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מס 200615/:'חוזר

תמוז"י,ירושלים ו"תשס,ג
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מס 2/69/:'תיק

הרפואיים:אל האגפים החולים–מנהלי קופות
הכלליים החולים בתי מנהלי

לשנת:הנדון הבריאות שירותי סל 2006הרחבת
מס:סימוכין הכללי המנהל 25.6.06:מיום20/2006'חוזר

שבסימוכין הכללי המנהל לחוזר לשנת,בהמשך הסל הרחבת ה,2006בנושא נחיותלהלן

בסל שהוכללו השירותים לגבי רפואה :מינהל

בסל.א שהוכללו לטכנולוגיות :הנחיות

רדיו.1 גלי ידי על עז בכאב :טיפול

תרופתי.1.א טיפול מיצוי לאחר יינתן רדיו גלי באמצעות כרוני בכאב טיפול

ע טיפול ולאחר כאב משככי עצבית"בתכשירים חסימה .י

הטיפול.2 ויכללושלבי כאב מרפאת במסגרת יבוצעו :המוקדמים

כולל  .א כאב לשיכוך בעצמהNSAIDתרופות לכאבים כאב ומשככי

בינונית עד .קלה

הכאב  .ב מוצא פי עצבים(על פסטליים,שרשי למקור,)מפרקים תבוצע

וסטרואידים הרדמה חומר עם טיפולית אבחנתית .הזרקה

טריגמינלי  .ג עצב של טי,במקרה נסיון התכווצויותיבוצע בנוגדי פולי

דיכאון נוגדות .ותרופות
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ע.3 יינתן רדיו בגלי בכאב"הטיפול בטיפול העוסק רופא במרפאת,י והמועסק

מאושרת .כאב

התרופה .2 למתן ):HERCEPTIN )Trastuzumabהוראות

ב)TRASTUZUMAB)Herceptinהתרופה.1 לטיפול האלהתינתן :מקרים

שד.א האלהסרטן התנאים כל ובהתקיים בסל(גרורתי :)כלול

האלה.1 התנאים כל בהתקיים תיעשה הטיפול :התחלת

גרורתי.א שד מסרטן כסובל אובחן .המטופל

טוב.ב עד כסביר מוגדר המטופל של התפקודי בין(מצבו

ה()0-2 )PS Performance Score-לפי

להימצאות.ג עדות שלחיוביHER-2קיימת +3ברמה

בדיקת)IHC(אימונוהיסטוכימית כאשרFISHאו חיובית

של ברמה היא האימונוהיסטוכימית (2הבדיקה שיקבע+ כפי

כמותית ).בבדיקה

האמורה.2 בתרופה הטיפול טיפול,המשך חודשי שני יינתן,לאחר

האלה מהתנאים אחד :בהתקיים

המחלה.א של מלאה נסיגה של ).CR(תגובה

המחלה.ב של חלקית נסיגה של ).PS(תגובה

בולט.ג קליני ב(שיפור אחת דרגה ).PS-לפחות

בסימפטומטולוגיה.ד עצמות(שיפור בכאבי הפחתה כגון

כאבים משככי של מופחתת ).וצריכה

בפסקה.3 האמור אף לאחר)2(על האמורה בתרופה הטיפול ייפסק

מאלה אחד בהתקיים טיפול חודשי :שני

חדשות  .א גרורות התקדמות,הופעת כאתר במוח גרורות למעט

.יחידי

הקליני  .ב המצב תפקוד(החמרת בדרגות ירידה לפי שייקבע

).PSלפי

ומחמירהעדות  .ג הולכת לב ספיקת .לאי

פיסיקליתה  .ד בבדיקה חדש גוש  .ופעת

המחלהעדותקיום  .ה להתקדמות  .אחרת



שד  .ב בסרטן משלים שד(מוקדםטיפול סיסטמיסרטן גרורתי פיזור ללא חודרני

המבטא))IIIאוI,IIשלבים( למטופל ניתוח בהתאם,ביתרHER-2אחרי

א (1(לסעיף (ג) חדשה) ).התוויה

הטיפול.א מסיום שנה חצי עד תהיה בתכשיר הטיפול התחלת

זו למחלה זה;הכימותרפי נשים,בכלל גם לטיפול זכאיות תהיינה

בטיפול בסלשהחלו הכללתו הטיפול,טרם מסיום שנה חצי תוך

הסתיימה,הכימותרפי שנה החצי תקופת אם .גם

שנה.ב על יעלה לא בתכשיר הטיפול .משך

בתרופה.ג מאלהייהטיפול אחד בהתקיים :פסק

מחמירהעדות.א לב ספיקת .לאי

.גרורותופעתה.ב

השניהו.ג בשד או שד באותו שד סרטן .פעת

המחלהעדותקיום.ד להתקדמות .אחרת

התחשבנות.ד (הסדרי מס: לחוזרנו )18.1.2006:מיום20002/'בהתאם

בתי לבין החולים קופות בין התחשבנות להסדרי הנחיות להלן

התרופה הספקת בגין :החולים

את)1 תקבלנה קייםהחולות בו כללי חולים בבית התרופה

ע לאונקולוגיה לאונקולוגיה"מכון מומחה רופא החלטת פ

.במכון

ע)2 יינתן בתרופה כפי"הטיפול התרופה למתן המידה אמות פ

זה בחוזר .שפורטו

שיינתנו)3 הרפואיים והשרותים בתרופה הטיפול תמורת

לאונקולוגי המכון של יום אשפוז קופת,הבמסגרת תשלם

לביה ע"החולים מס"ח ע'פ טופלו שהחולות הטיפול פ"ימי

יום אישפוז .תעריף

ע,זאת שתוחזר התרופה לכמות הקופה"בנוסף בהתאם,י

לחולה שניתנה התרופה אמפולה(לכמויות בסיס על

).שלמה

הטיפול)4 מתן בקרת חודש מידי לבצע רשאית החולים קופת

מטע רופא .מהבאמצעות

ע)5 לכך שמונה הרופא של קופ"מסמכותו לאשר,ח"י לא

לביה ע"החזר לא שניתנה תרופה מתן עבור אמות"ח פ

.המידה



לצורך )6 למנות החולים קופות רשאיות הבקרה ייעול  לצורך

מטעמן רופא .זה

ספק )7 הסר כי,למען בזאת להבהיר התרופה,הננו הספקת

ל מעבר ".קפינג"הינה

התרופהאותהור.3  ):SOMATROPIN)Norditropin, Genotropinלמתן

מאלההאמורההתרופה.א אחד בכל לטיפול :תינתן

לאקומה)1( הפרשה או בהפרשה כשל של רקע על שלמתאימהנמוכה

היפופיזרי גדילה בסל(;הורמון )כלול

טרנרקומה)2( תסמונת של רקע על בסל(;נמוכה )כלול

כליתיתנמקומה)3( ספיקה אי עם (וכה בסל. )כלול

מ(גדילההפרעת)4( נמוך תקן2.6-גובה נמוכיםשנולדובילדים)סטיות

גדילה)SGA(לגילם השלימו (4גילעדולא חדשה. ):התוויה

מתחתילד–הגדרה הוא בלידתו כאשר ההריון למשך כקטן מוגדר

ל3לאחוזון מתחת גובה-SD2או או .במשקל

שנשללו–מקדיםתנאי לפני גדילה בהורמון טיפול לאשר אין

הפרעה ונשללה גובה או במשקל בעליה להפרעה אורגניות סיבות

בהורמון(הורמונלית וחוסר התריס בלוטת של פעילות תת כולל

)גדילה

:ההתוויהתנאי

אומשקל.1 לאורךלידה מתחת ההריון-SD2לידה .למשך

מעלטתחילתגיל .2 לתחילת.שנים4יפול העליון הגיל גבול

ו8טיפול בבנות בבנים9-שנים .שנים

בילדים גם טיפול התחלת אישור תשקול מעבר,הועדה

האמורים של,לגילאים תהליך התחילו לא אשר

".התבגרות"

שלקטןגובה .3 המשוקלל לגובה מתחת אחת תקן בסטיית

ב(ההורים ההורים גובה ).SDS–ממוצע

לגובה.4 ולמיןסטיות2.6מתחת לגיל מותאם .תקן

בקצבחוסר.5 האחרונההגדילההאצה  Catch upחוסר(בשנה

growth(ל מתחת בגובהו נשאר שהילד תקן2.6כך סטיות

ולמיןמותאם .לגיל



טיפולאי :מתן

בהתוויותלא :יכללו

אוילדים.1 כלליות מחלות להם למעט(סמונותתשיש

רסל טיפולים)סילבר-תסמונת להפרעההגורמיםאו

.בגדילה

בתחילהילדים .2 היתה בקצבכמצופהשגדילתם וירידה

יותרהגדילה מאוחר בגיל .התרחשה

טיפולתנאים :להפסקת

לטיפולחוסר .1 של–תגובה גדילה .לשנהמ"ס2–מפחותקצב

בבנותגיל .2 ו14עצמות .בבניםשנה16-שנה

לאישור.ב בהתאם תינתן שלועדתהתרופה גדילה בהורמון לטיפול ההיגוי

.הבריאותמשרד

התרופה.4 למתן :)BORTEZOMIB)Velcade הוראות

מיאל לחולי תינתן אחדהתרופה קודם טיפול לאחר מתקדמת או עמידה נפוצה ומה

.לפחות

עם  .א בשילוב תינתן לא .Thalidomideהתרופה

התרופה.5 למתן ):OMALIZUMAB )Xolairהוראות

א סעיפים בהתקיים לטיפול תינתן ה-התרופה סעיף עם יחד ו'ד סעיף :'או

לפ  .א ורציף נכון מירבי טיפול שלמרות מתמדת קשה ,4שלבGINAיאסתמה

הפיך מרכיב בה ושיש מאוזנת של(אינה בערכי12%שינוי יותר לאחרFEV1או

סימפונות מרחיבי ).מתן

אסתמה  .ב המחמירים אחרים גורמים ושטופלו מעשן שאינו ,אלרגניים(חולה

תעסוקתית ).תרופות,חשיפה

אלרגית  .ג מומחה.אסתמה רופא או אלרגיה למחלות מומחה רופא באישור

רלוונטי לאלרגן חיובי ונמצא אלרגי בירור עבר שהחולה בתנאי ריאה .למחלות

.יחידות700-ל30ביןIgEרמות.ד

סיסטמיים.ה בסטרואידים מתמיד באופן המטופלים .חולים



בשל.ו סיסטמיים סטרואידים של חוזרים קורסים למתן יחסיות נגד התוויות קיום

מ או לוואי נלוותתופעות אוסטיאופורוזיס(חלות ).כגון

מיום זה חוזר .1.7.2006:תחולת

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

הבריאותר"יו שרותי סל לעדכון הציבורית הוועדה
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
ל האגף טכנולוגיותמנהל רפואיותהערכת

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
בריא אגף השןמנהל ות

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

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
החולים"מנכ קופות לי

רפואיים ומכשירים לאביזרים האגף מנהל
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

לאפדמיולוגיהמנהל המחלקה
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
הסיע על ארצית בגריאטריה–ודאחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ראשי והרווחה–רופא העבודה משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-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"וי רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון

 )מ(8-121/11493

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

  


