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   רפואהמינהלהנחיות – 2006 סל שירותי הבריאות לשנת הרחבת :הנדון
  

הכלליבהמשך המנהל לשנת,לחוזר הסל הרחבת רפואהלהלן,2006בנושא מינהל הנחיות

בסללגב שהוכללו השירותים :י

  

  –  בסלשהוכללה לשימוש בטכנולוגיה הנחיות  . 1

באפילפסיהוגאליקוצב.א :לטיפול

מאפילפסיהיינתןהטיפול.1 הסובלים טיפול,לחולים בהם שנכשל

ואינם מקובל אפילפטי אנטי מוקדמתאימיםתרופתי להסרת לניתוח

העצב של חשמלי גירוי בהם שנכשל או ).ואגוס(התועהאפילפטי

השמאליהטיפול.2 התועה בעצב .יינתן

מיצויכשלון  .ב למרות מגיבים אינם אשר כחולים יוגדר הטיפולטיפולי

אפילפטיות אנטי בתרופות .התרופתי

קייםחולים  .ג בהם כחולים יוגדרו לניתוח מוגדרמוקדמתאימים ,אפילפטי

סטריאוטקטילהסרההניתן לטיפול או .כירורגית

לפעולהדקו  .ד באפילפסיה,התעריף לטיפול וגאלי קוצב הוא,השתלת

G00E8,הבריאות משרד .במחירון

  

  -בסל לשימוש בתרופות שהוכללו הנחיות   .א2

בתרופההוראות.1 :RISPERIDONE INJ)Risperdal Constaלשימוש (
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אשפוזושפזואשלחוליםתינתןהתרופה.א של ממשי לסיכון ונקלעו בעבר

התכשירזרחו לנטילת הענות אי .עקב

הטיפול  .ב חוליםבתרופההתחלת בבית מחלקה מנהל של הוראתו פי על תהיה

מנהל אומרפאהאו בפסיכיאטריה מומחים רופאים שלבפסיכיאטריהשהם

והמתבגר .הילד

התרופותהוראות.2 ):EZETIMIBE, ROSUVASTATIN)Ezetrol, Crestorלמתן

ערךהאמורהתרופות להשגת לחולים יינתנו ,%ג"מ100-מנמוךLDLות

בסטטיניםתרופתיטיפולשמיצו מהבאיםהעונים,מירבי אחד :על

האחרונהסוכרתחולי .1 בשנה פעילה כלילית ממחלה גם .הסובלים

משפחתיתחולי .2 ) Familial Hypercholesterolemia(היפרכולסטרולמיה

פנימיתמומחהבהמלצת ברפואתברפו,ברפואה או המשפחה את

או בליפידים המתמחה .בקרדיולוגיהילדים

בשנהחולים .3 חדה כלילית ממחלה .האחרונהשסבלו

):LEVETIRACETAM)Keppraהתרופהלמתןהוראות.3

באפילפסיההתרופה.א לטיפול החולה,תינתן אם מאוזןאינוורק

בחודש4לפחות( טיפ,)התקפים קווי קודמיםבשלושה תרופתיים .ול

מומחהמתן.ב רופא המלצת לפי ייעשה .בנוירולוגיההתרופה

התרופההוראות .4 )(CAPECITABINE Xelodaלמתן

כמונותרפיההתרופה .תינתן

):Deferasirox)Exjadeהתרופהלמתןהוראות.5

ברזהתרופה בעודף לטיפול כמונותרפיה דםתינתן מעירויי הנובע כרוני .ל

  

  )"class effect ("" אפקטקלאס"  במנגנון תינתנה הבאות  התרופות  .ב2

:בפסוריאזיסלטיפולתרופות .1

EFALIZUMAB  .א

 ETANERCEPT  .ב

 INFLIXIMAB  .ג

 ALEFACEPT  .ד

  .ה

בתוךלא זו מקבוצה תרופות בשתי שימוש איאלא,חודשים12יעשה קיימת אם

לוואי תופעות או זאתסבילות המחייבות .לתרופה



שני(בסכיזופרניהלטיפולתרופות .2 ):קו

      AMISULPIRIDE  .א

OLANZAPINE  .ב

QUETIAPINE  .ג

הבלותבסרטןלטיפולתרופות .3 הופעת טרם בנשים מנופאוזליות(השד )פרה

    LEUPROLIDE ACETATE  .א

GOSERELIN ACETATE  .ב

בדלקתתרופות .4 ):Rheumatoid Arthritis(ראומטואידיתמפרקיםלטיפול

ETANERCEPT  .א

INFLIXIMAB  .ב

בתרופההוראות ראומטידית מפרקים בדלקת :ETANERCEPTהטיפול

ב.א לטיפול הגיב לא החולה לצורךוהטיפולMETHOTREXATE-אם דרוש

והתסמיניםהפחתת עם;הסימנים בשילוב ינתן הטיפול

METHOTREXATEפובכפוף בלתנאי .סקה

אלה.ב כל בהתקיים יינתן לחולה בתרופה :הטיפול

פעילה)א( ראומטואידית מפרקים לדלקת עדות המתבטאתקיימת

אלה מתוך :בשלושה

ויותר)1( מפרקים בארבעה דלקתית .מחלה

או)2( דם .מהנורמההחורגיםCRPשקיעת

מפרקים)3( לדלקת אופייניים .אידיתראומטושינויים

תפקודית)4( .פגיעה

למשפחת)ב( השייכות בתרופות הטיפול מיצוי NSAIDs-הלאחר

)Non steroidal anti inflammatory drugs(

הובתרופות למשפחת DMARDs-השייכות
)Disease-modifying antirheumatic drugs.(

:בגלאוקומהלטיפולעינייםטיפות .5

       BIMATOPROST  .א

LATANOPROST  .ב

 TRAVOPROST  .ג

  



  

  

  

  

  

  

  

פעולהלאינסוליניםאנלוגים.6 :מהירי

     INSULIN GLULISINE.א

           INSULIN LISPRO.ב

        INSULIN ASPART.ג

בהיפרקלצמיה.7 לטיפול בדם(ביספוספונאטים סידן :)יתר

IBANDRONIC ACID  .א

ZOLEDRONIC ACID  .ב

PAMIDRONATE DISODIUM  .ג

במוסדכםלהעבירהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר .תוכן

הכללי:העתק המנהל
החולים קופות מנכלי

הכלליהמשנה למנהל
בריאותל"מנכ/ס לכלכלת
ולתימחורל"מנכ/ס תיקצוב לתכנון
חוליםל"מנכ/ס קופות
בינלאומייםל"מנכ/ס ויחסים להסברה

ענציב הציבור בריאותפ"קבילות ביטוח ממלכתיחוק
הציבורנציב קבילות
ותשתיותראש רפואיות לטכנולוגיות המינהל
המשרדחשב

המשפטיתהיועצת
הסיעודאחות מינהל וראש ארצית ראשית
הציבורראש בריאות שרותי

  



מחוזיות–מחוזותרופאי בריאות לשכות
כלליתמנהל לרפואה האגף
רפואיותמנהל טכנולוגיות למדיניות האגף
ומכשיריםמנהל מוסדות לרישוי אגף
לגריאטריהמנהל האגף

הנפש בריאות שרותי ראש
הרוקחותמנהל אגף
ומחשובהלמנ מידע לשרותי האגף

רפואימנהלת ומידע רישום תחום
מחלותמנהל לבקרת הלאומי המרכז

איכותמנהלת להבטחת האגף
פניםמנהל ביקורת אגף
רפואייםמנהל ומכשירים לאביזרים האגף
קהילתיתמנהל לרפואה המחלקה
הלאומיותמרכזת המועצות
הרפואיתהספריה

ראשי הרווחה–רופא משרד
ל.ה.צ–ר"קרפ
ר"מקרפ-רפואהן"רע
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיציניתל"מנכ "הדסה"–הסתדרות
תקציבים,הבריאותרכז האוצר–אגף משרד
בישראלר"יו הרפואית ההסתדרות
המדינהר"יו רופאי ארגון
המדעיתר"יו הרפואית–המועצה ההסתדרות

ברפואהל"מנכ סיכונים לניהול החברה
והאוניברסיטאיבית הלאומי הספרים

המדינהארכיון
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