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 הנדון: שיתוף הציבור והמטופלים בתהליך עדכון סל שירותי הבריאות
 
 

 רקע
לסל, ובהתאם אחת לשנה, ככל שנקבע ע"י ממשלת ישראל תקציב לצורך הוספת טכנולוגיות רפואיות חדשות 

לגובה התקציב שנקבע, מתווספים תכשירים )"תרופות"( וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל השירותים בתהליך 
 שנמשך לאורך השנה.

 
 ציבורי או פרטי.  -הגשת בקשות להכללת תכשירים וטכנולוגיות שאינן תכשירים מתאפשרת לכל גורם שהוא 

ידי -לאחר ריכוז הפניות, מבוצע תהליך של איסוף נתונים והערכה מקצועית, המבוצע במשרד הבריאות על
 האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, בסיוע גורמים מקצועיים נוספים במשרד הבריאות ומחוצה לו. 

 
ה ויעילותה של עבור כל בקשה מבוצעת הערכה טכנולוגית מקיפה הכוללת הערכה קלינית לגבי בטיחות

הטכנולוגיה, הערכה אפידמיולוגית לגבי היקפי החולים והערכת צרכים, והערכה כספית לגבי עלות הכללתה של 
 הטכנולוגיה בסל.

 
הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות )ועדת הסל( מקיימת את דיוניה בבקשות המוגשות לה, על 

הוועדה מתעמקים חברי הועדה בסוגיות השונות ובהיבטים יסוד החומר המקצועי שבפניה. במהלך דיוני 
השונים הכרוכים בכל טכנולוגיה, עד אשר מתגבשת החלטה לגבי אלו מבין הטכנולוגיות המועמדות יש להמליץ 

 על הכללתן בסל.
 
 

 מטרה: 
וגיה הרחבת המידע המוצג בפני הועדה הציבורית כך שיכלול התייחסות מקיפה לגבי התועלות של כל טכנול

רפואית מוצעת וזאת באמצעות שילוב, בין השאר, של הנתונים הקליניים המבוקרים כפי שפורסמו בספרות 
המקצועית, התייחסות המומחים לחשיבות ומקובלות הטיפול, ונקודת מבטו של המטופל שהתנסה במתן 

 הטכנולוגיה.
 

, אביזרים, גישות מניעתיות, תכשירים )תרופות( –טכנולוגיה רפואית מתייחסת לכל המפורטים להלן 
כלליות וכירורגיות, וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול, פרוצדורות וציוד רפואי  -אבחנתיות וטיפוליות 

 . לשימושו של הפרט או תשתית למרכזים רפואיים )כולל מערכות מידע(
 

ותיתן מענה לגבי התועלת של הטכנולוגיה  נקודת מבטו של המטופל מתייחסת לניסיונו, צרכיו והעדפותיו,
 תועלת כלכליים. -המוצעת שלא ניתנת לכימות מהספרות הקלינית, מחוות דעת המומחים ומניתוחי עלות
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 שיטת העבודה:
רשימת הבקשות )תכשירים וטכנולוגיות שאינן תכשירים( הצפויות לעלות באתר משרד הבריאות מפורסמת . 1

ל שירותי הבריאות לשנת התקציב הבאה )הבקשות כוללות הן הכללת תכשירים / לדיון במסגרת עדכון ס
טכנולוגיות חדשות, והן הרחבה של מסגרת ההכללה בסל של תכשירים / טכנולוגיות הכלולים בסל במסגרת 

 מוגדרת(.
 למעבר לאתר משרד הבריאות - ניתן להיכנס לרשימת הבקשות בקישור הבא

 
 
עם תכשיר או טכנולוגיה שאיננה תכשיר, המוצעים להכללה בסל, יוכל  שיש לו ניסיון קלינימטופל . כל 2

 לשלוח התייחסות בהתאם לפורמט המפורט להלן בנספח א. 
ניסיון טיפולי  מטופלים עםיתקבלו התייחסויות של  –)במידה ומדובר בתכשיר או טכנולוגיה לשימוש כרוני 

 .של לפחות שלושה חודשים(
 
 
 לשלוח באחת מהדרכים הבאות:ניתן . את ההתייחסויות 3

 9101002, ירושלים 39בדואר ישראל: האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות, רח' ירמיהו 
  sal@moh.health.gov.ilבדואר אלקטרוני: 

 02-6474853בשליחת פקס למספר: 
 

 .2019בספטמבר  10-ולא יאוחר מת בהקדם האפשרי יש לשלוח את ההתייחסויו
 
 

 . התייחסויות המטופלים יסקרו, יעובדו ויוצגו בפני הועדה הציבורית כחלק מחומר הרקע לדיוני הועדה. 4
 
 
 . התייחסות המטופלים תבוצע בפורמט אחיד תוך מענה לכל הסוגיות שיפורטו להלן.5
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 

 
 מגר' טל מורגנשטיין                       

 מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות 
 בסל הבריאות                  
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 נספח א
 

 טופס התייחסות לניסיון בטיפול בתרופה / טכנולוגיה אחרת

 המועמדת להכללה בסל שירותי הבריאות

 
 |__|__|-|__|__|-תאריך מילוי הטופס: |__|__|

 
 הטכנולוגיה: ______________________________________ /שם התכשיר 

 )מספר סידורי ברשימת תרופות / טכנולוגיות שפורסמה באתר האינטרנט ____________(
 
 
 התייחסות זאת מולאה ע"י המטופל /  בן משפחה / מטפל

 שם מלא(שם המטופל: ____________________________________________  )אין חובה להזדהות ב
 שם הממלא: _____________________________________________ )אין חובה להזדהות בשם מלא(

 
 א. כללי:

. נא פרט/י בקצרה במה את/ה חולה, כמה זמן את/ה חולה במחלה ובאיזה מרכזים רפואיים את/ה מטופל/ת 1
 או שטופלת בעבר: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 . מהם הטיפולים שקיבלת עד היום לטיפול במחלה: 2

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 ופל בטיפול זה:. שם הטיפול החדש שאותו את/ה מקבל ומשך הזמן שאת/ה מט3

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 ב. תיאור חומרת המחלה ברמת המטופל 
תאר את השפעת המחלה על חייך, איכות חייך, מהם האתגרים איתם את/ה מתמודד ומהו ניסיונך עם הטיפולים 

 שקיבלת למחלתך. 
 יש להתייחס בסעיף זה ל:
תסמיני המחלה )לדוגמא קשיים בנשימה, כאב, חולשה, חרדה, בעיה  -חיי השגרה  *השפעות של המחלה על

 בשליטה בסוגרים(, היכולת לעבוד, היכולת לנהוג, השפעה על הביטחון העצמי.
*פעילויות יומיומיות שמושפעות ע"י הטיפול )פעילויות שאת/ה לא מסוגל לבצע או שאתה כן מסוגל לבצע בזכות 

 הטיפול החדש(.
 עות מגבילות של המחלה ברמת ההתנהלות  החברתית.*השפ

 *מהי התמיכה הנדרשת עבורך, הן ברמה הפיסית והן ברמה נפשית, לצורך תפקוד יומיומי
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 ג. השפעת המצב הרפואי על המטופל ועל סביבתו הקרובה 
 כיצד משפיעה מחלתך על השימוש במשאבים כספיים, משאבי זמן, וכיצד היא משפיעה על חיי המשפחה שלך: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 ד. השפעת הטכנולוגיה/התרופה המוצעת להכללה בסל על המטופל ואיכות חייו
מה היה מצב מחלתך בעת התחלת הטיפול )שלב   –. אנא פרט את ניסיונך עם התרופה או הטכנולוגיה המוצעת 1

 מה הייתה הסיבה לכך:  -הטיפול. אם הטיפול הופסק מחלה, קו הטיפול(, לאורך כמה זמן קיבלת את
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
באיזו מסגרת קיבלת את התרופה/הטכנולוגיה המוצעת )כגון ניסוי קליני, תכנית חמלה, אישור ועדת חריגים,  .2

 סל קופה, ביטוח פרטי, מימון עצמי(:
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 . מהם היתרונות והחסרונות של הטיפול החדש בהשוואה לטיפול הקודם שקיבלת למחלתך 3

 ן, דרך המתן, מקום המתן(: יש להתייחס גם לנוחות המתן, משטר מינו –)אם רלבנטי 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 . כיצד משפיע הטיפול המוצע על היכולת שלך לעבוד או ללמוד: 4

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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הן סימפטומים פיסיים  –. כיצד משפיע הטיפול המוצע על סימפטומים )תסמינים( המשפיעים על איכות חייך 5
 )כגון כאב, עייפות( והן נפשיים )כגון חרדה, דיכאון(: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
. כיצד משפיע הטיפול המוצע על השימוש שלך בשירותי בריאות )כגון ביקורי רופא, אשפוז, טיפולים נלווים(: 6

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
. כיצד משפיע הטיפול המוצע עליך ברמה הכלכלית )כגון עלות הטיפול, אובדן ימי עבודה, חסכונות אפשריים(: 7

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

(, ולתפקד dignity. כיצד משפיע הטיפול המוצע על היכולת שלך לתפקד באופן עצמאי, לשמור על הכבוד עצמי )8
 באופן חברתי: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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