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הרפואיים:אל האגפים החולים–מנהלי  קופות

הכלליים החולים בתי מנהלי

בכאב לטיפול מרפאות מנהלי

נוירופתי:הנדון בכאב לטיפול תרופות למתן Pregabalin, inGabapent, Duloxetine HCl–הוראות

מס הכללי המנהל לחוזר ספטמבר,26/06.בהמשך הסל הרחבת להלן,2006בנושא

נוירופתינוהנחיות בכאב לטיפול התרופות :לגבי

החדשות(Duloxetine, Gabapentin, Pregabalinהתרופות התרופות בכאב)להלן לטיפול יינתנו

להלן למפורט בהתאם :נוירופתי

בתרופ  .א הטיפול ניסיונותמתן שני לפחות של מיצוי לאחר ייעשה האמורות ות

לוואי(טיפוליים תופעות התפתחות לאחר הבאות)או התרופות בקבוצות

בשילוב או :כמונותרפיה

המכילות )1 ;PropoxipheneאוCodeineתרופות

טריציקליים )2 דיכאון  ;נוגדי

כגון )3 פרכוס  ;Carbamazepine,Valproic acidנוגדי

4( Baclofen; 

5( Tramadol. 

 

השניהDuloxetine, Gabapentin, Pregabalinהתרופות.ב עם אחת בשילוב יינתנו .לא

_______________________________________________________  
  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים
  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו

    mminhal@moh.health.gov.il: דואר אלקטרוני
________________________________________________________  



כדלהלן.ג הטיפול יינתן סוכרת רקע על נוירופתי מכאב הסובלים :בחולים

1(Duloxetine HCl:

כמפורט.א לוואי תופעות התפתחות או מיצוי לאחר יינתן בתכשיר הטיפול

.דלעיל'אבסעיף

בסוכרת.ב המטפל רופא של הוראתו פי על תהיה זה בתכשיר הטיפול התחלת

כאב במרפאת רופא .או

2(Gabapentin / Pregabalin: 

רקעPregabalinאוGabapentinהתכשירים.א על נוירופתי בכאב לטיפול יינתנו

בתכשיר כשלון לאחר רק התפתחותDuloxetine HClסוכרת עם תופעותאו

זה בתכשיר מהטיפול כתוצאה .לוואי

במרפאת.ב רופא של הוראתו פי על תהיה אלה בתכשירים הטיפול תחילת
.כאב

כדלהלן.ד הטיפול יינתן סוכרת רקע על שלא נוירופתי מכאב הסובלים :בחולים

נDuloxetine, Gabapentin, Pregabalin התכשירים.1 בכאב לטיפול שלאיינתנו וירופתי

א בסעיף כמפורט לוואי תופעות התפתחות או מיצוי לאחר סוכרת רקע 'על

.דלעיל

רופא.2 של הוראתו פי על תהיה אלה בתכשירים הטיפול במרפאתמומחהתחילת
.כאב

 

החדשות.ה בתרופות הטיפול זה,התניית בחוזר המפורטים אחרים תרופתיים בטיפולים

ב כלולים המבוקשת"סל"ושאינם יינתנו,להתוויה אלה ששירותים בכך מותנית

ע החלים"למבוטח ההשתתפות לתנאי שווים עצמית השתתפות בתנאי הקופה ביחס,י

שב בגינם,"סל"לתרופות העצמית ההשתתפותושההשתתפות מתקרת כחלק תיזקף

בקופה הקבועה כרוניים,העצמית בחולים תרופתי לטיפול .ביחס

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה



חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשפטית היועצת

ראשי הסיעודאחות מינהל וראש ארצית ת
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
הרוקחות אגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
אגף פניםמנהל ביקורת

החולים"מנכ קופות לי
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

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

ענבל"מנכ חברת  ל
ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל

והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית
המדינה ארכיון

סיכונ לניהול המחלקה ענבל-יםמנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11579

 
 

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

  


