיקוח על הגביה ותוכניות השב, רויטל טופר חבר טוב' גב
  כאן, האגף לפיקוח על קופות החולים , שושי שוורץ' גב
  ן"ח ושב"האגף לפיקוח על קופו, תורן –ס 'אריאלה אדיז' גב
  כאן, נציבת קבילות הציבור, אתי סממה' גב
  כאן, אגף רפואה כללית, איריס לייטרסדורף ר"ד
  כאן, תוכנית ההתערבות עם נערות בוועדה לענייני היריון, רכזת ארצית, אורית ברשטלינג' גב

  כאן, האגף לכלכלת ביטוח בריאות, מר ניר קידר
  קופות חולים, מנהלי כספים

  קופות חולים, ן "מנהלי שב
  קופות חולים, מנהלים רפואיים 

  ת הציבור קופות חוליםמנהלי פניו
  חברי הנהלת משרד הבריאות

  


