
 

 

  משרד הבריאות –מדינת ישראל 

  

  ה לעניני בריאותהחטיב
  

  

מס ___22/2011__:'חוזר

בסיון"י,ירושלים א"התשע,ז
2011יוני19

מס __3/320/_:'תיק
  

הרפואיים:אל האגפים החולי–מנהלי םקופות

החולים בתי מנהלי

לשנת:הנדון הבריאות שירותי סל ב–1120הרחבת כימותרפיים ילדיםטיפולים

בילדים ייחודיות לממאירויות

מס:סימוכין הכללי המנהל 2011בינואר23:מיום4/11:'חוזר

מס 2011בינואר23:מיום6/11:'חוזרנו

לחוזר שבסימוכיןבהמשך שהוכנו,ים כפי בילדים הכימותרפיים הפרוטוקולים פירוט להלן

ואונקולוי"ע להמטולוגיה הישראלי ילדיםהאיגוד זה1נספח(גיה ).לחוזר

לחוזר.1 בהתאם המטופלים החולים לגבי הנתונים את לרכז רפואי מרכז כל באחריות

.זה

הנתונים.2 להעביראת שנה,יש לחצי של1-ב(אחת הראשון החציון לגבי באוגוסט

וב השנה1-השנה של השני החציון לגבי ).בפברואר

ה"הדו.3 בפורמט יוגש בזאתח זה2נספח(מצורף ).לחוזר

הדו.4 ליו"את להעביר יש ילדים"ח ואונקולוגיה להמטולוגיה הישראלי האיגוד ר

הבריאות במשרד ותשתיות רפואיות טכנולוגיות מינהל טבאי'רח(ולראש ,2בן

בפקס,ירושלים .)02-5657720–או

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

  02– 6725821: פקס  02 – 5681280: טלפוו
    mminhal@moh.health.gov.il: דואר אלקטרוני

________________________________________________________  



 

 

לעת מעת יתעדכנו אלו .הנחיות

תוכ להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר .ן

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

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
הציבור קבילות נציב

קבי ענציב הציבור ממלכתי"לות 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

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף 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

למק האגף בריאותמנהל צועות
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

  



 

 

ראשית פיזיותרפיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת

החולים"מנכ קופות לי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיהמנהל המחלקה
למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית קהילתית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות

הסיעודאח על ארצית הציבור–ראית 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"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"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונ לניהול המחלקה ענבל-יםמנהלת  חברת

 

22784011:סימוכין

 

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

  



 

 

  1נספח 
 הערות ל"שם הפרוטוקול הבנהתוויה מפורטת שם התכשיר

Irinotecan   פרוטוקול -נוירובלסטומה
הישנות לאחר טיפול קו 

 ראשון או שני

Children with recurrent 
neuroblastoma  ANBL 0421 
Children’s Oncology group 

 3הפסקת טיפול לאחר 
חודשים במידה ויש התקדמות 

 במחלה

Temozolomide פרוטוקול  -נוירובלסטומה
הישנות לאחר טיפול קו 

 ראשון או שני

ANBL 0421 Children’s 
Oncology group Children with 
recurrent neuroblastoma 

חודשים  3הפסקת טיפול אחר 
 אם יש התקדמות במחלה

Topotecan  פרוטוקול  -נורובלסטומה
הישנות לאחר טיפול קו 

 ראשון או שני 

Children with recurrent 
neuroblastoma POG 9464  

הטיפול ניתן יחד עם ציטוקסן 
 .  

 3הפסקת טיפול לאחר 
חודשים במידה ויש התקדמות 

 במחלה
Topotecan Ewing Sarcoma  אחר

 הישנות ראשונה או שניה
POG 9464Children with 
recurrent Ewing sarcoma  

הטיפול ניתן יחד עם ציטוקסן 
 .  

 3הפסקת טיפול לאחר 
חודשים במידה ויש התקדמות 

 במחלה
Irinotecan Ewing Sarcoma  בהישנות

 ראשונה או שניה
Relapse Ewing protocol 
MSKCC 

 Temozolomideנתן יחד עם יי

Temozolomide Ewing Sarcoma  בהישנות
 שונה או שניהרא

MSKCC Relapse 
Ewing\sarcoma  

 Irinotecanנתן ביחד עם יי

 Vinorelbine   הישנותHodgkin  
 בילדים

Relapse in children with 
Hodgkin's disease  
AHOPD0321 COG 

ינתן ביחד עם  יהטיפול 
Gemcitabine   אוIfosfamide 

Gemcitabine  הישנותHodgkin  בילדים Relapse in children with  
Hodgkin's AHOPD0321 COG 

נתן יחד עם  יהטיפול י
Vinorelbine 

Vinorelbine Rhabdomyosarcoma   Rhabdomyosarcoma protocol 
in children EpSSG 2005 
 פרוטוקול אירופאי בילדים

או גרורתי/בדרגת סיכון גבוה ו  

יחד עם הטיפול יינתן 
 ציטוקסאן במתן פומי



 

 

 
 

PEG 
Asparaginase 

ALL AIEOP-BFM ALL 2009 
International collaborative 
treatment protocol for children 
and adolescents with acute 
lymphoblastic leukemia 

ככלל התרופה תנופק על ידי 
  .קופות החולים

רק בחלק בפרוטוקול (
הטיפולי בו יש רנדומיזציה 

תסופק , עבור חלק מהחולים
, ופה על ידי בעל הרישוםהתר

, ישירות למרכזים הרפואיים
עבור החולים הספציפיים 

 )שמית
Rituximab Pediatric Autoimmune 

Hemolytic Anemia 
Refractory AIHA treatment     

  



 

 

  

  2נספח 

  
  טיפולים כימותרפיים בילדים טופס דיווח

  
  

התקופה שנת:עבור של ראשון )יוני–ארינו:חודשים(____חציון
  

של שני )דצמבר–יולי:חודשים(______שנתחציון

  
המוסד  _____________________________:המכון/שם

המכון מנהל _____________________________:שם

השאלון ממלא _____________________________:שם

השאלון ממלא _____________________________:תפקיד

  |__|__| -|__|__|__|__|__|__|__|                           : טלפון
  

     _____________________________  :ל"דוא

 
    : כתובת למשלוח הטופס

  איציק יניב' פרופ, ר האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים"יו. 1  –בדואר 

  , משרד הבריאות, ות רפואיות ותשתיותראש מינהל טכנולוגי. 2   

  91010ירושלים  1176. ד.ת, 2בן טבאי ' רח       



 

 

  

  :יש למלא את הטבלה הבאה לגבי הטיפולים הכימותרפיים בילדים המבוצעים במכונך

  

  התוויה  שם התרופה
  הערות  מספר מטופלים חצי שנתי

 10עד גיל 
  שנים

 שנים 10גיל 
  ומעלה

    כ"סה

Irinotecan 
 

Neuroblastoma 
 בהישנות ראשונה או שניה

        

Temozolomide Neuroblastoma 
 בהישנות ראשונה או שניה

        

Topotecan Neuroblastoma 
 בהישנות ראשונה או שניה

        

Irinotecan 
 

Ewing Sarcoma 
 בהישנות ראשונה או שניה

        

Temozolomide Ewing Sarcoma  
 בהישנות ראשונה או שניה

        

Topotecan Ewing Sarcoma  
   בהישנות ראשונה או שניה

       

Vinorelbine 
 

Rhabdomyosarcoma           

Gemcitabine  הישנותHodgkin בילדים         

Vinorelbine  הישנותHodgkin בילדים         

PEG 
Asparaginase 

ALL         

Rituximab AIHA (Autoimmune 
hemolytic anemia) 

        

  

  

  :הערות

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________  

  

  

  תודה על שיתוף הפעולה 

   


