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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יני בריאותהחטיבה לענ
  

  

מס _200810/_:'חוזר

א"כ,ירושלים אדר ח"תשס,ז
2008,מרץ4

מס ____2/69/__:'תיק

החולים"מנכ:אל קופות לי

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

הכלליים החולים בתי מנהלי

לשנת:הנדון הבריאות שירותי סל 2008הרחבת

מס:סימוכין הכללי המנהל 4.3.08:מיום4/08:'חוזר

לשנת הסל הרחבת בנושא הכללי המנהל לחוזר רפואה,2008בהמשך מינהל הנחיות להלן

בסל שהוכללו השירותים :לגבי

בסל.1 שהוכללו בטכנולוגיות :שימוש

לב.א ספיקת אי בחולי טווח ארוך קבע כטיפול הלב של השמאלי לחדר עזר מכשיר

לב להשתלת מיועדים שאינם .סופנית

בלפחות העומדים הבאים4לחולים הקריטריונים :מבין

1. NYHA Class IV which does not improve despite optimal medical therapy. 

2. LVEF ≤ 25%. 

3. CI ≤ 2.2 l/min. 

4. PCWP ≥ 18 mm Hg.  

5. Peak VO2  ≤ 14 ml/kg/min.  
_______________________________________________________  

  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים

  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו
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6. IV inotropes dependence or intolerance.  

7. IABP dependence. 

8. Intolerance to beta blockers/ACEI due to hemodynamic instability. 

טיפולית.ב והחלטה לאבחון וההליכה התנועה של מימדית תלת ממוחשבת בדיקה

בילדים תנועה מבהפרעות :הסובלים

 

נוירו.1 מוחין-מחלות שיתוק כגון ומחלותMyelomeningocele,אורתופדיות

.אחרות

 

נוי.2 בהתפתחות,רולוגיותמחלות מוטוריות הפרעות או הליכה .קשיי

התחתונות.3 הגפיים של אורתופדיות העליונות,מחלות והגפיים השדרה .עמוד

כלייתית.ג ספיקה אי חולי וילדים תינוקות להזנת תרופתי .מזון

כרונית כלייתית ספיקה אי חולי וילדים תינוקות להזנת תרופתי כהשלמה,מזון

מלאה כהזנה או רגילה :לכלכלה

1.Nephrocare

2.Similac PM 60/40

3.Suplena

במצבים)OCT)Optic Coherence Tomographyבדיקת.ד העין רשתית להדמיית

כגון :פתולוגיים

כגון.1 מחלה רקע על מקולרית בצקת עם סוכרתית:חולים ,רטינופתיה

ואחרי,אובאיטיס קטרקט ניתוח ברשתיתאחרי וריד .חסימת

כגון.2 במקרים ניתוח על אפי:להחלטה וממברנה מקולרי רטינלית-חור

ברטינופטיות.3 הראיה מרכז של המעורבות היקף על האבחנה .לקביעת

גיל.4 תלוי מאקולרי בניוון המחלה חומרת .להערכת
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שלמה.ה גרון כריתת לאחר אלקטרוני דיבור .מכשיר

לאח לאלחולים האונקולוגי הטיפול או הפיזי מצבם בעקבות אשר גרון כריתת ר

דיבור בתותב להשתמש .יכולים

עצם.ו הולכת מבוססת שמיעה בחולים)BAHA)Bone Anchored Hearing Aidמערכת

הולכת על המבוססים שמיעה מכשירי באמצעות מענה לקבל יכולים אינם אשר

קוכליארי שתל באמצעות או כגוןבמ,אויר :צבים

הפרשה.1 עם כרונית אוזן .מחלת

רדיקלית.2 מסטואידקטומיה .לאחר

השמע)אטרזיה(היצרות.3 תעלת .של

שמיעה.4 למכשירי להסתגל מהם למנוע העלולה האוזן בתעלת יתר רגישות

.רגילים

5.Occlusion effectרגילים שמיעה במכשירי שימוש .בעת

לנער.ז הריון גילהפסקת עד .19ות

מגיל הזכאות .19לגיל18הרחבת

בסל.א2 שהוכללו בתרופות לשימוש :הנחיות
בתרופות.1 הטיפול AZACITIDINE (Vidaza), DECITABINE (Dacogen)הוראות

)Vidaza(

אלה.א אחד בהתקיים יינתן האמורות בתרופות :הטיפול

1.MDS)מיאלודיספלסטית כ)תסמונת ;IPSSלפיInt 2/high-המסווגת

2.MDSהבאים התנאים משלושת שניים לפחות מתקיימים :בה

דם.א בעירויי ;תלות

של.ב ברמה פחות50,000טסיות ;או

של.ג ברמה פחות1,000גרנולוציטים .או

חוזרים.3 זיהומים או מדימומים הסובלים סימפטומטיים .חולים

התרופות.ב יינתנו בזמןDecitabine,Azacitidineלא .בו

רופא.ג או באונקולוגיה מומחה של מרשם לפי ייעשה האמורות התרופות מתן

בהמטולוגיה .מומחה
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להלן)DEFERIPRONE)Ferriproxהתרופה.2 למפורט בהתאם :תינתן

מייג.א תלסמיה בחולי ברזל בעודף לטיפול תינתן .ור'התרופה

תינתן.ב לא עםהתרופה .DEFERASIROXבשילוב

האלה)DOCETAXEL)Taxotereהתרופה.3 במקרים לטיפול :תינתן

מסוג.א מתקדם ריאה בסל(non small cellסרטן ;)כלול

להתוויה.ב המיועדת אחרת בתרופה קודם בטיפול כשל לאחר גרורתי שד סרטן

בסל(זו ;)כלול

משלים.ג הבטאים)adjuvant(טיפול בחולים חיוביות בלוטות עם שד בסרטן

HER2ו,ביתר פלטינום תכשיר עם חדשה(Trastuzumab-בשילוב )התוויה

המיועדת.ד אחרת בתרופה קודם בטיפול כשל לאחר גרורתי שחלה סרטן

זו בסל(להתוויה ;)כלול

הורמונלי.ה לטיפול העמיד גרורתי ערמונית בסרטן בס(טיפול ).לכלול

אדג.ו ניאו מתקדם)Neo Adjuvant(ובנטי'טיפול צוואר ראש מקומי-בסרטן

קשקשיים תאים מסוג נתיח עם,)Squamous cell carcinoma(בלתי בשילוב

Cisplatinum5-ו-Fluorouracil) חדשה. ).התוויה

התרופות באחת שטופל זכאי,PACLITAXELאוDOCETAXELחולה יהיה לא

בת האחרתלטיפול לפחות,רופה חודשים שישה בת רמיסיה לאחר האמור.אלא

גרורתי שד לסרטן הניתן האמורות התרופות באחת טיפול על יחול לא זה בסעיף

התרופה עם .TRASTUZUMABבשילוב

מומחה רופא או באונקולוגיה מומחה של מרשם לפי ייעשה האמורה התרופה מתן

גי באונקולוגיה המטפל .נקולוגיתבגינקולוגיה

עם)MECASERMIN)Increlexהתרופה .4 בילדים בגדילה בהפרעה לטיפול תינתן

ב חמור נוגדניםIGF1-חסר פיתחו אשר הגדילה להורמון הגן מחיקת עם או

גדילה להורמון .מנטרלים
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ב חמור ראשוני עIGF-1-חסר :י"מוגדר

מ.א נמוך לנורמה3.0-גובה מתחת תקן סטיות

מIGF-1רמות.ב נמוכות לנורמה3-בסיסיות מתחת תקן סטיות

גבוהות.ג או נורמליות גדילה הורמון .רמות

התקפיות)NATALIZUMAB)Tysabriהתרופה.5 בצורות כמונותרפיה לטיפול תינתן

)relapsing(מאלה אחד ובהתקיים נפוצה טרשת :של

ב.1 לפחות אחד טיפול בזמן אשר Glatiramer acetateואInterferon beta-חולה

מאלה כאחד המוגדרת במצבו הידרדרות :חלה

מלפחות.א סבל האחרונה3החולה בשנה .התקפים

לפחות.ב של עליה הראה בערכי1.0החולה יותר בשנהEDSSאו

.האחרונה

בתכשיר.ג הטיפול בעת יותר גדול או שווה בשנה ההתקפים מספר

הטיפו לתחילת שקדמה לשנה .לביחס

ב.2 הן מהטיפול כתוצאה קשות לוואי תופעות פיתח והןInterferon beta-החולה

המשך,Glatiramer acetate-ב את מאפשרות לא המטפל הרופא לדעת אשר

.הטיפול

אלה.3 כל בהתקיים ראשון טיפולי כקו סוערת מחלה עם :חולים

מלפחות.א סבל האחרונה3החולה בשנה .התקפים

אחדMRIתבבדיק.ב לפחות נצפה האחרונה השנה בחצי שנערכה

הבאים :מהמצבים

ב.1 נגעים תשעה ;T2-לפחות

בגדוליניום.2 האדרה העובר אחד נגע .לפחות

בנוירולוגיה מומחה רופא של מרשם פי על יעשה בתכשיר .הטיפול

מס.6 רפואה מינהל בחוזרי להנחיות ההתרופ,38/2005-ו12/2001'בהמשך

PALIVIZUMAB)Abbosynagis(ידי על זיהום של מניעתי לטיפול RSVתינתן

)Respiratory syncitial virus(אלה ממקרים אחד :בכל

שנתיים.א להם מלאו ושלא כפגים שנולדו וקטינים ריאות,פגים במחלת הלוקים

בחמצן לטיפול הזקוקים בסל(כרונית ;)כלול
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ו.ב פגים שנולדו ומי הריאותפגים במחלת הלוקים שנה להם מלאה  BPDשלא

(Broncho pulmonary dysplasia(אופייני חזה צילום ידי על אצלם שאובחנה

של מתוקן בגיל קליניים באחד36וסימנים לטיפול ושנזקקו הריון שבועות

סימפונות,משתנים,חמצן:מאלה מרחיבי או בסל(קורטיקוסטרואידים ;)כלול

ומ.ג שנהפגים חצי להם מלאה ושלא פגים שנולדו מלאו,י בטרם נולדו 28אם

הריון .שבועות

מ.ד הסובלים מאלהcongenital heart disease-לילודים אחד :ובהתקיים

לב.1 ספיקת לאי תרופתי טיפול המקבלים .ילודים

חמור.2 עד בינוני ריאתי דם לחץ יתר עם .ילודים

מחלת.3 עם ציאנוטיתילודים בסל(לב ;)כלול

שנה.ה להם מלאה שלא מ,ילודים נמוך במשקל תלות"ק1-שנולדו ללא ג

הלידה חדשה(בשבוע ;)התוויה

שנה.ו להם מלאה שלא קשה,ילודים כרונית ריאות ממחלת ללא,הסובלים

הלידה בשבוע חדשה(תלות ).התוויה

בשב בחמצן כתלות מוגדרת כרונית ריאות ריאות.להריון36ועמחלת מחלת

עונת בתחילת המצוי בילד מוגדרת קשה זקוקRSVכרונית הינו כאשר

מהבאים באחד הכרונית הריאה במחלת ,משתנים,חמצן–לטיפול

בשאיפה בשאיפה,סטרואידים סימפונות סיסטמי,מרחיבי במתן .סטרואידים

שנה בכל מרס עד נובמבר בחודשים תינתן .התרופה

במקרים)PEGINTERFERON ALFA 2A)Pegasysתרופהה.7 לטיפול תינתן

:האלה

עם:כרוניתCהפטיטיס.א בוגרים לחולים יינתן בתכשיר HCV-RNAהטיפול

ב מקביל זיהום או מפוצה ושחמת בסרום בסל(יציבHIV-חיובי ;)כלול

בססטוס:כרוניתBהפטיטיס.ב בוגרים לחולים יינתן בתכשיר HBeAgהטיפול

הכבד של משחמת סובלים לא או סובלים אשר שלילי או הלוקים,חיוביי

הכבד של ודלקת ויראלי לשכפול ועדות מפוצה כבד התוויה(במחלת

).חדשה
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אלה)PRAMIPEXOLE)Sifrolהתרופה.8 כל בהתקיים :תינתן

ת.א האלההתרופה הדרכים באחת בפרקינסון לטיפול :ינתן

יחיד.1 ;כטיפול

עם.2 משולב ;levodopaכטיפול

התרופות.ב יינתנו בזמןPramipexoleאוPergolide,Ropiniroleלא ;בו

בנוירולוגיה.ג מומחה רופא של מרשם לפי ייעשה התרופה .מתן

לטי)TERIPARATIDE)Forteoהתרופה.9 מאלהתינתן אחד בהתקיים :פול

קשה.1 אוסטיאופורוזיס עם מt score(חולים אוסטיאופורוטי)-3.5-נמוך שבר או

קשה( מחבלה נגרם שלא בשלד אופייני באזור מסוגלים)שבר אינם אשר

אחר טיפול רלוקסיפן(לקבל או ורידי תוך או פומי במתן )ביספוספונאטים

לוואי תופעות או נגד הוראות ;עקב

אחרים.2 טיפולים שבמהלך אוסטיאופורוזיס במתן(חולי ביספוספונאטים כולל

רלוקסיפן או ורידי ותוך המוגדרת)פומי במצבם משמעותית הידרדרות חלה

מאלה :כאחד

אוסטיאופורוטי.א .שבר

העצם.ב צפיפות של חוזרות במדידות מובהקת לטעות,הרעה מעבר

את,ירידה(המדידה המכשירהכוללת של המדידה לפחות,טעות של

בירך,5% או השדרה מיצוי))total hip(בעמוד של שנתיים לאחר

הקיימים .הטיפולים

בסעיפים הטיפולי2-ו1האמור לכישלון נוספות סיבות לשלילת כפוף כגון(דלעיל

בויטמין ב,Dחסר ).ב"וכיוPTH-עודף
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10.Colony stimulating factors–

FILGRASTIM (Neupogen), LENOGRASTIM (Granocyte 34), PEGFILGRASIM 

(Neulastim)

מניעתי לטיפול :הנחיות

של.1 בסיכון המצויים לחולים יינתן האמורים בתכשירים ומעלה20%הטיפול

במחזור בחום מלווה נויטרופניה שפיתחו או בחום מלווה נויטרופניה לפתח

קודם .טיפולי

 

שלעבור.2 בסיכון המצויים בחום10-20%חולים מלווה נויטרופניה יש,לפתח

האמורים בתכשירים טיפול הפרטני,לשקול לחולה .בהתאם

בפסוריאזיס.11 לטיפול ביולוגיות תרופות

ADALIMUMAB (Humira), ALEFACEPT (Amevive), EFALIZUMAB (Raptiva),  

ETANERCEPT (Enbrel)
יינ בתרופות אלההטיפול כל בהתקיים בפסוריאזיס לטיפול  :תן

מאלה.1 מאחד סובל :החולה

ל.א מעל מפושטת או50%-מחלה גוף שטח בסל(50מעלPASIשל ).כלול

רגישים.ב גוף באזורי פנים-נגעים יכללו אלה עור,צוואר,אזורים ,קיפולי

ידיים רגליים,כפות והישבן,כפות הגניטליה חדשה(אזור .)התוויה

של.2 שיפור ללא לפחות סיסטמיים טיפולים שני קיבל ב50%החולה -לפחות

PASIהטיפול לתחילת בהשוואה הטיפול סיום .לאחר

רגישים גוף באזורי בנגעים הטיפול את המקבל לחולה ):'ב1(בהתייחס

לאחר משמעותי שיפור ללא לפחות סיסטמיים טיפולים שני קיבל החולה

בה הטיפול הטיפולסיום לתחילת .שוואה

בדרמטולוגיה.3 מומחה רופא של מרשם פי על יינתנו .התרופות

מהקבוצה.4 תרופות בשתי שימוש יעשה  ,Adalimumab, Alefacept(לא

Efalizumab, Etanercept, Infliximab(אי,חודשים12בתוך קיימת אם אלא

זאת המחייבות לתרופה לוואי תופעות או .סבילות
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ריאתי.12 דם לחץ ביתר לטיפול תרופות

BOSENTAN (Tracleer), EPOPROSTENOL (Flolan), ILOPROST (Ventavis),  

SILDENAFIL (Revatio), TREPROSTINIL (Remodulin)

מס רפואה מינהל לחוזר סעיף55/2006'בהמשך ל–7ישונה תרופות :שילובי

 

אלא.7 תרופות משילובי להימנע עםיש ורק בודדת בתרופה פעם בכל לטפל

בה בטיפול אחרת,כשלון בתרופה לטיפול הבאים,לעבור המצבים :למעט

ב.1 טיפול של נבחריםSildenafil-בכישלון במקרים להוסיף Iloprostניתן

או .Bosentanבאינהלציה

ב.2 טיפול של נבחריםBosentan-בכישלון במקרים להוסיף Iloprostניתן

אובא .Sildenafilינהלציה

של.3 SildenafilאוBosentanעםTreprostinilאוEpoprostenolהשילוב

כטיפול האמורים מהפרוסטציקלינים אחד של כשלון לאחר רק יעשה

.בודד

נוירופתי.13 בכאב לטיפול :תרופות

DULOXETINE (Cymbalta), GABAPENTIN (Gabapentin-Teva), PREGABALIN (Lyrica)   

מס רפואה מינהל בחוזר .בטלות44/2006'ההנחיות

הקליניות להנחיות בהתאם יבוצעו נוירופתי בכאב לטיפול בתרופות השימוש

הטיפול בתחום העדכני המידע פי על לזמן מזמן המתעדכנות המקצועיות

 .במחלה

פי על או כאב מרפאת המלצת פי על תיעשה אלו בתרופות הטיפול התחלת

או בהרדמה או בסוכרת או בנוירולוגיה או בכאב מומחה רופא של מרשם

.באונקולוגיה

14.Angiotensin Receptor Blockers

CANDESARTAN (Atacand), LOSARTAN (Ocsaar, Lotan), VALSARTAN (Diovan) 

האלה במקרים יינתנו האמורות :התרופות

א.א או דם לחץ מיתר הסובלים מרגישותחולים בנוסף הסובלים לב ספיקת י

מעכבי למשפחת השייכים בתכשירים לוואיACEלטיפול תופעות שפיתחו או

כאמור בסל(לטיפול ;)כלול

מעכבי.ב עם מעלACEבשילוב מפרוטאינוריה הסובלים התוויה(גרם1לחולים

;)חדשה

ל.ג מתחת בשתן בחלבון ל1-טיפול ומעל חול,ג"מ30-גרם שלאעבור ים

לב ספיקת אי או דם לחץ מיתר לטיפול,סובלים מרגישות בנוסף הסובלים
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מעכבי למשפחת השייכים לטיפולACEבתכשירים לוואי תופעות שפיתחו או

חדשה(כאמור ).התוויה

אפקט.ב2 קלאס במנגנון תינתנה הבאות :)"class effect"(התרופות

בפסוריאזיס.1 לטיפול :תרופות

Adalimumab (Humira).א

  Alefacept (Amevive).ב 

Efalizumab (Raptiva).ג

 Etanercept (Enbrel).ד

 Infliximab (Remicade) .ה

 

מיאלודיספלסטיות.2 בתסמונות לטיפול :תרופות

 Azacitidine (Vidaza)  .א

Decitabine (Dacogen).ב

בסכיזופרניה.3 לטיפול שני(תרופות ):קו

 Amisulpiride.א

Olanzapine.ב  

Quetiapine.ג  

Sertindole.ד  

Ziprasidone.ה  

ה.4 ממשפחת בדיכאון לטיפול :SSRIs-תרופות

 Milnacipran (Ixel).א

Mirtazapine.ב

Venlafaxine.ג 
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נויטרופניה.5 למניעת תרופות

 Filgrastim (Neupogen).א

Lenograstim (Granocyte 34).ב

Pegfilgrastim (Neulastim).ג

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכל למנהל ליהמשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר    ל

רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבו קבילות רנציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

שרותי הנפשראש בריאות
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

בריאות למקצועות האגף מנהל
איכו להבטחת האגף תמנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
החולים"מנכ קופות לי

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

ומשק מינהל תחום מנהל
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לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"רפמק-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
ה והאוניברסיטאיבית הלאומי ספרים

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11812

 
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


