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הפסקת הריון -דף הסבר כללי למטופלת
הפסקות הריון מבוצעות בישראל על פי הנחיות חוק לתיקון דיני עונשין (הפסקת הריון) התשל"ז
 ,1977והן טעונות אישור ועדה להפסקת הריון.
הוועדה מורכבת משני רופאים/ות ועובדת סוציאלית.

באלו מקרים ניתן להפסיק הריון?

החוק מפרט את המצבים בהם ניתן לקבל אישור לביצוע הפסקת ההיריון:
 כאשר האישה למטה מגיל הנישואין ( )17או מלאו לה  40שנה ויותר.
 ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי גילוי עריות או שלא מנישואין
 הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
 המשך ההיריון עלול לסכן אל חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי -בצירוף המלצה
רפואית של רופא/ה מומחה בתחומו.
קבלת אישור הועדה אפשרי רק כאשר הבקשה הינה תואמת את אחד הסעיפים שהוזכרו.

כיצד פונים?

הוועדה מתקיימת מס' פעמים בשבוע .
לתיאום התור יש להתקשר בימים ראשון עד חמישי בין השעות  8-15.30למזכירת השירות
הסוציאלי בטלפון  ,03-5028455שלוחה .2
ניתן לפנות גם באמצעות המייל– גב' שלומית מוזס -מזכירת השרות הסוציאלי:
Shlomitm@wmc.gov.il

תהליך עבודת הועדה:
מזכירת הוועדה תשוחח אתך ותבקש ממך את הפרטים הנדרשים לצורך מילוי טופס הוועדה.
לאחר מכן תשוחחי עם עובדת סוציאלית ,אשר תוכל לתת לך הסברים לגבי הליכי אישור הבקשה
וייעוץ לגבי קשיי ההחלטה או בעיות נלוות למצב.
בוועדה ,תיפגשי עם רופא/ת נשים מומחה/ית אשר יסבירו לך על תהליך הפסקת ההיריון ועל
השלבים השונים ,יפרטו בפנייך את השיטות האפשריות ויסבירו על תופעות הלוואי והסיבוכים
אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.
החלטת הוועדה נמסרת מידית ,ומפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההיריון כמו גם
את אפשרויות הביצוע העומדות בפנייך.
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תשלום:
דיון הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת ההיריון הינן פעולות הכרוכות בתשלום או בהצגת
התחייבות כספית מקופת החולים בה את חברה או גורם מבטח אחר.
תעריפי הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת הריון משתנים מעת לעת ומפורסמים במחירון
משרד הבריאות.
 המקרים הבאים פטורים מתשלום וממומנים על ידי קופת החולים בכפוף להמצאתהתחייבות כספית מתאימה:
 אישה עד גיל  -33הפסקת הריון ,כלולה בסל הבריאות וממומנת על ידי קופת חולים. אישה מעל גיל  33ע"פ הסעיפים הבאים: סעיף  – 3מצב בו העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי סעיף  -4מצב בו המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה לנזק גופני אונפשי.
בעת הפניה לוועדה יש להצטייד במסמכים הבאים:
-

תעודת זהות ,כולל ספח.
מסמכים מבדיקת רופא/ת נשים המעידים על הריון
תמונת אולטרה סאונד עדכני שעליה מופע שם המטופלת
מסמכים רפואיים אחרים (אם הסיבה לבקשת אישור הועדה נובעת מהחשש כי הוולד
עלול להיות בעל מום גופני או נפשי (סעיף  3לחוק ,או משום שההיריון מהווה סיכון לחיי
האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי (סעיף  4לחוק).
תשלום עבור פתיחת תיק לוועדה או התחייבות כספית של קופת חולים או פיקדון בכרטיס
אשראי.
חיילות יכולות לפנות עם אסמכתא תקציבית מהצבא (יחידת מהו"ת) .ניתן לשלוח
אסמכתא לכתובת מיילmarpeot@wmc.gov.il :

ביצוע:





טיפול תרופתי להפסקת הריון יזומה מתבצע עד שבוע שמונה  6 +ימים.
הטיפול התרופתי ניתן בשני מועדים ,במרווח של יומיים ,וביקורת לאחר שבועיים,
במסגרת מיון נשים.
הפסקת הריון בגרידה :עד שבוע  ,20מתבצעת במסגרת אשפוז יום או במחלקת נשים,
בהתאם להחלטה רפואית.
הפסקות הריון מעבר לשבוע  ,20מתבצעות בשיטות שונות במסגרת האשפוז ,ולא בגרידה
או שאיבה.
בברכה,
צוות השירות הסוציאלי
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