הוועדה לסל הבריאות
יום שני ,י"א בטבת התשע"ג ( 42בדצמבר )4104

דובר:
בוקר טוב .שלום לכולם .אנחנו מתכנסים לישיבת התעדוף הסופי .מכיוון שכל אחד
מאיתנו עבר על החומר ועל הטבלה אז אי אפשר כמובן שלא להתרשם מקוצר היריעה ,מזה
שהיינו רוצים שיעמוד לרש ותנו סכום הרבה יותר גדול .אנחנו ממש מתכנסים היום לחתוך בבשר
החי  ,זאת משימה קשה ביותר ,אני גם בתחושה שבדרך ,גם בדרגות התעדוף הקודם ,השארנו
דברים שהיינו רוצים שיהיו בתוכו ,אבל גם היום אנחנו צריכים לקצץ למעלה מ ,05%-כ05%-
מהתרופות שעומדות לרשותנו ,באמת משימה מאוד קשה ,נקווה ,ואני לגמרי לא בטוח שבשנה
הבאה השמיכה תהיה יותר רחבה.
דובר:
גם הקיצוצים הצפויים.
דובר:
לכן המלים 'אני לא בטוח' ,מקווה אבל לא בטוח .לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה,
בשביל לתת פרופורציות ניסיתי לסכם לפי פרקים ברפואה ברשימה הסופית שיש לנו מה הסכום
הכולל ואיזה אחוז הוא תופס מהסכום שאנחנו צריכים לאשר ,מ .055-אז רק לידיעתכם ,אם
מעגנים את כל האונקולוגיה ביחד ,האונקולוגיה שהגיעה לתעדוף הסופי ,אנחנו עומדים בחצי
מהתוספת 005 ,מיליון  ₪הם בתחום האונקולוגיה .אם נוסיף לזה טיפול תומך ,שזה חלק
מהאונקולוגיה ,זה עוד  0מיליון ,עוד  ,2%ואם נוסיף ממאירויות המטולוגיות ,מכיוון שבחוברת
הזאת ממאירויות המטולוגיות לא הופיעו בתוך אונקולוגיה ,אז לזה נצטרך להוסיף עוד  25מיליון
 ,₪שזה עוד  .0.6%אז אם לוקחים את האונקולוגיה כולה ,כולל ממאירויות המטולוגיות
ואפיתליאליות ,אנחנו מדברים על סדר גודל שמתקרב ל 05%-ממה שאנחנו צריכים לאשר .שזה
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יהיה לנו כפרופורציה לקראת הדיון ,שאם נאשר את כל האונקולוגיה נגסנו  05%מהתוספת ,לטוב
או לרע ,אבל שיהיה לנו את זה בראש.
אני הולך לפי הסדר שזה הופיע בחוברת ,הגנטיקה 03 ,מיליון  ,₪מהווה  ,00%גניקולוגיה,
ששם השקיפות עורפית היא כמעט כל מה שהגיע השנה בגניקולוגיה 25 ,מיליון  0.6% ,₪מה-055-
-דובר:
קצת יותר .זה יותר מ 25-מיליון .₪
דובר:
זה מה שהיה .אולי זו לא הגרסה המעודכנת?
דובר:
.20
דובר:
אז אנחנו מדברים ,אם כך ,על  5.0%מהסל .נוירולוגיה ,שזה בעיקר הטיפול באפי,
בטרובלט ,אם אני מבטא את זה נכון ,והדואודופה ,נוירולוגיה לבד ,שתי התרופות האלה ,זה 15
מיליון  ,00.1% ,₪אלא אם כן השתנתה תכנית הריסק שרינג מהחוברת ששלחתם לנו.
דובר:
לא ,אין שינוי.
דובר:
אם לא ,אנחנו מדברים על  00.0%נוירולוגיה .לב וכלי דם ,שהרוב זה נוגדי הקרישה
החדשים ,אנטי טרומבין ואנטי ...והדיווייסס ,יש לנו שלושה דיווייסס ,watch man ,הקליפ
המיטראלי והסינקרדיה .התרופות מהווים  00מיליון  ,₪שזה  .05.0%עיניים ,שזה רובו וכולו זה
האוזורדקס ,הדקסמתזון במתן המיוחד ל BRVO-ו ,CRVO-זה לבד  00.0מיליון .02% ,₪
חיסונים ,אני הולך עם האבוסינגיס לשנה ,זה  06.0מיליון והחיסון ל HPV-עוד  ,01אנחנו מדברים
בסך הכול על  11 ,00%מיליון ,והאחרון זה ההתמכרויות ,שהן מהוות  22מיליון .6% ,₪
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דובר:
מה עם סוכרת?
דובר:
אתה צודק ,לא שמתי סוכרת.
דובר:
סוכרת זה  01מיליון שקלים.
דובר:
 01מיליון ,שזה לבד למעלה מ.05%-
דובר:
וזה רק על ה ,GLP-על ההתוויות המצומצמות .ויש גם את מד הסוכר ,אנחנו מגיעים
ביחד ל 55-מיליון.
דובר:
פאוול שני ,לא הכנסתי סוכרת כקטגוריה נפרדת .בקיצור ,פר הגדרה ,אם אתם מחברים
את האחוזים אתם מגיעים לכ ,215% ,205%-מכיוון שזה בדיוק הסכום ,ה 555-מיליון שממנו
צריך לאשר  . 055זאת המשימה שעומדת בפנינו היום .רובכם שלחתם תעדוף לא להכנסה לסל ,זה
הודגש בפנייה של  ,Xבפנייה של אנשי האגף ,אלא תעדוף לדיון ולא להכנסה לסל .ואני גם מציע
שננהל את הדיון היום בצורה סימטרית ,זאת אומרת מה שאמרנו שאנחנו משמרים ולא מוציאים,
זה לא אומר עדיין שהוא בסל ,צריך לחכות לסיכום הסופי .אז אם עשיתם אינטגרציה של הפניות
של כולם ,אז תגידו במה להתחיל ונתחיל בזה.
דובר:
הנושא הראשון שמתחילים איתו זה שקיפות עורפית .דרך אגב ,מי שרוצה טבלאות
מודפסות ,יש לנו פה.
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דובר:
כולם רוצים.
דובר:
מה ששלחנו במייל ,יש מודפס.
דובר:
זה משקלל את הסדר של אלה ששלחו?
דובר:
לא ,אלה הטבלאות כמו שהן ,סדר התעדוף- - -
דובר:
שקיפות עורפית זה בעמוד  6בחוברת.
דובר:
זה הנושא הראשון.
דובר:
מי שרוצה לעיין בספרים ,זה  .2050זה קיבל דירוג של .A9
דובר:
אני רוצה להבין ,אתם הולכים לפי העשיריות? איך הסדר?
דובר:
לא ,מה שאנחנו עושים זה ככה :הטבלה היא כמו ששלחנו לכם ,לפי סדר הדיון המקורי,
לפי התחומים .פרט לזה אנחנו נדון בכל מה שמופיע בטבלה ,אבל סדר הדיון יהיה לפי הנושאים
שרוב החברים ביקשו להתחיל לדון בהם.
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דובר:
זאת אומרת שקיפות עורפית ,הכי הרבה אנשים רצו אותה.
דובר:
זה אומר שאנחנו דנים בזה ראשון ,חלק מהאנשים העלו את זה מסיבות שונות .שקיפות
עורפית.
דובר:
אנחנו מדברים על השתתפות עצמית של מבוטח ,של  .015זה לא היה ?35
דובר:
זה היה  . 35בין הדיון הקודם להיום התבצעו דיונים בין אנשי התמחור והכלכלה אצלנו
במשרד לבין קופות החולים והתמחור השתנה ומגיע ל 200-שקלים ,בהנחה שלמבוטח תהיה
השתתפות עצמית של  015שקל .חילקנו את זה לפי מה שביקשתם בדיון הקודם ,לראות כמה
אנשים זה מעל גיל  00וכמה זה מתחת לגיל  .00יש לכם את הסך הכול ובנוסף לזה יש לכם גם את
תתי הקטגוריות של עד  00ומתחת ל .00-נפתח לדיון.
דובר:
אני הייתי רוצה לפתוח את הדיון ,האם  ₪ 015לא מסכן את זה שנשים יימנעו ,שדווקא
הנזקקות ביותר יימנעו מלעשות את זה ,עלייה מ 35-ל .015-אני קצת חושש.
דובר:
המחיר עלה ל.155-
דובר:
בואו רק נדגיש שההשתתפות היא עדיין הכי נמוכה מבין כל השב"נים.
דובר:
כמה זה בשב"ן?
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דובר:
 65שקל.
דובר:
לא ,של בדיקת דם והשקיפות העורפית .שני דברים .ההשתתפות הנמוכה הייתה 016
שקלים והגבוהה נעה לכיוון ה 055-שקלים ,אז במובן זה יש בשורה והמחיר פה הוא נמוך יותר
ממה ששילמו עד כה.
דובר:
כן ,אבל זה השב"ן .עומדות לנגד עינינו במקרה הזה אותם  20%מהאוכלוסייה שאין להם
שב"ן והן הפגיעות והשאלה אם הם לא יימנעו מלעשות את זה בגלל השקעה של  015שקל.
דובר:
הקושי עדיין בתמחור הזה זה ב 055,555-היקף חולים .כמו שאתם ודאי יודעים ,במסגרת
הסל לא ניתן לבחור רופא ,אנחנו מניחים שעדיין חלק מהם יממשו את הביטוחים הפרטיים
שלהם ולכן נכון וחכם מבחינתנו לעשות סוג של ריסק שרינג עם הקופות על כמות מופחתת וגם
פעם אחת לנצל את המשאבים של הסל בצורה יותר מיטבית וגם כדי לתת איזה שהיא יכולת
לחזות את העתיד ,כי כרגע ה 055,555-זה מספר שנראה לנו הערכת יתר.
דובר:
אתה מציע את זה ,כי אם הקופות תסכמנה ,ותיכף אנחנו נשמע ,אז יירד המחיר של ה-
?015
דובר:
לא ,יירד ה 20-מיליון .₪
דובר:
אבל מה אתה עונה על השאלה ,שאני מפחד שדווקא מי שאין לו שב"ן - - -מי שיש לו
שב"ן ,מסודר עם השתתפות עצמית שהיא לא שונה מזאת ,נכון? שניהם ביחד? מי שיש לו שב"ן,
מה תהיה ההשתתפות העצמית שלו?
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דובר:
בין  016ל 205-שקלים .גבוה משמעותית.
דובר:
אני מודאג מה 20%-שאין להם שב"ן והשאלה אם יש דרך להוריד את ה 015-השתתפות
עצמית.
דובר:
איך נקבע ?015
דובר:
ה 015-נגזר מתוך התמחור הכולל .ניסינו לייצר איזה שהיא חלוקה בין מקורות הסל לבין
המקורות שיממנו על הסל ,לצורך העניין .זה המחיר הכי טוב שיכולנו להגיע אליו ,ולכן גם נגזרה
ההשתתפות הגבוהה יחסית כדי לייצר מצב שמשאבי הסל לא נותנים רק לשקיפות העורפית.
דובר:
אם זה יהיה בסל ,אי אפשר להציע את זה בשב"ן יותר.
דובר:
לא ,אבל יש את הביטוחים הפרטיים.
דובר:
נו ,באמת.
דובר:
על מה אנחנו מדברים ,כמה יש להם ביטוחים פרטיים?
דובר:
 15%מהאוכלוסייה.
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דובר:
מה שקבענו בפעם הקודמת וגם אז לא הבנתי את זה ,ההשתתפות העצמית הייתה כי
המחיר של הבדיקה- - -
דובר:
איך זה עלה פי שניים?
דובר:
אני לא אחשוף את השמות של הקופות ,אבל הייתה קופה אחת מאוד מאוד זולה והיתר
היו משמעות ית גבוהות ממנה ,בממוצע זה התאים ,אבל הייתה בעיה קשה ליתר הקופות עם
המחיר הזה שניסינו להוביל פה 055 ,שקלים.
דובר:
יכול להיות שאני לא מבין ,אבל אם אני מבין נכון ,מה שבסל של המדינה ,בתוספת
השנייה צריך להיות פרוגרסיבי ולא רגרסיבי מבחינת ההשתתפות העצמית ,כי זה סוג של מס.
בסכומים כאלה זה מס רגרסיבי ,זה הופך את הסל למעין שב"ן ,לא מקובל.
דובר:
ה 015-לא מקובל עליך.
דובר:
כן.
דובר:
גם לי זה הזדקר לעין.
דובר:
במיוחד שהוא בא לתקן מצב.
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דובר:
אפשר לעשות סוג של ריסק שרינג ולהוריד את ההשתתפות העצמית.
דובר:
ריסק שרינג עם הקופות?
דובר:
כן ,ולהוריד את ההשתתפות העצמית.
דובר:
תעשה ריסק שרינג עם חברות הביטוח.
דובר:
 ,Xזה יכול להיות- - -
דובר:
אני מבין ,אבל אל"ף ,שמעת את תגובות הקופות ,והם יגידו לך שהריסק של הקופות הוא
לא לקבל מהממשלה כסף ,זה לא ריסק שרינג כמו חברות פרטיות.
דובר:
הם יורידו את זה נניח ל- - -
דובר:
של חברות פרטיות שהריסק שלהן הוא לא להרוויח.
דובר:
מה המודל? בואו נשמע את המודל.
דובר:
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אם תורידו ל 65,555-כמויות ,אותם  05,555כמויות שהורדנו ,לייצר הפחתה ב- - -
דובר:
ומה יהיה עם ה?05,555-
דובר:
אנחנו לא בטוחים ב ,055,555-לגמרי לא בטוחים ,כי גם יש מקום - - -עוד פעם ,בסל
אתה לא יכול לבחור את ה- - -
דובר:
ממי הגיע הנתון הזה?
דובר:
הגענו לנתון הזה יחד עם פרופ'  ,Xאבל זה נתון שאומר שבעצם- - -
דובר:
דיברנו על זה .יש  060,555 ,065,555לידות במדינת ישראל- - -
דובר:
.000
דובר:
ב 2500-היה  .000זה יעבור את ה .065-בלי לעשות אקסטרפולציות עם שערי צדק יודע
שזה יעבור את ה 065-השנה.
דובר:
אני בכל זאת רוצה להבין .הנתון הקודם של  055שקל לבדיקה היה מבוסס הרי על משהו.
לא ניתן להוריד את המחיר ל 055-שקל ,שכנראה ,ככה אני שומע ,המחיר הזה היה מבוסס ,הוא
לא נלקח מה- - -
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דובר:
גם היה אמור להיות איגוד הגניקולוגים בנושא ,לא?
דובר:
האם אי אפשר בכל זאת במשימה הלאומית הקשה הזאת להוריד ל 055-שקל ,להוריד את
ההשתתפות.
דובר:
מותר לי לשאול את הקופות ,זה טכנאית עושה שקיפות עורפית או צריך רופא? האם
טכנאית אולטרסאונד מנוסה היא אמינה בנושא שקיפות עורפית?
דובר:
רופא חתום על זה ,זה לא משנה.
דובר:
בפועל יש קופה אחת שרוכשת משמעותית יותר זול ,זה עובדתית קיים .ויש קופה בצורה
משמעותית יותר יקרה.
דובר:
כשאתה לא אומר גדולה ,אבל אומר לא קטנה ,חשפת את הקופה.
דובר:
אז שתמכור את זה לאחרות.
דובר:
 Xיכולה לתת לנו קצת מידע על השקיפות העורפית.
דובר:
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דנו בשקיפות עורפית והטרידה אותנו העלייה מ 35-שקל השתתפות עצמית ל .015-הסביר
 Xשעלה המחיר של הקופות למרות שיש קופה אחת לא גדולה ולא קטנה ,שיש לה מחיר זול
משמעותי מאשר האחרים ועולה פה הרעיון ,בניסיון להכניס את זה לסל ,כי כולנו רואים חשיבות
מאוד גדולה ,האם אפשר להקטין את ההשתתפות העצמית.
דובר:
אני לא בעד השתתפות עצמית כזו גבוהה ,אני חושבת שאין שום משמעות לזה שאנחנו
מכניסים את זה לסל עם השתתפות כזאת .מה שאני מבקשת זה ,אנחנו צריכים לעשות איזה
שהיא התייעצות פנימית אצלנו עם המנכ"ל ,לחכות עם זה ,לא לדון בזה עכשיו ,אם אפשר.
דובר:
אבל במשך היום.
דובר:
כן ,הוא צריך להגיע .אנחנו אמורים לעשות את זה ממש בבוקר.
דובר:
הכיוון הוא הורדת ההשתתפות העצמית.
דובר:
כן ,כי השתתפות עצמית כזאת זה- - -
דובר:
נכון ,זה הזדקר לעין .בסדר גמור.
דובר:
הנושא נשאר בתעדוף ואנחנו נמשיך .הנושא השני זה תכשיר ג'קאבי ,לטיפול
במיאלופיברוזיס.
דובר:
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ג'קאבי ,עמוד  ,3עמוד  0050בספרים הגדולים .קיבל דירוג של  ,A9למרות שהיום אנחנו
מתעלמים ,מדובר בטיפול במיאלופיברוזיס ראשוני ,במיאלופיברוזיס על רקע פוליציטמיה ורה
ובמיאלופיברוזיס על רקע  .essential thrombocythemiaאני מזכיר לכם מהזיכרון ,תיכף יהיה
מהפרוטוקול ,שבדיון הראשוני אמרנו שאין למעשה לחולי מיאלופיברוזיס פתרון היום .זה עלות
של  3.0מיליון שקל ,אני חושב שהאבידנס שנבחן- - -
דובר:
זה קצת ירד ,חברת התרופות הוזילה מחירים.
דובר:
המספר החדש של ג'קאבי ,הטוטאל הוא .221,300.00 .5.336
דובר:
העלות ירדה.
דובר:
אנחנו מדברים ב 15-חולים ,מחלה די נדירה ,אני זוכר את האבידנס ואפשר לעיין בו
מחדש ,כמאוד משכנע ,דינה בוודאי תוכל לרענן את זיכרוננו ,זה משנה את חייהם ,תוחלת ואיכות
של חולי מיאלופיברוזיס .אני התרשמתי שכן.
דובר:
הג'קאבי עוזר למעשה לשתי בעיות ,אחת זה לספלנומגלי ,ושתיים ,זה הטיפול הכי יעיל ל-
 B symptomsשמתלווה ל- - -
דובר:
אלה שני הדברים שמטרידים חולי מיאלופיברוזיס .רבותיי ,יש הערות? אני חושב שזה
בעדיפות גבוהה ושצריך להשאיר אותו בעדיפות גבוהה.
דובר:
מה ההחלטה כרגע בדיון.
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דובר:
ההחלטה היא לא להוציא .יש לנו סך הכול את התמונה ,כולנו עשינו שיעורי בית ,אני
חושב שפה צריך לקבל החלטה לא להוציא ולשים את המספר הראשון שירד מ 3.000-ל,5.366-
יתרת סיכום הביניים שיינתן לנו כל פעם.
דובר:
י ש לי שאלה .בשנה שעברה הצלחנו ביום האחרון להפחית בכמה עשרות מיליונים
מחירים בסך התרופות ולכן נכנסו הרבה יותר תרופות .עשו את זה ביום האחרון ,השאלה אם
עושים את זה עכשיו.
דובר:
אנחנו עושים את זה במהלך כל השבוע האחרון.
דובר:
לא ,אבל היום.
דובר:
אנחנ ו עושים את זה במהלך כל השבוע האחרון ,אנחנו בקשר און ליין ,מחוברים אלינו גם
און ליין .אנחנו הודענו לחברות ,שוב ,בחלק מהמקרים הודענו שדברים ירדו מתעדוף בגלל שהם
היו יותר יקרים מול החלופות ,הודענו לכל החברות שאם הם רוצים לשפר סיכויים להוריד
מחירים ויש קשר כל הזמן און ליין עם לפחות שני אנשים פה בחדר ש ...מה שקורה ,רק צריך
לזכור שחלק גדול מהתרופות אלה תרופות של חברות בינלאומיות וכל אירופה עכשיו בקריסמס,
בחופשה ,אז בעצם מרבית העבודה שבוצעה- - -
דובר:
אני מניח שזה קורה כל שנה ,פר הגדרה.
דובר:
לא ,מרבית העבודה שבוצעה בוצעה במהלך השבוע האחרון מתוך ההכרה שבגלל שהם
בחופשה יהיה יותר קל לתפוס אנשים ולעשות את הדברים .קשה לנו להאמין שיהיו הרבה שינויים
מעבר למה שזה ,כי רוב המאמץ- - -
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דובר:
בשנה שעברה ,ביום האחרון ,למרות זה ,הצלחנו להשיג עוד הרבה.
דובר:
וגם און ליין ,שוב ,ראית? זה הגיע אתמול בלילה .אנחנו מעדכנים ,כל שקל אנחנו מנסים
לחסוך פה.
דובר:
אני חושב שמה ש X-מתכוון זה שמכיוון שהכול חשוף וגלוי ,אני מניח שגם תוך כדי
הישיבה יוצאים ,האם חברות שיודעות שהן אוטוטו וייתנו עוד כווץ' זה יירד ,האם הן נמצאות
איתנו און ליין ויהיה סיכוי לקבל מהן היום- - -
דובר:
כן ,התשובה היא כן.
דובר:
אוקי ,איך הם יודעים במהלך הישיבה על- - -
דובר:
יש פה אנשים טובים שדואגים להם.
דובר:
מצוין ,בסדר.
דובר:
אני רוצה לשאול שאלה עקרונית כי זאת השנה הראשונה שלי .יש שלוש תרופות המט
ואונקולוגיות ,שאנחנו דירגנו אותן מבחינת כמה חשוב לנו להכניס אותן לסל .אז השאלה אם זה
יבוא לידי ביטוי בסופו של דבר כשנקבל את ההחלטה הסופית .את מבינה מה אני שואלת? אם אני
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אצטרך לבחור בין איקס לוואי ,אני בכוונה לא אומרת שמות ,כתרופה אחת שתיכנס ותרופה אחת
שלא תיכנס ,אבל לנו ברור שהתרופה השנייה יותר חשובה לנו.
דובר:
זה ברור ,נשמע את  Xוגם לי יש דעה בעניין.
דובר:
אני לא בטוחה שאני יורדת לסוף דעתך ,אבל מבחינתי כרגע ,מה שנמצא בתעדוף הסופי
הוא בתעדוף הסופי.
דובר:
על זה אני מדברת .יש פה שתי תרופות עכשיו בתעדוף הסופי ואנחנו דירגנו אחת במקום 2
ואחת במקום  ,0עכשיו יוחלט על ה- - -
דובר:
אבל דירגנו אותן  2ו ,0-כאשר הסתכלנו- - -
דובר:
לא אתם ,אנחנו בתור האיגוד ההמטולוגי.
דובר:
את לא באיגוד ההמטולוגי כרגע.
דובר:
סליחה אני מצטערת ,האיגוד ההמטולוגי- - -
דובר:
אנחנו גם לא בדירוג הליגה כבר ,נכון? הם כולם נמצאים .אני אנסה אולי לתת תשובה,X ,
ואת תגידי אם היא עולה בקנה אחד עם רוח הוועדות בשנים הקודמות,ששם לא  Xולא אני היינו.
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אני חושב שאנחנו כבר לא נמצאים בדירוג הליגה ,אני חושב שהם כולם שווים ,אני מניח שלקראת
סוף היום אנחנו לא נרצה לרכז את הכול בהמטולוגיה ,לדוגמה .זאת אומרת נופך מסוים או
אאורה מסוימת ,שבכל זאת נברור ,לקראת סוף הדיונים תגיע .אני חושב שבשלב הזה של הדיון
צריך להתייחס לכל אחד לגופו כאילו אין לו מאותה קטגוריה עוד- - -
דובר:
הבנתי.
דובר:
אבל זה ברור שאם אנחנו כשנתחיל להתכנס נראה שהאונקולוגיה תפסה את כל ה05%-
שלה והאחרים קופחו יקוזז מהאונקולוגיה ,וזה יכול לקרות גם להמטולוגיה .אבל אם מאחורי
שאלותייך עומדת הסברה ,האם אני על ג'קאבי צריכה עכשיו לחשוב איך הוא מול שני התכשירים
ההמטולוגיים האחרים ,התשובה היא חד משמעית לא .אני צודק?
דובר:
מה שקרה בינתיים שמדאיג אותי ,וזה כן גם ל ,X-זה שיצא עכשיו בmy clinical -
 ,settingsכיוון שמדברים על תרופות חדשות מהתנור ,יש עבודה על תסמונת חדשה סביב התרופה
הזאת שקוראים לה  ,withdraw syndromeתסמונת מסוכנת מאוד שגורמת להפסקות בסיבובים
גדולים מאוד ,שברגע שמפסיקים את התרופה ,היא מפסיקה אחרי משהו כמו תשעה חודשים,
בגלל תופעות לוואי דומות ,אז יש ככה :הטחול מתחיל לגדול במהירות ,כל הספירות נוחתות,
ירידה בלחץ דם וכו' ,including septic shock like syndrome ,ועכשיו הם קוראים להם ,בmy -
 ,clinical settingsלהזהיר מפני התרופה הזאת משום שזה נחשב למשהו שהוא לא- - -
דובר:
באיזה אחוז מהחולים?
דובר:
זה קרה ב 00%-מהחולים ,שזה הרבה וזה חמור .זאת הודעה חמורה על התרופה החדשה.
דובר:
זו לא תרופה שמקבלים כל החיים?
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דובר:
רגע ,לא .אני מכירה את העבודה ,זאת עבודה של טיפרי ,שהוא איש מוביל
במיאלופיברוזיס ,אבל גם יש לו תרופה שלו ואני חושבת שהמודעות שלנו לדבר הזה לא תביא ל- -
 כל מה שצריך לעשות זה לתת להם סטרואידים ,זה ציטוקיניטיס שברגע שאתה מכיר את תופעתהלוואי אתה מטפל בה .אנחנו טיפלנו בלמעלה מ 25-חולים ,לא ראינו את זה אף פעם ב- - -
דובר:
אתם נתתם סטרואידים מראש?
דובר:
לא ,לא ראינו את זה.
דובר:
טיפלתם בג'קאבי ב 25-חולים?
דובר:
כן .אבל אנחנו יודעים ומכירים את ה- - -
דובר:
זה בסך הכול  15חולים במיאלופיברוזיס.
דובר:
אז את מכירה ואת חושבת שזה לא כצעקתה.
דובר:
כן ,לא כצעקתה .זאת אומרת ברגע שאתה מכיר תופעת לוואי כזאת ,אתה יודע איך לטפל
בה.
דובר:
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אלה תופעות חמורות
דובר:
כן ,אבל אתה יודע לטפל בזה .זה כתוב ,אני לא ראיתי את זה אף פעם אבל אני מאוד
מעריכה את טיפרי.
דובר:
האם לאור ההערה של  ,Xעל ה ,00%-והתשובה של  Xשזה  ,predictableאולי לא
 predictableלאינדיבידום ,אבל אתם ערים לזה בזמן הפסקת התרופה ושזה  ,treatableהאם
אנחנו עדיין נשארים בדעה שזה צריך להישאר להמשך הדיון ובעל עדיפות גבוהה?
דובר:
צריך להישאר.
דובר:
בהמשך להערה של  Xלגבי הלוגיסטיקה של הורדת המחירים כאן ,שהיא די חשובה
בסופו של היום ,האם העובדה שמחר ,אם זה יהיה רלוונטי ,כי מה שאני חושב ,שאם יהיה לך יום
שני אפילו קצר ,אבל יש לך עוד אפשרות פה לתת את ההורדה של המחירים ,ייתכן שזה שווה.
דובר:
אני חושב שאם מישהו מאנשי האגף יחוש שזה המצב ,אנחנו ודאי לא נימנע מלהתכנס
מחר ,כך נראה לי .אם תחושו שזה מה שעומד על הפרק ,אם תחושו בסוף היום שמוצו המגעים
במהלך היום ,אבל ההערה במקומה.
האם אנחנו יכולים להתכנס לזה שהיא נשארת?
דובר:
כן.
דובר:
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הבא.
דובר:
סוכרת .התכשירים לסוכרת ,לגבי ביאטה וויקטוזה ,לגבי החלופות השונות שהוצעו ,זה
נמצא בטבלה בעמוד  .2שוב ,יש לנו פה שתי קבוצות ,קבוצה אחת זה הפחתת ה BMI-מ 05-ל,25-
והקבוצה השנייה לאפשר מתן משולב עם אינסולין.
דובר:
אנחנו קודם כל מדברים על סך הכול לשתי הקבוצות כמעט  02מיליון שקל.
דובר:
אין חפיפה בין הקבוצות?
דובר:
לא .אפשר להעיר משהו?
דובר:
בבקשה ,אני פותח לדיון.
דובר:
אני מדבר מבחינתי ,אני חושב שמבחינת החשיבות היחסית נראה לי שאם לא ניתן לקבל
את שתי הקבוצות ,מבחינתי העדיפות היא לשילוב עם האינסולין.
דובר:
גם אני חושב .אם לבחור בין השניים ,אז זאת תהיה הבחירה.
דובר:
אי אפשר היום להצטעצע מה יקרה עד מחר או עד סוף היום ,אנחנו נצטרך לקצץ .אני גם
תומך בגישה של לקצץ את ה- - -
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דובר:
ולוותר על שתי הנקודות  .BMIגם בדיון הראשוני שלנו עלה שזה פחות משמעותי.
דובר:
נשאיר לשלב הבא את השילוב עם אינסולין ,פר קפיטה אנחנו לא משקיעים כל כך הרבה
כסף ,זה המון חולים ,נשאיר את זה לשלב הבא.
דובר:
אני תומך גם בהורדת הנושא של ה ,BMI-כי אנחנו עכשיו אומרים מה להוציא- - -
דובר:
נתנו לזה בשנה שעברה מענה חלקי.
דובר:
עשינו  BMIמסוים ,05 ,נכון?
דובר:
כן.
דובר:
אני הייתי מוציא בשנה הזאת את הדיון על ה.BMI-
דובר:
אוקי ,אז אני חושבת שיש קונצנזוס סביב הנושא הזה BMI .בעצם יורד מהדיון ,X .לא
מפריע לך הדיווחים שיש? אתה דיברת על ג'קאבי ,שאלה דיווחים הרבה פחות משמעותיים
מסרטן הלבלב ,וזה שיש דיווחים ובודקים עם הנושא של ה GLP -לא מפריע לך מבחינת ה- - -
דובר:
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אנחנו התרשמנו מאוד מתשובה של  25חולים שטופלו ,אני לא אומר את זה בציניות.
התרשמנו מאוד מהתשובה הזאת ואני יכול להרשים אותך עם שורה של אלפים רבים של חולים
שקיבלו את זה .זו הערה שהיא כמו ב- - -
דובר:
בוא נגיד בארץ ,שאנחנו יחסית ...של כל מיני טכנולוגיות ,בגלל הוועדה הזאת ,אני לא
מודע לעלייה בשכיחות שלנו בקופה ,או מישהו דיווח לנו על שימוש מאוד נרחב ,לא שמעתי את זה
גם בכנסים ,ואני מאמין שאם הבדיקה תתפוס ,כן ,אז יצטרכו לעשות עוד רדוקציה ואני לא בטוח
שהביאטה והוויקטוזה מהבחינה הזאת הם היינו הך ,מקסימום יהיה שיפט בין אחת לשנייה .לכן
אני לא חושב שזה כרגע- - -
דובר:
אנחנו מדברים על שימוש עצום ,אנחנו מעריכים פה  6,155חולים .אצלכם .0,055
דובר:
אצלנו יותר.
דובר:
יחסית לסך חולי הסוכרת- - -
דובר:
להם יש יותר ,הם יותר מבוגרים ,לא?
דובר:
לא ,אבל אני אומר ,כמה מבוטחים חולי סוכרת יש לכם 05% ,מהמבוטחים או ?00%
דובר:
לנו יש שלושה רבעים מחולי הסוכרת במדינת ישראל.
דובר:
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אוקי ,ובמדינת ישראל אנחנו בין  05%ל 00%-היום סוכרת?
דובר:
קצת פחות.
דובר:
אתה מדבר על  655,555איש?
דובר:
אני אגיד לך את המספרים שלנו ,יש  5%לכללית ,באופן הרחב יותר  5%מהאוכלוסייה יש
להם - - -היה להם  215,555בפעם האחרונה שהסתכלתי.
דובר:
אז מתוך ה ,055,555-את התרופה הזאת בשילוב עם אינסולין בערך  0,555איש? אתה
מדבר על  0.0%מחולי הסוכרת.
דובר:
בשילובים האלה כן.
דובר:
בסדר .מסכימים כולם שאנחנו מורידים את נושא ה 25 BMI-עד  05ונשארים עם
אפשרות של  GLP-1משולב עם אינסולין.
דובר:
אוקי .התכשיר הבא זה זייטגה ,עמוד  0בתוך הטבלה ,תכשיר לטיפול בסרטן גרורתי של
הערמונית.
דובר:
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אנחנו מדברים על  3.6מיליון שקלים .אפשרויות מוגבלות לטיפול בסרטן גרורתי .תזכיר
לי את האינדיקציה ,זה לא קו שני לטקסוטר ,נכון?
דובר:
זה כן אחרי טקסוטר.
דובר:
אוקי .אני זוכר שהאבידנס שכנע אותנו לתת  .A9יש הארכה משמעותית ,מדובר בסרטן
שבדרך כלל מתקדם לאט אבל בשלב הזה הוא כבר דוהר ואנחנו יכולים לעצור את הדהירה שלו.
יש הסכמה להשאיר?
דובר:
כן.
דובר:
הבא זה טיפולי שיניים ,חוסר מולד מרובה של שיניים ,עד גיל  ,05עמוד  6בטבלה.
דובר:
אנחנו מדברים על עלות כוללת ,גם פה זה  ,A9למרות שהחלטנו לא להבדיל משמעותית
בין  A8/9ל ,A9-אבל זה נותן לנו כיוון ו- - -
דובר:
פה צריך להוסיף  15,555שקל .לחולים עם  00שיניים ומעלה ,בתמחור צריך להוסיף עוד
 15,555שקל.
דובר:
מה דעתכם שנלך פה בצורה מדורגת ונחליט היום על החסר של  3עד  02ומעלה ,וכמובן
של  00ומעלה ,ואת ה 0-5-נשאיר לפעם הבאה? נוריד  5ונשאיר  1מיליון? נראה לכם שזה מאוזן
כרגע? לא צריך בבת אחת.
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דובר:
לא הבנתי את ההצעה.
דובר:
יש לך את עמוד  6לפניך .זה מתחיל עם  5מיליון לחסר של  0עד  5שיניים ,שזאת הבעיה
הקטנה יותר .אם אתה תיקח רק  3ומעלה ,אתה תהיה ב 1,510-פלוס  ,5,230אם תוסיף גם את
מוקרני ראש צוואר ,שזה לדעתי ממש מחייב והמחיר הוא זול ,אז אנחנו נוציא קצת יותר מחצי
מאשר ה ,5-נוציא סדר גודל של  1.0מיליון ונדחה החלטה על  5.2מיליון לשנה הבאה .מה דעתכם?
דובר:
אני חושב משהו באינטרים .אני בטוח שאם נכניס עכשיו את ה 1-ואת שתי האלטרנטיבות
האחרות בסיבוב הזה ואני מציע כרגע להחליט שאנחנו מכניסים את שתי הקטגוריות האלה ואת
הקטגוריה השלישית של ה 5-מיליון להשאיר לתעדוף בסיבוב הבא של ה- - -
דובר:
לא הבנתי ,איזה קטגוריות?
דובר:
להכניס את זה ואת זה וגם מוקרני ראש-צוואר.
דובר:
לא ,זה משהו אחר ,זה עוד לא עלה לדיון.
דובר:
אני יודע ,אבל מכיוון שזה שיניים וזה שיניים ,אז אני רוצה לכלול את- - -
דובר:
וגם זה שיניים ,אז בואו נדון בכל השיניים בכלל.
דובר:
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אוקי ,לא ראיתי את קרוזון וטריצ'ר קולינס לא ראיתי כרגע ,בסדר ,אני מוריד את
מוקרני ראש-צוואר.
דובר:
יהיה לנו עוד סיבוב על כל הטכנולוגיות .אחרי שנגמור את מה שהכנסנו עכשיו יהיה לנו
עוד סיבוב ואז אם לא נפסול לחלוטין את האפשרות להכניס גם את הקטגוריה של  0עד  5שיניים
זה יתחרה על מה שנשאר ואני רוצה שנראה מה נשאר כדי שזה יתחרה.
דובר:
אתה אומר עדיין להעביר את ה 0-עד .5
דובר:
לא ,זה אחרת .אין שום דבר שהוא סופי ,אבל הוא אומר להעביר מתוך מחשבה שהולך
להיות סופי על מעל  ,3לא לזנוח לגמרי ,להשאיר בבאק אוף דה מיינד את  0-5ולראות לקראת
שלב ההתכנסות.
דובר:
כן .אני רוצה להזכיר משהו שקרה לפני שנה .לפני שנה ,אחרי שעשינו עבודה מאוד
אפקטיבית ,כמו עכשיו ,אנחנו הגענו ,אם אני זוכר טוב ,מתוך ה 055-מיליון ל 230-מיליון בסיבוב
אחד ואז נשאלו מה עם ה 0-מיליון האחרונים ואז תעדפנו עוד פעם.
דובר:
בקיצור אתה אומר שבסבב הזה יהיו לנו שלוש קטגוריות ,הכנסה וממשיך הלאה עם
סימן קריאה ,להשאיר ברקע או להוציא על הסף ,כמו שעשינו ל GLP-1-ו.25/05 BMI-
דובר:
נכון .לא להוציא על הסף ,לתת להם הזדמנות- - -
דובר:
אז בואו נקרא לזה קטגוריה .0 ,2 ,0
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דובר:
אני חושבת שזה טעות לפצל ,יתחילו לספור אם חסרות לו  5שיניים או  3שיניים .שוב ,זה
חוסר מולד ,מאוד משמעותי.
דובר:
אם כך ,בואו נכניס את כל ה- - -
דובר:
אני חושבת ששווה להעלות את כל הקבוצה ביחד .אם נצטרך אחר כך לצמצם נצמצם,
אבל כרגע- - -
דובר:
בכל מקרה פיצלת 0 ,עד  5פיצלת ,ומה עם  1שיניים? לא כתוב פה.
דובר:
לא ,חוסר מולד משמעותי שמפריע מבחינה תפקודית.
דובר:
ואם חסר לו  0שיניים?
דובר:
 1כמעט לכולנו חסר ,אמר  Xבישיבה הקודמת.
דובר:
היא אומרת שאי אפשר לפצל בין השיניים.
דובר:
לא ,אני לא אמרתי את זה.
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דובר:
 1זה לא מפריע ,זה בדרך כלל במקום אחד ברצף .כשזה מפוזר בפה הרבה שיניים
חסרות ...חוסר מולד חמור זה מעל  0שיניים.
דובר:
אם זאת ההגדרה באמת של מצב חמור ,אני חושבת שההבחנה- - -
דובר:
אתם מעדיפים את ההצעה של  Xלהכניס את הכול?
דובר:
הפיצול בוצע רק בגלל התמחור השונה וזו הייתה בקשה של קופות החולים.
דובר:
זאת אומרת אנחנו מכניסים פה עלות כוללת של .02.0
דובר:
לדעתי כן.
דובר:
שים לב למה שהיא מציעה ,זו ואריאציה ,בואו נכניס את הכול ואז כשנרצה בסוף לעשות
את זה ,אולי נוציא את זה.
דובר:
לא ,אני חושבת שיש קושי לפצל את זה.
דובר:
פיצלנו את זה כבר.
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דובר:
אנחנו פיצלנו את זה בעיקר מבחינה תמחירית .נכון שחוסר של  00שיניים הוא הרבה יותר
משמעותי מאשר  0שיניים ,אבל התסמונת הזאת והקושי הזה הוא מ 0-שיניים ומעלה מבחינה
תפקודית .זה נורא מפתה לעשות את זה כי יש הרבה חולים שנמצאים פה והם כאילו מסה גדולה
של כסף ,אז זה מפתה לפצל את זה ,אבל אני חושבת שאדם שחסרות לו  5שיניים בפה לעומת  3זה
כבר לא משמעותי כל כך מבחינה תפקודית ולכן אני חושבת ש- - -
דובר:
אבל  0לעומת  ?3אין גבול לזה .באיזה שהוא מקום צריך להעביר את הגבול ,או שלא
מעבירים גבול.
דובר:
כשאת מסתכלת על זה פרקטית היום ,אם את עכשיו לא מפצלת ומכניסה את הכול,
הסיכוי של זה ליפול הוא הרבה יותר גדול .אני חושב שמה שהיושב ראש הציע סביר מבחינת
הסיכוי של זה להיכנס .לכן אולי כדאי לפצל.
דובר:
גם צריך לזכור שיש לנו  02שיניים ,אנחנו מדברים פה עדיין על לא מעט שיניים.
דובר:
אני גם חושב ש 0-עד  5הסבל התפקודי הוא נמוך משמעותית מאשר  3ומעלה .אבל אני
לא רופא שיניים ,אני לא יכול לדעת בוודאות.
דובר:
צריך לשמוע את זה מהם.
דובר:
שוב ,הפיצול שבוצע היה פיצול בגלל שהפרוטוקולים הטיפוליים היו שונים והתמחור היה
שונה וזה איזה שהוא פיצול שנוצר תוך כדי הדיונים בשביל לבוא ולתמחר כל חולה וחולה .נכון
שיש פה היקפים שונים ,אבל בעיניי גם  5צריך לעלות.
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דובר:
למרות שאני מזדהה איתך עם זה ש 0-שיניים זה בעיה ,כמו שאמר  ,Xזה כמו  .BMIב-
 25 BMIזה הנכון ,אנחנו אמרנו  ,05אבל אני חושב שאפשר ל- - -
דובר:
אובר וייט זה מ.20-
דובר:
אני מבין .אני אומר שאפשר לקבל את ההצעה של  ,Xאו אפשר להעביר את הכול ,ואני
חושב שבתעדוף הסופי- - -
דובר:
יהיה קשה לפרק את זה אחר כך.
דובר:
כן נוריד את ה 0-עד .5
דובר:
אז נפרק עכשיו.
דובר:
רבותיי ,יש לנו כרגע שתי הצעות .להעביר את זה הלאה כבלוק ,או להעביר הלאה תוך
פיצול ,כשמעל  3שיניים נשאר ומ 0-עד  5מחכה בוויטינג ליסט ,קטגוריה  ,2מה שנקרא.
דובר:
אני חושבת שכדאי להשאיר את זה כרגע בקטגוריה .2
דובר:
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זאת אומרת מפוצל.
דובר:
כן.
דובר:
גם אתה .מסתמן רוב לעניין הזה .אולי נשתמש בקטגוריה  ,0 ,2 ,0אם יהיו לנו הרבה
כאלה .אז אנחנו מעבירים הלאה בוודאות את מעל  3שיניים ובין  0ל 5-יחכה ממש להתכנסות
הסופית .מקובל?
דובר:
כן.
דובר:
אתם רוצים שנמשיך עם שיניים?
דובר:
לא ,נלך לפי הסדר .התכשיר הבא זה הומירה לאולצרטיב קוליטיס .זה בעמוד מספר 2
בטבלה.
דובר:
אני לא מבין ,גם אמרתי קודם ,את העניין של המחיר .הרי זה עומד מול רמיקייד.
דובר:
לא מול רמיקייד ,הוא עומד כקו טיפול נוסף.
דובר:
אני רציתי להציע שיתמחרו את זה לנכשלי רמיקייד .מה אתה אומר על זה?
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דובר:
כן ,מבחינתי- - -
דובר:
כי זו לא ההתוויה המבוקשת .אני דיברתי על זה עם  Xהבוקר ,לאור העלות האדירה.
דובר:
אני שאלתי את זה גם בפעם הקודמת ,הומירה ורמיקייד ,למיטב ידיעתי ,זה גם לא
השטח של  Xעד הסוף ,הם שווי ערך ,אין שום הבדל ,לדעתי בין הומירה ורמיקייד.
דובר:
למרות שלא עשו - - -
דובר:
כי אז זה אחרי כישלון רמיקייד.
דובר:
אבל לא זאת ההתוויה המבוקשת .ה 25-מיליון פה זה קו ראשון של תרופה ביולוגית.
דובר:
אני חושב ,אם אפשר ,לברר עוד פעם ,להוריד את המחיר ככישלון רמיקייד.
דובר:
אנחנו יכולים להכניס את זה ולעשות הערכה מה זה אומר לגבי חולים שנכשלו ברמיקייד.
זאת אומרת אנחנו יכולים לבוא ולהגיד אך ורק חולים נכשלי רמיקייד יקבלו כקו שני .אנחנו
יכולים לעשות את ההערכה באחת ההפסקות.
דובר:
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לדעתי בפועל זה מה שנעשה בדרך כלל ,לא מתחילים עם הומירה.
דובר:
מה הייתה ההצדקה של הגסטרואנטרולוגים לקו הראשון? צריכים להיזכר.
דובר:
יש פה שני היבטים ,אני די נכנסתי לסיפור הזה .הרמיקייד והיומירה כתחליף .ויש שלב
נוסף שבו מעלים את מינון הרמיקייד כפליים .עוד פן שצריך לקחת בחשבון ,שחלק מהUC-
מאובחנים כקרוהן ואז האינדיקציות כבר- - -
דובר:
לקרוהן יש יומירה בסל.
דובר:
בדיוק ,וזה מה שעושים .כך שלא בטוח שהתחשיב הזה- - -
דובר:
מה זה נקרא מה שעושים?
דובר:
מה אתה אומר? שהם עושים גיימינג?
דובר:
אתה אמרת.
דובר:
לא ,מותר להגיד את המילה הזאת X .אמר שהרופאים עושים גיימינג על מנת לתת את
היומירה.
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דובר:
לא נבקש מ X-להגיד עם מי הוא דיבר ,אבל התופעה לא מוכרת לי .אני יושב בדיונים עם
גסטרואנטרולוגים די הרבה והיא לא מוכרת לי .כן מוכר לי שרמיקייד זו התרופה שנותנים
להתחיל איתה.
דובר:
היא הייתה קודמת באישור.
דובר:
יש שלב של העלייה כפליים במינון של הרמיקייד ,שהוא גם כן צריך להיכנס איפה שהוא
בתוך ה- - -
דובר:
אבל זה לא בסל.
דובר:
הרמיקייד בסל.
דובר:
המינון הכפול לא.
דובר:
אין כזה דבר ,אין קשר בין מינון לבין בסל או לא .כל מינון ברגע שהתרופה נמצאת בסל.
דובר:
רבותיי ,יש לנו שתי אפשרויות :לאשר לפחות למעבר לשלב הבא של היום את יומירה כקו
ראשון באולצרטיב קוליטיס ,קו נוסף לאינפליקסימאב ,לרמיקייד ,או לנסות לצמצם עלויות ושזה
יהיה רק קו שני.
דובר:
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אני חד משמעי בשביל לצמצם עלויות .אני חושב שיש קו ראשון שהוא לדעתי נון
אינפריוריטי ,אין הבדל ביניהם ואני חושב שחשוב להכניס את זה כקו שני- - -
דובר:
זה יותר טוב מאשר לדחות את זה על הסף ,בגלל שזה  05%מהסל.
דובר:
מה שאנחנו עושים תמיד ,אנחנו נעשה פגישות של ועדת משנה ,אתם תצאו להפסקות
מסוימות ואנחנו נעשה פגישות של ועדת משנה ,ואם משנים את ההתוויה אנחנו נשב ונראה איך
אנחנו מגיעים עם היקפים חדשים.
דובר:
אני מציע לא להחליט עכשיו.
דובר:
אני מציע להחליט עכשיו.
דובר:
אי אפשר להתווכח עם  Xבנושא הזה ,ברור שאתה צודק.
דובר:
הוא לא מתעסק באולצרטיב קוליטיס.
דובר:
עכשיו אפשר להחליט שאנחנו רוצים להמשיך עם זה לקו שני וההערכות והמספרים יגיעו
בהמשך היום.
דובר:
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רבותיי ,זה  05%מהסל .מחלה אמנם חשובה וגם הטיפול הוא טיפול יעיל ,אבל אם יש לנו
אינפליקסימאב בסל ,אני ממש חושב שלא צריך עם העניין הזה- - -
דובר:
גם לא היה מחקר שהראה סופריוריטי של ההומירה.
דובר:
אני חושב שהטיעונים של פרופ'  Xהם טיעונים קבילים והגיוניים.
דובר:
באמת בלי לתאם ,הבוקר בחנתי את האפשרות הזאת עם  Xבטלפון .לדעתי זה יוריד חלק
גדול ,זה לא יוריד רבע או חצי ,זה יוריד יותר מזה.
דובר:
החולים הם חולים כרוניים ,בסופו של דבר הם מגיעים כמעט לכל האופציות.
דובר:
קודם כל לאולצרטיב קוליטיס יש טיפול ,טוטאל קולקטיב.
דובר:
המטרה היא למנוע את זה.
דובר:
לא ,היומירה ימנע את זה בתוספת שולית על אינפליקסימאב .זו דעתי.
דובר:
אפשר להעביר את זה ומקסימום נעשה חישוב נוסף.
דובר:
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בסדר ,נעשה חישוב ,נעביר את זה תוך עיבוד וחישוב נוסף ,אולי גם ננצל את ההפסקה
להרים טלפונים לגסטרואונטרולוגים שלנו ונשאל את דעתם על ההצעה הזאת ,כי אני לא
הספקתי לדבר.
דובר:
--אני מתכוון לשני הטיפולים ,כל החישובים של החיסכון הם לא נכונים.דובר:
מאיזה בחינה הם לא נכונים?
דובר:
כי זו מחלה כרונית ,היא לא מחלה של- - -
דובר:
והחולה יקבל את הראשון ואחר כך יקבל את השני ,זה יצמצם קצת ,אבל לא- - -
דובר:
זה לא יצמצם כלום.
דובר:
מהניסיון שלך ,חולים שמגיבים לרמיקייד יוצאים תוך תקופה מהתגובה לרמיקייד?
דובר:
עובדה שהם לוקחים מינון כפול.
דובר:
זה שהחישוב יגיד כל מי שקיבל רמיקייד- - -
דובר:
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חלק מהם שהם נכשלי רמיקייד עושים מחלה סוערת מאוד ויגיעו על רקע זה לטוטאל
קולקטיב ,עם טוקסיק מגה קולון ,או אפילו בלי טוקסיק מגה קולון ,עם מחלה סוערת ביותר,
ואני חושב שאלה שיקבלו גם וגם זה שיעור קטן ,אני חולק עליך ,אבל דבר אתה ואני אדבר עם
הגסטרואונטרולוגים ונחזור עם תשובה .אני מציע בינתיים לתמחר כמה זה אם זה יהיה רק קו
שני.
דובר:
אוקי.
דובר:
האם יש פה קונצנזוס של לתת לזה  05%בקירוב מהסל השנה זה לא דבר קביל? או שאין
קונצנזוס על האמירה הזו?
דובר:
על זה לא .אני חושב ש ...או שהוא נכנס ,או שהוא לא נכנס.
דובר:
בסדר .סליחה ,אם זה היה ב 2.555-מיליון ולא ב 25-מיליון היית מקיים את אותו דיון?
לא היית מקיים את אותו דיון.
דובר:
אבל תבין שמה שאתה אומר עכשיו זה שאנחנו לוקחים סיכונים על- - -
דובר:
--כי אין שום הוכחה שזה יותר טוב מה- - -דובר:
כן ,אבל בפרקטיקה יש גסטרואנטרולוגים שנותנים את זה יש שנותנים את זה ,אני חושב
שהרוב זה לנכשלי אינפליקסימאב ,כי הניסיון המצטבר אצל הגסטרואונטרולוגים הוא יותר גדול
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באינפליקסימאב ,כי הוא יותר שנים .אבל אני רוצה לקיים שיחה עם הגסטרואנטרולוגים שלנו,
אולי שעוד מישהו מכם יקיים?
דובר:
אנחנו עושים בדיקה לגבי זה.
דובר:
תביא בחשבון אבל ,בבקשה ,שכל הקופות ,או לפחות שלושה נציגים אמרו את זה בקול
רם ,שהסיכוי לצמצום בפועל לא ייצא לפועל.
דובר:
בואו נשאל גם את הגסטרואנטרולוגים.
דובר:
בסדר ,אבל לא ניקח סיכון ויכניסו את זה ב 25-מיליון כשזה יהיה  25מיליון ,לא ניקח
סיכון כזה.
דובר:
אנחנו לא לוקחים שום סיכון ,אנחנו מעבירים את זה הלאה ,אל"ף ,אנחנו נתמחר ובי"ת,
נתייעץ ונחזור לדון בזה.
דובר:
אוקי ,הלאה.
דובר:
התרופה הבאה.
דובר:
התכשיר הבא הוא קפרלזה ,לטיפול במצבים שזה מתקדם מקומי ,לא נתיח ,או גרורתי.
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דובר:
ספרי לנו ,X ,מה זה נותן מבחינת הארכת תוחלת חיים? זה  00חולים.
דובר:
 00חודשים .PFS
דובר:
יש שם קוואלי?
דובר:
צריך לזכור שזה מחלה שכרגע אין לה טיפול ולכן ההשוואה היא לפלצבו .פה אנחנו
מדברים על תוספת ,כמו שאמרה  ,Xשל  00.2חודשים ב ,PFS-כמו שהיא אמרה ,ממצאי ה-
 overall survivalעוד לא בשלים.
דובר:
בגלל התוספת הגדולה ,אז אין מספיק...
דובר:
נכון .אם אנחנו מסתכלים רק על ה PFS-אנחנו מדברים על ...של  5.10שזה אומר שזה
משפר את ה PFS-ב 01%-או מפחית את הסיכון מעבר להתקדמות של המחלה ,זה משפר גם
מדדים אחרים במקביל ,גם רמות האוקציטונין ,גם  ,CEAגם מכפיל את הזמן להחמרה של
הכאב ,משפר כמובן את שיעור הבקרה והמחלה עצמה .היה לזה גם הד מכלל המומחים
שמטפלים במחלה.
דובר:
אני מניח שהמומחים שמטפלים המליצו בצורה חמה מאוד.
דובר:
דורג גבוה על ידי האונקולוגים.
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דובר:
רבותיי ,מדובר במעט חולים שהסיכוי שמישהו יוציא מהם את הכסף הזה 060,555 ,שקל
ללא מגבית ציבורית בעיתונים הוא קטן מאוד ,מצד שני אותם  00חולים מאוד יידבקו לתרופה
הזאת.
דובר:
גם אין חלופות.
דובר:
ואין לה חלופות ,אז השאלה מה דעת הפורום? אני חושב שהיא צריכה לעבור הלאה ,לאור
הנתונים שאמרתי.
דובר:
אין חלופה.
דובר:
מסכימים?
דובר:
כן.
דובר:
אוקי .עובר הלאה .התרופה הבאה.
דובר:
התכשיר הבא באותו עמוד ,אפיניטור ,לסרטן שד גרורתי .פה גם המספרים שאתם רואים
זה כמובן בכפוף להסכם ריסק שרינג שנמצא.
דובר:
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זה אחרי ריסק שרינג?
דובר:
זה אחרי ריסק שרינג.
דובר:
תני לנו שוב את המספרים ,X ,לגבי האבידנס .אישה ,חס וחלילה ,סובלת מסרטן שד
גרורתי ,לאחר טיפול אנדוקריני קודם ,מה זה עושה לה מבחינת תוחלת חיים ,איכות חיים?PFS ,

דובר:
צריך לזכור ,מדובר בעצם בטיפול שניתן במקביל לטיפול האנדוקריני ,כך שזה טיפול
יחסית מאוד מוקדם בשלב הזה של המחלה .הנתונים רלוונטיים בנושא של ה ,PFS-של חציון
הישרדות ללא התקדמות מחלה ,ב overall survival-אחר כך יש ...הוא מקבל המון טיפולים
אחרי ואין לזהות ממצאים שמלמדים על שיפור ב .OS-אנחנו מדברים רק על הנושא של השיפור
ב ,PFS-אנחנו מדברים על קרוב ל 6-חודשים תוספת ב.PFS-
דובר:
זה לא בהשוואה לפסלודקס ,נכון?
דובר:
לא.
דובר:
מה הסיבה שאין השוואה לפסלודקס? אלה תחליפים?
דובר:
אני אגיד לך ,רוב החולות פוסט שני טיפולים במעכבי ארומטז' ,הרבה פעמים המחלה
שלהן כבר מתקדמת מדי בשביל להעביר אותן לעוד קו שלישי בפסלודקס ,בדרך כלל הן כבר יעברו
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לכימותרפיה .גם כשדיברנו על פסלודקס במקור ,דיברנו על פסלודקס בכמות קטנה של חולות
שבכלל לא ...בסופו של דבר הבסיס הנכון להשוואה היה להוסיף את זה לטיפול קו שני במעכב
ארומטז' ,לעומת מעכב ארומטז' רגיל ולראות אם בעצם אתה מאפשר עוד הארכה לקראת
המעבר .רוב הסיכויים שבאותן נשים אחרי שהמחלה שלהן תתקדם גם הן לא יעברו לפסלודקס,
הן יעברו לכימותרפיה גם.
דובר:
מה פרופיל תופעות הלוואי? אני רוצה לנסות לעמוד על האיכות של ה 6-חודשים הללו.
דובר:
אבל ה overall survival-היה קטן.
דובר:
כן ,ככה זה נראה.
דובר:
תופעות הלוואי הן מעל  ,05%הן כוללות זיהומים ,ירידה בתיאבון ,הפרעות בתיאבון,
כאבי ראש ,שיעול.
דובר:
אלה תופעות הלוואי של התרופה.
דובר:
כן.
דובר:
אבל  05%זה לא...
דובר:
לכל תרופה אונקולוגית יש.
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דובר:
בדיוק ,אלה לא נשמעות תופעות לוואי חריגות.
דובר:
לא ,לא ממש.
דובר:
רגע ,מבחינת תופעות לוואי ,פנאומוניטיס ב- - - 01%-
דובר:
כן ,אבל בדרגה  0רק  ,1%בדרגה  1זה  ... .5.0%הרי מדכא את מערכת החיסון ,אנחנו
מכירים אותו במושתלים ,לכן רוב הסיכויים שזה גם מה שהוא יעשה.
דובר:
לאיזה מספר חולים חישבתם את ה- - -
דובר:
.260
דובר:
מספר החולות הרבה יותר גדול.
דובר:
אבל יש ריסק שרינג.
דובר:
אני לא ראיתי את הסכם הריסק שרינג ,ולריסק שרינג שיהיה מוגבל לכמה שנים אנחנו
לא מסכימים.
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דובר:
הוא לא מוגבל .הריסק שרינג הספציפי הזה הוא לא מוגבל למספר שנים ,כל חולה מעל
.260
דובר:
בואו תראו את ההסכם ,אם יהיה הסכם שלא מוגבל בשנים וסופר רק את חולות סרטן
השד.
דובר:
זה נשלח.
דובר:
אני לא ראיתי.
דובר:
תני לנו תמצית של מהות ההסכם.
דובר:
ההסכם הוא הסכם ב 260-חולות ללא מגבלת זמן ,עד לטווח של ...105
דובר:
לפי הנתונים שלכם יש ?005
דובר:
 .005זה בסדר ,בתנאי ,עוד תנאי אחד קטן ,שזו ספירה רק של חולות סרטן השד.
דובר:
רק חולות סרטן שד.
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דובר:
ברור.
דובר:
אם זה כל כך ברור ,אז שזה יהיה כתוב.
דובר:
לא דנים בוועדת המשנה במספרים ובסכומים?
דובר:
סליחה ,היום מחליטים אם מכניסים או לא.
דובר:
בסדר ,זו שאלה לגיטימית ,הוא יכול לשאול.
דובר:
יש להסכם נספח שמדבר על ההתוויה הספציפית ,ואז תוכלו לראות ,זה מאוד ברור.
דובר:
ההתוויה מכוסה בהגדרה של ההכנסה לסל.
דובר:
הסכם הריסק שרינג המקורי היה לגבי כלל התרופה ,כולל התוויות אחרות .הוא צומצם
לאור הערות שקיבלנו מהקופות.
דובר:
העברתם לנו את ההסכם החדש?
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דובר:
 Xהעבירה אתמול.
דובר:
אני חושב שאחד הנתונים החשובים ,ברור שלתרופה יש מקום מסוים ,אבל אחד הדברים
הבולטים בעיניי בכל זאת ,בנושא כזה ,גם התעדוף של האיגוד ,האיגוד לא שם את התרופה הזאת
בקבוצה הראשונה .אתם זוכרים שהוא חילק את זה? אני חושב שבהסתכלות שלי לדבר שאולי לא
מדברים עליו עכשיו ,זה באונקולוגיה ,עדיפויות ראשונות ,התוויות חשובות ,לדעתי כרגע אני לא
הייתי- - -
דובר:
אתה לא מתרשם שיש פה הארכה לנשים שיש להן פרוגנוזה של  00חודשים שרידות ,יש
הארכה  6-חודשים של .progression free survival
דובר:
צריך לזכור שזו גם קבוצה של חולות שהן לא  her2כי בשנים האחרונות היו המון
תכשירים שנכנסו לחולות שיש להם ביטוי של  .her2זו קבוצת חולות שאין להן ביטוי של her2
שבעצם בשנים האחרונות לא היו כל כך הרבה תכשירים שהתווספו.
דובר:
לא נתנו להם כלום.
דובר:
הן טריפל נגטיב? הן לא טריפל נגטיב ,רק  her2נגטיב.
דובר:
 her2נגטיב.
דובר:
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לכן המספר הזה.
דובר:
לכן המספר וגם ,שוב ,זו לא קבוצה חופפת לתכשיר השני שהוא פרג'טה.
דובר:
אני פשוט רציתי להגיד את מה ש ,X-שאני לא מבינה למה זה מגיע בתור דבר רביעי
בתעדוף עכשיו- - -
דובר:
זה לא בתעדוף עכשיו ,זה רק סדר .חלק מהאנשים ביקשו סדר דיון בשביל להוריד דברים,
חלק מהאנשים ביקשו סדר דיון בשביל ...זה רק סדר דיון ,זה לא תעדוף.
דובר:
 Xבדעה ראשונה ,שלא הייתה נראית נחרצת ,בעד להוריד את זה .הבנתי אותך נכון?
דובר:
נחרצת ,אמרת?
דובר:
אמרתי לא נחרצת.
דובר:
אבל זאת דעתי.
דובר:
בתעדוף האונקולוגי זה בקבוצה השנייה במקום עשירי.
דובר:
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בסדר ,את מצטרפת ל?X-
דובר:
צריך להתחשב בדעתם ,לא?
דובר:
זה היה נימוק ,האם הדעה היא כמו של  ,Xשאת שוקלת להציע פה לפורום אחרי עוד דיון
להוריד את זה.
דובר:
אני חושב שמדובר באנשים שאין להם חלופה ,כמו שנאמר כאן ,ויש כאן פריצת דרך .אני
לא חושב שאפשר להוריד את זה .אולי אפשר ללחוץ יותר במחיר ,בכל אופן עשו כאן ריסק שרינג,
שזו התקדמות מהפעם הקודמת ויכול להיות שאפשר ללחוץ יותר במחיר ,ודאי שזה לא צריך
לרדת בסבב הזה .אגב ,אם מדברים על הדירוגים של האיגודים ,אז אני שמעתי כאן מאנשי
המקצוע לא פעם שהאיגודים לא בדיוק תמיד מדרגים נכון ולא תמיד אנחנו מתייחסים ,אז אני
לא חושב שפתאום כאן צריך לקדש את הדירוג של האיגוד .כי אם אנחנו מקדשים את הדירוג של
האיגוד ,אפשר לפתוח את כל הסל מחדש.
דובר:
הוא אמר את זה יותר טוב ממני .אנחנו רוצים את זה.
דובר:
מי זה אנחנו?
דובר:
אנחנו כמשרד.
דובר:
תנמקי.

סל הבריאות
21.02.02

05

דובר:
מאותם נימוקים שהוא אמר ,אני חושבת שיש פה פריצת דרך ,אני חושבת שאין מענה
לנשים הללו ,בסך הכול עשינו פה עבודה יפה עם הריסק שרינג ,הורדנו עלויות מאוד ,לדעתי 05
מיליון שקל- - -
דובר:
בסדר ,אבל זה עדיין  00%מהתוספת.
דובר:
בסדר ,אבל- - -
דובר:
 ,Don't hold your breathאני מבין שנעשה פה מאמץ מאוד גדול ,אז יש סיבוב של עוד
מיליון ,אנחנו מדברים על תרופה ,ואני חושב שזה מה שאמר- - -
דובר:
אלה נשים שאין להן פתרון היום.
דובר:
השאלה עוד כמה כאלה יהיו לנו במהלך .אז אני חושב שאם יש דעה של שני חברים לא
להוריד בשלב הזה ,אנחנו נעביר הלאה ,אבל נזכור שהדעות מאוד חלוקות .אני ,דרך אגב ,מצטרף
ל X-ול.X-
דובר:
אני גם מצטרף אליהם ,אבל האם הקטגוריה שיצאנו ,של ה-ב' ,של הסימן שאלה- - -
דובר:
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זה מה שעשינו כרגע ,העברנו את זה הלאה ,רק שנזכור שהדעות חלוקות ,זו קטגוריה .2
הרציונל לזה הוא שיכול להיות שאנחנו נוריד דברים שבאמת יקלו עלינו להכניס את זה .דברים
שיהיה להם רוב.
דובר:
אגב ,אולי אפשר לומר ,אני בעד ,שנבוא עכשיו לחברה ונגיד להם' ,תשמעו ,אם אתם לא
תרדו באופן משמעותי במחיר ,תלכו עוד לקראת ,אז יהיה לכם יותר קשה להיכנס' .כבר אמרנו
כאלה דברים- - -
דובר:
אני מניח שברגע זה מועברת להם הודעה כזו .כך אני מניח.
דובר:
לא ,אבל עד עכשיו לא אמרנו את זה ,אני אומר ,אם אנחנו אומרים את זה ,זה הרבה יותר
משמעותי מול החברה.
דובר:
אני בעד שנגיד את זה ,X .את לוקחת את זה לתשומת לבך? אני רק חושב שהם יחזרו
ויגידו 'כמה אפשר?' אומרים לנו שיש  005-015חולים 60 ,005 ,חולים לקחנו על עצמנו ,כמה אתם
רוצים 65 ,חולים? הסיכוי פה לעשות קוויז משמעותי הוא מאוד נמוך ,כי שים לב ,אלה 260
חולים ,אומר לנו  Xשישנם כ 005-חולים ,אוטומטית  60חולים החברה לקחה על עצמה ,עכשיו
הם לקחו עוד  ,055עד  105במידה שיש טעות ויתרבו החולים וזה לעולם ועד ,אז אל תצפה שה00-
הזה יירד ל.25-
דובר:

לא ציפיתי שיירד ל ,25-אנחנו בכל מקרה תומכים בזה.
דובר:
אבל אולי יירד ל 20-או .26
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דובר:
אני לא מאמין לאור הנתונים שנתתי לך .בסדר ,בשביל זה העברנו את זה לשלב הבא,
כשהרף מתנדנד.
מה התרופה הבאה?
דובר:
אריבג' ,זה עמוד  ,0שורה אחרונה ,לטיפול ב BCC-מתקדמת גרורתית .שוב 20 ,חולים,
עלות לפרט מאוד גבוהה ,של כ .005,555-אין להם שום חלופה.
דובר:
זה נחשב לפריצת דרך ,אני חושב.
דובר:
ואין משהו אחר.
דובר:
אוקי ,יש קונצנזוס להכניס ,יש באמת מעט חולים ,כי רובם מטופלים בהצלחה בשלב
הרבה הרבה יותר מוקדם.
דובר:
הטכנולוגיות הבאות זו חזרה לטיפולי השיניים .יש לנו פה בקשה ברצף של טריצ'ר
קולינס והתסמונות לסגירה מוקדמת של תפרי הגולגולת .עמוד  ,6בתחילת העמוד .תסמונות
מולדות ,מדובר על טיפולים עד גיל  ,05מספר חולים- - -
דובר:
רבותיי ,הסכום הוא קטן וחולים מאוד מאוד מסכנים בכמות קטנה ,עלות גבוהה .אני
בעד להכניס.
דובר:
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כן.
דובר:
גם טריצ'ר קולינס וגם קרוזון.
דובר:
כן.
דובר:
הבקשה הבאה הייתה לטיפולי שיניים למוקרני ראש-צוואר .שורה מתחת לזה.
דובר:
גם פה סכום אפסי וחולים מאוד קשים ,אין ספק שצריך להכניס.
דובר:
זה לכל החיים ,נכון?
דובר:
כן.
דובר:
הבא זה דואודופה.
דובר:
אני יוצא מהדיון.
דובר:
דואודופה ,אנחנו מדברים על טיפול במחלת פרקינסון בחולים הקשים .מה שאתם רואים
פה זה כבר מחירים אחרי תכנית של ריסק שרינג שקיימת פה ל 35-חולים.
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דובר:
אתם אומרים שנבחנת אפשרות לריסק שרינג.
דובר:
לא ,המספרים שמופיעים פה מבטאים- - -
דובר:
כן ,אז ספרו לנו על התכנית.
דובר:
התכנית באה ואומרת שהחברה מתחייבת שכל מספר קסטות מעל טיפול ב 35-חולים,
המשך הקסטות יהיה על חשבון החברה .התמחור פה כולל את הדברים האחרים הנוספים ,עבור
 055חולים ,וכמובן גם את הטסט שמבוצע לקצת יותר חולים.
דובר:
השאלה היחידה שנשארה ,לכמה זמן ההסכם הזה?
דובר:
ההסכם ,למיטב זיכרוני ,הוא לשלוש שנים ,הוא נשלח אתמול אליכם.
דובר:
אנחנו לא מסכימים.
דובר:
למה לא? מה אתה יודע מה יהיה עוד שלוש שנים?
דובר:
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אני אגיד לך מה יקרה בעוד שלוש שנים .זה מתחום הטכנולוגיה ,לכן ההערה שלי תהיה
גנרית .ההסכמים של ריסק שרינג של טכנולוגיה שהיא לא תרופתית הם לקויים בדבר אחד.
בתרופות באה גנריקה ,פג פטנט וכו' ,הסכמי ריסק שרינג שתלויים בטכנולוגיה שאיננה תרופה,
באה טכנולוגיה חדשה שהיא בדרך כלל יותר יקרה ,פה היא זהה ואי אפשר להפריד כי ריסק
שרינג הוא כנגד הטכנולוגיה הישנה ,לכן הסכמי ריסק שרינג על טכנולוגיה שאיננה תרופה
שמשכם הוא קצר ,קרו לנו מקודם ,מה שאני קורא לו ביצה חמה וטובענית.
דובר:
אתה אומר זו מדפסת חינם ,בעוד שלוש שנים הדיו לא יהיה בחינם?
דובר:
לא יהיה בחינם ,לא יהיה גנריקה ,לא יהיה מכשיר יותר זול .הסכם ריסק שרינג לשלוש
שנים לטכנולוגיה שאינה תרופה בעינינו לא קביל.
דובר:
אנחנו רוצים לפרט על ההסכם.
דובר:
מה אתה מציע ,אם אנחנו רוצים את זה?
דובר:
או מספר אמיתי ולהכניס את זה לסל במספר אמיתי ,או לא להכניס.
דובר:
אני רוצה לענות ,גם לשאלה וגם להסבר על ההסכם .בעניין הספציפי של הדואודופה ,מה
שסוכם זה ככה :למרות שההערכה הייתה של  055חולים אנחנו נכנסים להסכם ריסק שרינג של
 35חולים ,שזה  000,555קסטות במקום ה 00,055-שממילא גם זה היה גידול כי המספר הזה הוא
קצת נמוך וגם הייתה הערכה שחלק מהחולים יקבלו יותר מקסטה אחת ביום .לגבי השאלה
הספציפית שפרופ'  Xמעלה ,הסיכום הו א שהחוזה הוא חוזה לשלוש שנים כי אין טעם לקחת כסף
של מדינה ולשים אותו מראש במקום שאפשר לחסוך אותו ואנחנו פה על כל שקל רוצים- - -
דובר:
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זה בסדר ,אין ויכוח.
דובר:
ולכן כדי מצד אחד כן לאפשר את זה וכן לחסוך כספי ציבור ומצד שני לא להביא לפגיעה
בקופות ,מה שסוכם זה שבתום שלוש השנים ,אנחנו נעשה כל הזמן בחינה של הדבר הזה ושל
ההיקף הכמותי ,אבל בתום שלוש השנים ייעשה דיון ואם אנחנו נראה שיש חריגה ,אז הדבר
יטופל.
דובר:
שנייה ,זה בסדר ,בתנאי.
דובר:
רגע ,אני רוצה להגיד משהו ,כי זה יחזור כנראה בכמה מקומות .כשאנחנו מסתכלים על
התעדוף של השנה ועל התקצוב של השנה ,אם אנחנו מצליחים לגדר את ההוצאה ואז זה אומר
שאנחנו צריכים במקום נגיד באפיניטור לשים  05מיליון שקל ,אנחנו צריכים לשים  05מיליון שקל
ואז אנחנו חוסכים  25מיליון שקל לשלוש או ארבע שנים ,או לחמש השנים הקרובות ,אז קודם כל
אנחנו חוסכים כסף שהוא כסף ציבורי ,שתיים ,אנחנו לא נעלמים ,אנחנו- - -
דובר:
זה בסדר ,בואי נגדיר מה זה לא נעלמים .הכול נכון ,זאת אומרת שיש מנגנון שמרגיע
בריסק שרינג שאומר שבעוד שלוש שנים נגיע ,המשרד יקיים רג'יסטרי ,ירשום ,אנחנו ניתן את
הנתונים ,ה כול יהיה רגוע ,בעוד שלוש שנים כל מה שאתם הסכמתם עד היום נגיד יועלה לדיון.
לא אמרתם תינתן תוספת לפי העלות לנושא ,ולכן זה כמו לכתוב על הקרח.
דובר:
לא נכון .יש הרבה דברים שאנחנו מעלים.
דובר:
לא ,למה לכתוב על הקרח? אם יש הבטחה שבעוד שלוש שנים זה עולה לוועדה הזאת
לדיון תקציבי נוסף- - -
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דובר:
איך אתה יודע שיהיה תקציב? יתחלף השר ,יתחלף הסגן ,יתחלפו הסמנכ"לים ,זו הבטחה
שהיא כתובה על הקרח.
דובר:
זו הבטחה שזה יועלה לדיון בוועדה .תמיד אפשר להגיד את זה ,אז אין מה לעשות ריסק
שרינג ,כי מה שאתה אומר זה לא צריך וזהו.
דובר:
לא נכון.
דובר:
כן ,כי זה תמיד יהיה לשלוש שנים ,אף אחד לא ייתן לך פור אבר.
דובר:
לא ,לפני דקה היה- - -
דובר:
כן ,אני אומרת ,אז במקרה היה באפיניטור ,כי זו פריצת דרך והחברה הסכימה ,אבל אם
לא יהיה אז לא צריך ,אז מה זה אומר? שלא ייכנס ,שיהיו טכנולוגיות שפשוט לא ייכנסו אף פעם.
דובר:
אז לא ייכנס.
דובר:
אז לא ייכנס? בסדר ,אנחנו כן רוצים למצוא פתרון לאנשים עם- - -
דובר:
אז בבקשה שייכנס במספר ריאלי.
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דובר:
הפתרון הוא שלא מתחייבים על הדיון- - -
דובר:
המספר הריאלי הוא מעט .יש פה בסך הכול עשרה חולים שבעצם החברה לקחה על עצמה
ואנחנו חוסכים פה כסף לכל המערכת ,גם לכם ,גם לנו ,בעצם לכל המבוטחים במדינה.
דובר:
אנחנו מעבירים עד הריסק שרינג ,אני לא מבין מה זה דיון בעוד שלוש שנים .יש מימון
בעוד שלוש שנים .אם אתם מתחייבים על מקור מימון בעוד שלוש שנים ,אין בעיה .אם יתקיים אז
דיון ,אז לא אמרתם כלום.
דובר:
אתה יודע אם יהיה כסף לסל בעוד שלוש שנים? איך אני יכולה להתחייב?
דובר:
אז אי אפשר לקחת סיכון שבעוד שלוש שנים ייפול על הקופות .זה כל העניין.
דובר:
אני רוצה עוד פעם להגיד את ההסתכלות שלנו- - -
דובר:
ואם יהיה הפוך ,אתה תחזיר כסף? מעניין אותי.
דובר:
אל"ף ,לקחת את הכסף בלי לשאול- - -
דובר:
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--אנחנו לקחנו את המספר שנלקח כמספר בוועדת משנה ,לא לקחנו מספר תלוש ,לאאמרנו חצי על ...לא עשינו שום דבר כזה .לקחנו את המספר של ועדת משנה והוא מספר שאיתו
הלכנו .למה עשינו את זה? כדי באמת לא להגיע למצב שיש פגיעה ,כי אחרת יכולנו למשוך את זה
ל ,...אז דבר ראשון אנחנו מאוד הקפדנו לקחת את המספר הזה ,זה אומר שכאשר הדבר עולה
לדיון ממילא זה התקצוב ,אין כאן משהו אחר ,אי אפשר להצדיק תקצוב שהוא מעבר לזה ,כי אין
לזה סיבה .חשוב לי להגיד את זה ,כי אחרת זה נשמע אחרת .מאחר שלקחנו את המספר שהוא
המספר של ועדת משנה ולקחנו את התקציב שהוא התקציב שממילא היה עולה על השולחן ,אז
אין כאן מצב שהקופה ניזוקה- - -
דובר:
אפשר?
דובר:
רגע ,רגע.
דובר:
לא נותנים לה לסיים.
דובר:
זה לא ויכוח על זה בכלל.
דובר:
לא משנה ,תן לה לסיים.
דובר:
אנחנו לא מתווכחים על ה- - -
דובר:
תן לה לגמור.
דובר:
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מאחר שזו הדרך ,זה אומר שממילא לקחנו את הסכום שהוא הסכום שהיה מתוקצב בכל
מקרה .כדי לעשות עוד צעד ,כדי להקטין את הסיכונים שאנחנו יודעים שהקופה עלולה להיות
שם ,אמרנו שמעבר לקו הזה אנחנו מוסיפים עוד קו הגנה שהוא קו הגנה שלא יבוא על חשבון
הקופות ולא יבוא על חשבון כסף ציבורי ולכן בכל הרשימות האלה אנחנו מרגישים שלא חשפנו
אתכם ,אלא להיפך ,הוספנו לכם מעבר למה שהיה .אם אנחנו נעבוד הפוך ואת התוספת הזאת
אנחנו נכניס לתוך התוספת התקציבית לשנה ,אנחנו בעצם מקצים כסף שלא היה אמור להיות
מתוקצב ושאמור להינתן לצרכים אחרים .זה היה קו המחשבה ולכן כשאומר פרופ'  Xשזה מעורב
בדבש ושזה היה- - -
דובר:
ביצה חמה וטובענית.
דובר:
ביצה חמה וטובענית ,זה לא נכון .אם היינו לוקחים מספר יותר קטן ,הוא צודק ,אבל לא
לקחנו- - -
דובר:
אבל אנחנו לא מתווכחים על זה.
דובר:
יש לי הצעה פרקטית.
דובר:
סליחה רגע ,הסברת מה זה ריסק שרינג עכשיו ,אנחנו מבינים את זה ,לא התווכחנו בכלל
על המספר ,כי עיגנתם את זה בוודאי .מה שאני אומר ,שחשפת אותנו בשנה הרביעית .בשנה
הרביעית יש שתי אפשרויות ,או שלוקחים את ה - - -מישהו אחר לוקח את הסיכון על המימון
העודף הזה ,אם המספרים עולים ,נניח שהטכנולוגיה באמת מצליחה ונכנסת כדבר סטנדרטי ואי
אפשר להוריד אותה ,מי שייקח את הסיכון הזה הלאה ויהיה דיון ויהיה מימון שהמשרד לוקח על
עצמו מחויבות ,או שלפחות הריסק שרינג הזה לא נעצר בשלוש שנים ,הוא נעצר באורך חיי
הטכנולוגיות הממוצעות ,אם יש דבר כזה ,אפשר לעשות את זה לחמש שנים ,או משהו .כמו שזה
נראה עכשיו ,טכנולוגיה חדשה יחסית ,יש לה את הטי חצי של הטכנולוגיה שלה ,שהיא לא תיעצר
בשלוש שנים ,הסיכון הוא שכל מה שעכשיו את לוקחת ומגנה עליי ,את חושפת אותי בשנה
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הרביעית ועל זה אני אומר ,או שלוקחים את זה לחמש שנים ,או משהו קצת יותר ארוך ,או
שמישהו אחר לוקח על עצמו לא לדון ,אלא לממן.
דובר:
אולי נפסיק רגע את הדיון בנושא הריסק שרינג ונדון לגופה של התרופה ,האם הערך
המוסף שלה בחולי פרקינסון ,מחלה המונית ,יש הסכמה על המספר רק  .35אני רוצה שתרענני את
זיכרוננו ,האם אנחנו מדברים על פרקינסון מתקדם ,שהתרופה הזאת ,זה מה שאני זוכר מהדיון,
שהיא באמת מגדילה את תקופות האון באופן משמעותי ביותר ,דובר על  21שעות.
דובר:
 55%עד  055%שיפור והפחתה של  35%בדיסקינזיה ,אבל היה שם איזה שהוא בלבול,
היה שם חוסר קוהרנטיות עם כמה מה- - -
דובר:
הוא קיבל  ,A8/9זה לא  A9כמו שהיה עד עכשיו.
דובר:
אז מעניין למה מצד אחד יש כאלה ממצאים חזקים ומצד שני לא השתכנענו.
דובר:
כן ,כי היו כמה פרמטרים שהשתפרו ופרמטרים אחרים לא השתפרו ,וזה נתן לזה A8/9
ולא  A9למשל .בעצם זה שיפור אבל לא- - -
דובר:
בואו נדון בזה מהבחינה הזאת ,לפני שדנים בריסק שרינג .אם נחליט שה 25-מיליון ,כמו
שהוא מופיע ,שעל זה אין מחלוקת שזו תהיה העלות בשלוש השנים הקרובות ,אנחנו צודקים?
כעלות גג?
דובר:
אם הולכים על הריסק שרינג זו עלות הגג ,אם לא הולכים על הריסק שרינג זה- - -
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דובר:
בסדר .אבל אם הולכים על הריסק שרינג אז לשלוש השנים הקרובות ,האם אנחנו
חושבים שהטכנולוגיה בשלה ושהתועלת שלה היא כזאת? מה שמפליא אותי שזה רק  35חולים,
זאת אומרת אנחנו מדברים על חולים במצב מאוד קשה ,אבל לחולים האלה מהאבידנס אין פתרון
אחר ובשכיחות מאוד גבוהה זה מאריך את תקופות החופש שלהם במשך היממה מהסימפטומים
הקשים.
דובר:
בסדר ,זה איכות חיים .אל תשכח שעושים איתם קודם ניסוי לראות שהם באמת
מתאימים לזה ,שהם באמת מגיבים .זאת אומרת החולים האלה שבאמת עונים על זה אלה חולים
שמגיבים באמצעות התרופה.
דובר:
מה הפחית את זה מ A9-ל ?A8/9-כי לכאורה זה נראה יפה מדי.
דובר:
שלא אותם הפרמטרים שהשתפרו זה לא כל הפרמטרים .על כל שבעה פרמטרים שניים
השתפרו.
דובר:
אבל מצבי און זה לא הפרמטר האולטימטיבי?
דובר:
תלוי במה און.
דובר:
יש און ויש און .כנראה.
דובר:
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נזכיר לכם את האבידנס.
דובר:
עד כמה שאני שומע זה  055%ו 5%-לעומת  50%ו.05%-
דובר:
אתה אומר שמראש מצבי האון זה  50%ולא ?5
דובר:
לא ,לחולים שמתאימים לתרופה ,הם לדעתי עולים מ 05-ל .055-זה מה שאני זוכר .אבל
מי מזכיר לנו את האבידנס?
דובר:
יש מחקר אחד מרכזי שבדק את הדואודופה אל מול הטיפול הפומי הקונבנציונלי ב21-
חולים ומצא שבדואודופה היה מצב און למשך כל היום ,כמו שאמרתם בנתונים ,והיה שיפור
באיכות החיים ותופעות הלוואי היו דומות בשתי קבוצות המחקר .המחקרים הנוספים הם יותר
קטנים ,זה  21חולים.
דובר:
אלה קבוצות חולים מאוד קטנות.
דובר:
חסרה לנו פה מאוד חוות דעתו של  ,Xשהוא לא יכול לתת אותה .יכול להיות שכל ה21-
חולים הם שלו.
דובר:
אבל יש לך דירוג של האיגוד הנוירולוגי והאיגוד הנוירולוגי דירג אותו מבחינת- - -
דובר:
מה ההבדל בין  35ל 055-חולים בעלויות? בואו ניקח  055חולים ,עזבו ריסק שרינג.
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דובר:
אבל למה? יש לי שאלה ,ואם נעשה בדיקה ויסתבר שיש  55חולים ,אתם תחזירו כסף
לסל?
דובר:
יש לך מנגנונים לקחת כסף ,אין טעם בתוקפנות הזאת.
דובר:
לא ,אין לי מנגנונים לקחת כסף ,אני לא לוקחת כסף ממך אף פעם.
דובר:
יש לך מנגנונים לקחת כסף ואת עושה את זה יפה מאוד.
דובר:
ממש לא.
דובר:
לכן אני מבקש לא להטיל אימה.
דובר:
לא ,אבל גם אתם מטילים אימה ,כי אתם אומרים שאתם רוצים לחסוך לכם- - -
דובר:
רק רגע ,לכן אני אומר- - -
דובר:
רוצים לחסוך מיליוני שקלים ואתם פשוט רוצים לקבל עוד כסף .על משהו שהחברה
מוכנה לממן .לא ברור לי.
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דובר:
נעזוב רגע את הריסק שרינג ,האם ב 25-מיליון שקל אנחנו רוצים להכניס את התרופה
הזאת?
דובר:
כן .במנגנון ריאלי כן.
דובר:
על זה יש קונצנזוס? כל הרופאים הראשיים של הקופות מסכימים ,שב 0.6%-מהתוספת-
-דובר:
זה לא החולים .בקופת חולים  Xזה לא יכסה את ה - - -הריסק הזה הוא- - -
דובר:
היא מנסה לעשות את הריסק שרינג לחמש שנים ,יש לי שאלה ,אם הריסק שרינג יהיה
לחמש שנים ,אתם תהיו יותר רגועים? אנחנו ננסה לעשות את זה.
דובר:
 055חולים תשימי ונדבר על זה.
דובר:
אבל למה הוויכוח על מספרים כאן?
דובר:
אין בררה ,אין לנו כסף.
דובר:
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רבותיי ,רק שנייה אחת .רבותיי .קודם כל ,אני רוצה לדעת X ,לא שלם ,האם ארבעת
נציגי הקופות מסכימים שאם העלות לכל החולים שמבוטחים אצלכם תהיה באמת  25מיליון
שקל ,האם זו תרופה ראויה להיכנס לסל?
דובר:
כן.
דובר:
 0.6%מהתקציב ל 35-חולים ,במצב שאותו תיארנו ,בעלות שאף אחד לא יוכל לשלם את
זה באופן עצמי ,זה  222,555שקל ,האם היא ראויה להיכנס? אנחנו עוד לא מדברים לא על  35או
 ,055בריסק שרינג כמה זה יירד ,בסכום הזה.
דובר:
היא ראויה לא פחות ממה שדנו עד עכשיו.
דובר:
ראויה לא פחות .היית מעביר את זה הלאה.
דובר:
ראויה מאוד ,כי זה איכות חיים .אני רוצה שיהיה מספר חולים נכון.
דובר:
תנסה לנטרל רגע את הדבר הזה ,ואתה איכשהו משחיל את הרימון .אתה מצית כרוני.
דובר:
התשובה היא כן.
דובר:
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אני שואלת את עצמי האם יש תחליף לדבר הזה .מה שקצת מפריע לי זה שמדובר פה
בשילוב של שתי תרופות שקיימות ,שנותנים אותן באיזה דרך אחרת רק והעלות היא כזאת שאני
לא בטוחה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אותה.
דובר:
אין לזה תחליף ,הם לא מתאימים ל .DBS-דיברנו על זה כבר ,היה על זה דיון .הם לא
מתאימים ל ,DBS-אין להם שום חלופה אחרת.
דובר:
יש חולים שזה גם עזר להם- - -
דובר:
זה רק כאלה שהתרופות לא עוזרות וזה מנגנון שגורם שהתרופות יעברו.
דובר:
אנחנו מסכימים שזה אחד מהאפיטומיזציות של הרבה למעטים .נראה כמה כאלה יהיו
לנו.
דובר:
אבל צריך להדגיש את זה ,אלה חולים שהיה ניסיון עם התרופה וראו שזה עוזר להם .זאת
אומרת זה לא אולי ,מדובר פה רק בחולים שעשו ניסיון ,טסט ,ראו שזה באמת- - -
דובר:
אוקי.
דובר:
אני חושבת שזה באמת בעייתי לתחום ריסק שרינג על כמויות לשלוש שנים ,כי באמת יש
פה סיכון בשנה הרביעית ואילך שאני מבינה את הקושי של הקופות להתמודד איתו ואני חושבת
שזה גם לא נכון מצד הרגולטורים ליצור תקדים שעדיין לא קיים ,שמכניסים טכנולוגיה לסל והיא
נבחנת בתום תקופה מסוימת ,כשיש פתח לדיון נוסף ,להגדיל את הכמויות ,לתקצב את זה מחדש.
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אני חושבת שזה מסוכן .מה שאני רציתי להציע זה אולי להגיע ללבל נוסף של ריסק שרינג עם
החברה ,לסכם מראש את שיטת הקידום של התקצוב של הדבר הזה בצורה שהקופות יהיו
מחוסנות ,לדוגמה לקדם את זה לפי התוספות הדמוגרפיות שיהיו ,ואולי אפילו לפי התוספות
הדמוגרפיות הרלוונטיות לאוכלוסייה- - -
דובר:
אבל זה הם מקבלים דרך הסל.
דובר:
לא החברה .בדיוק בגלל שהקופות מקבלות את הדמוגרפיה ,הן יהיו מחוסנות למרכיב
הזה הנוסף של הקידום בריסק שרינג מול החברה .זאת אומרת אם אנחנו מתקצבים את זה היום-
-דובר:
לא הבנתי .את באה ואומרת שבעצם לשנה הבאה הריסק שרינג צריך להיות מעל  30או
?31
דובר:
כן ,שיתקדם בהתאם לדמוגרפיה מול הקופות.
דובר:
אבל בכל מקרה הוא- - -
דובר:
אבל פה מה שקורה זה שהתקצוב של הקופות מתקדם עם הדמוגרפיה והם נשארים ב.35-
דובר:
לכן אני אומר את זה.
דובר:
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להיפך ,את משאירה אצל הקופות חיסכון יותר גדול מאשר- - -
דובר:
אני אומרת לתת לחברה את הקידום הדמוגרפי בשביל לקבל את החברה את ההערכה של
הסכם הריסק שרינג ,מעבר לשלוש השנים ,להבטיח לחברה שהקופות גם לא ירוויחו בדמוגרפיה.
את אומרת ,אם הקופות מקבלות תוספת דמוגרפיה על התקציב הזה ,גם החברה תקבל את
התוספת.
דובר:
כן ,אבל מה שאת עושה פה ,את בעצם פוגעת בוודאות של הקופות תמורת משהו שהוא אי
ודאות בהמשך ,כי את באה ואומרת שהיום בוודאות של הקופות זה שיש להם קידום דמוגרפי
בשנה הבאה ובשנה אחרי זה שבא לידי ביטוי .ברגע שאת מסיטה את כל הפער הזה הלאה אז
בעצם הסיכון שהחברה לוקחת על עצמה הוא יותר קטן ורמת הוודאות של הקופות הוא גם יותר
קטן בהשוואה למצב שבו הם מקבלים את הקידום אוטומטית.
דובר:
לא ,אבל אי אפשר הכול .זה סיכון יותר קטן מאשר עכשיו לחכות לשנה הרביעית ולראות
מה יקרה .תוספת דמוגרפית על התקציב הזה הקופות יקבלו ,אם היה ריסק שרינג סגור עכשיו
לעשר שנים ,אז הקופות היו מרוויחות את התוספת הדמוגרפית ,זאת אומרת הן יכולות להעניק
את התוספת הדמוגרפית על התקציב הזה לחברה ,בהנחה שזה יספק את החברה בשביל להאריך
את התקופה של הריסק שרינג ,ואז אף אחד לא מרוויח ולא מפסיד מהתוספת הדמוגרפית הזאת.
דובר:
אני רוצה להגיד משהו ,זה לא שלקחנו פה איזה שהוא גבול שהוא באמת גבול נמוך
ואמרנו 'בסדר ,אחרי שלוש שנים הקופה תספוג' .ממש ממש ממש זה לא מה שעשינו .מה שעשו
זה לקחו את הגבול שעליו דובר בוועדת משנה ,הגבול של ה ,35-וממנו והלאה פשוט עשו לכם
גידור ,אמרו 'נגן על הקופות' ,המטרה של הריסק שרינג זה להגן עליכם.
דובר:
אל תגנו.
דובר:
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אתה לא רוצה שנגן עליכם כי אתה רוצה שנתמחר את זה הרבה יותר יקר ולהרוויח את
הכסף הזה ולא לתת את זה לאנשים האלה.
דובר:
לא הרבה יותר יקר- - -
דובר:
תקשיב ,אם יהיה ריסק שרינג לחמש שנים אתה תהיה רגוע?
דובר:
לא.
דובר:
אז אתה רואה? זה לא משנה מה נעשה.
דובר:
סליחה- - -
דובר:
זה לא משנה מה נעשה ,תמיד יהיה לך - - -למה? כי אתם רוצים להיות מתוקצבים ביתר,
שכשאנחנו נעשה אחר כך את הבדיקה של בקרות השימושים עוד פעם נגלה שעוד פעם הרווחתם
איזה  255מיליון שקל בלי ש- - -
דובר:
מה הרווחנו? תרדי מהסגנון הזה.
דובר:
שואל  Xמה אתה מבקש.
דובר:
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אתם חותרים לסגנון הזה ,כי זה מרגיז .לקחנו את הגבול הזה שהיה בוועדת משנה ,אבל
אנחנו- - -
דובר:
אבל למה לא ללכת ל - - -כמו שהציעה  ,Xשבעצם גם מבטיח לקופות- - -
דובר:
אני לא יודעת מאיפה הרעיון הזה בא ואני לא בטוחה שעכשיו החברה תיתן גידור ,היא
נתנה גידור עד שלוש שנים ,עכשיו היא תיתן גידור עד חמש שנים וגם תיתן להם עוד להרוויח את
הדמוגרפיה שגם ככה הם הרוויחו בשלוש השנים האלה? והוא לא רוצה עד חמש שנים ,הוא אומר
שגם עד חמש שנים זה לא מספיק ,הוא רוצה פור לייף ,אני לא יודעת מה הוא רוצה.
דובר:
מה אתה רוצה?
דובר:
לא נותנים לי לדבר.
דובר:
במקרה הזה זה פשוט לא ייכנס.
דובר:
 , Xהשיטה שאת לא נותנת לדבר לא תעבוד .אנחנו נשב עד שתיים בלילה ,עד ארבע
בבוקר ,אנחנו אנשים חזקים.
דובר:
לא נשב ,אל תדאג.
דובר:
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אז אני מבקש ממך רגע לרדת מהסגנון הזה .משרד הבריאות צריך לממן את הקופות כדי
שיוכלו לתת טיפול רפואי ,זה חוק הבריאות.
דובר:
נכון.
דובר:
אז תפסיקי להטיל עליי אימה ,אף אחד לא לוקח את הכסף הזה הביתה ואף אחד לא
רוצה להרוויח כסף ,אז בואו נרד מהסיפור .אני הצגתי את ההסתייגות שלנו מהסכמי חלוקת
סיכון בטכנולוגיות שאינן נהיות זולות לאחר שלוש ,חמש ועשר שנים .מבחינתי מספר ה- - -
דובר:
מי אמר שהן לא יותר זולות?
דובר:
תני לו לגמור.
דובר:
סליחה ,אני לא הפרעתי לך אפילו לא לשנייה כשדיברת וכשהטלת אימה ודיברת מהר כך
שאף אחד לא הצליח לעקוב אחרייך ,רק השרית פה אווירה אימתנית.
דובר:
 ,Xלעניין.
דובר:
אז אני עכשיו אדבר לאט ורוצה להסביר לך .אני חוזר על ההסבר ,טכנולוגיית מחשוב לא
נהיית יותר זולה לאורך שנים ,לכן מבחינתי נכון יותר לקבוע מספר חולים ריאלי .למיטב זיכרוני
ועדת המשנה קבעה  055חולים ,לתמחר ולראות אם זה עובר ואני בעד שזה יעבור ,ועזבי אותי
מחלוקת סיכון ואל תבטיחי לי שאת נותנת עוד כסף ,אל תבטיחי כלום ,מספר חולים ריאלי
ושייכנס ל- - -
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דובר:
הריאלי זה  055מבחינתך? אנחנו חוזרים ל 22.0-מיליון ,במקום  25.0מיליון? זאת אומרת
אתה בעד ב 22.0-מיליון שהטכנולוגיה תעבור?
דובר:
כן.
דובר:
כל עמיתיך חושבים ככה?
דובר:
אתה לא רוצה גם הסכם גידור מ 055-ומעלה?
דובר:
רק רגע ,אני מנהל את הישיבה .מכיוון שהמחלקות כרגע היא על  ,05%בזה אנחנו
מדברים ,בואו נקיים קודם כל דיון עקרוני ,צריך להיכנס או לא צריך להיכנס ,ואחרי זה אם
תהיה מריבה על ה 2.0-מיליון האלה.
דובר:
אני רוצה להציע משהו ,כי אני חושב שאחרת לא נתקדם לשום מקום .גם בשנה שעברה
היו ויכוחים לגבי מספרים ,לוועדה שיושבת כאן אין שום כלים להכריע בעניין מספרים ,אנחנו
יכולים לדבר על  ,35על  05ועל - - -005
דובר:
נעשה הפסקה ונתמחר את זה.
דובר:
רגע ,אפשר להחליט עכשיו על  205חולים ,אנחנו יודעים כמה חולים? לא יודעים- - -
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דובר:
לא ,המחלוקת היא בין  35ל ,055-אין מחלוקת בין  35ל .205-זה מצמצם את ממדי
הבעיה.
דובר:
אבל נניח שמישהו היה מדבר כאן עכשיו על  ,205אז היינו אומרים  ,205אין לנו שום כלים
להכריע במחלוקת הזאת .בשנה שעברה היו גם ויכוחים על מספרים באמצע היום ,אז מה עשו?
כינסו את ועדת המשנה בצהריים וקיבלו החלטות בוועדת משנה .אני לא חושב שזה נכון שיעלו
כאן ויכוחי ם בנושא מספרים ,כי לא נסיים אף פעם וגם אין לנו כלים להכריע בזה .אם יש
מחלוקות בעניין מספרים שלא הוכרעו ,שיכנסו וועדת משנה ,שתקבל החלטה.
דובר:
כן ,אבל כאן לפחות ממדי הבעיה הם פעוטים .האם מישהו רוצה להתבטא בנושא?
דובר:
אני מבקש להעביר את זה לוועדת משנה עכשיו.
דובר:
לא ,מכיוון שהמחלוקת היא בין  35ל 055-חולים אני רוצה שקודם כל נקבל אם זה עובר
הלאה  ,האם מישהו חושב שזה לא צריך לעבור הלאה ולו עקב העובדה שזה לוקח כ 6%-מהסל
השנה ,פלוס מינוס עוד .0%
דובר:
זה צריך לעבור הלאה ונדון בזה בפעם הבאה.
דובר:
אוקי ,אז אפשר לקרוא ל X-וניהנה ממנו בדברים שהוא כן יכול להתבטא.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

60

 ,Xאנחנו רוצים דיון בוועדת משנה על התמחור של הדבר הזה במספר החדש.
דובר:
בסדר גמור .זה ברור שאם זה עובר הלאה ,הכול כפוף לתמחור חוזר בוועדת משנה.
דובר:
יש עוד הערות על המימון ,חוץ מהמספר?
דובר:
רק כדי להרגיע אתכם ,אל"ף ,יש לנו תמחורים שעשינו בוועדת המשנה לנושא הזה עוד
לפני הריסק שרינג ,אנחנו רק נסתכל על המספרים X ,מחשבת את זה .ולגבי הריסק שרינגX ,
נמצאת בקשר שוטף עם החברות ויש אפשרות לעשות- - -
דובר:
 Xו ,X-עדכנו את .X
דובר:
מה הוחלט לגבי זה?
דובר:
ממשיך הלאה.
דובר:
את לא רוצה לדון בכל הקרדיולוגיה יחד?
דובר:
לא ,הולכים לפי סדר הבקשות .עמוד  05בטבלה שלכם ,סוגר אוזנית עלייה שמאלית ,ה-
.watch man
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דובר:
אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על חולים שאין להם פתרון אחר ,למרות המגפה
ההמונית של פרפור פרוזדורים אנחנו מדברים רק על  005חולים .אני מקווה שאין ויכוחים על
המספר.
דובר:
 ,Xתארי את ריסק השרינג שיש לנו.
דובר:
אז נתאר את הריסק שרינג ואז נדבר על משמעות הוויכוח על המספרים.
דובר:
שוב ,לקחנו את הנתונים של ועדת משנה ,של  005מטופלים ,וזה מה שהגדרנו.
דובר:
מעל  005זה על חשבון החברה ,לכמה שנים?
דובר:
לשלוש שנים.
דובר:
לשלוש שנים בלבד .אז יהיה ל X-ול- - - X-
דובר:
לא 005 ,זה המספר של ועדת המשנה ,לא נגענו.
דובר:
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אנחנו התחייבנו בתום השלוש שנים שנבחן את זה שוב .שוב ,זו טכנולוגיה לחולים ,בניגוד
לטכנולוגיות אחרות ,צנתוריות שמחליפות ניתוח ,פה הסוגיה היא אחרת ,זה מחליף בעצם טיפול
תרופתי .להערכתנו הסיכוי לאביוס של מי שירצה במקום טיפול תרופתי ללכת לצנתור הוא כמובן
ברמת סיכון- - -
דובר:
זה לא נכון ,זה מישהו שלא יכול לקבל- - -
דובר:
זה נכון ,הוא לא יכול לקבל ,זה מה שהיא אומרת לך.
דובר:
אני אומרת ,עדיין זו לא סיטואציה- - -
דובר:
אין אביוס.
דובר:
נציגי הציבור זוכרים במה מדובר? פרפור פרוזדורים ,תופעה המונית שהם בדרך כלל
מקבלים נוגדי קרישה כי היא עלולה להביא לשבץ .נדמה לי שבשכיחות של  2%לשנה על כל שנת
פרפור פרוזדורים כרוני .זה סיכוי משמעותי ביותר .יש קבוצה קטנה ,שנאמדת פה ב 005-חולים,
שלא יכולה לקבל נוגדי קרישה- - -
דובר:
מאיזה צ'אד הם?
דובר:
 0ומעלה.
דובר:
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נדמה לי שאמרנו שקומדין מקבלים מצ'אד .1
דובר:
לא .פה מדובר בקבוצה שיש לה קונטראינדיקציה לקומדין ,אנשים שדיממו ממערכת
העיכול- - -
דובר:
כן ,אבל ההגדרה היא אותו צ'אד - - -זאת אומרת אם הם היו יכולים לקבל קומדין ,זה
מאותו צ'אד?
דובר:
או צ'אד יותר נמוך.
דובר:
בכל מקרה לכן זה  005חולים .זאת פרוצדורה אפקטיבית במניעת השבץ ,היא לא מטפלת
בפרפור הפרוזדורים ,כמו שנוגדי הקרישה לא מטפלים ,אבל היא חוסמת את מעבר הקריש
שנמצא באוזנית של הלב אל המוח על ידי ה watch man-הזה או שעושה את זה גם- - -
דובר:
זו טכנולוגיה מצילת חיים.
דובר:
ואנחנו מדברים על  6מיליון לפני המחלוקת מה המספר הנכון של החולים ועל תכנית
ריסק שרינג שבאופן עקרוני לא מוצאת חן בעיני הקופות ,על פי ההערה הגנרית של  .Xאתה מלך
ההערות הגנריות ,יש קלאס אפקט ,יש לך כמה הערות גנריות שיירשמו על שמך.
דובר:
נכון ,ככה נהיה גנרלים בסוף ...אני לא חוזר על ההערות הגנריות ,המספר שלנו ,שאנחנו
עומדים מאחוריו ,היה  015חולים במדינת ישראל ,בהסכמה מקצועית ,כרגע זה לא ועדת משנה,
שלא כל ה 015-יילכו לפרוצדורה ,מצד אחד ,לכן זה לא  ,015מאידך הערכה של  000חסר ,מדוע?
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חולים נוטים להסכים לטיפול בצנתור ,בניגוד לניתוחים ,לטיפול בצנתור אנשים הולכים,
לאבלציות ,באחוזים יותר גבוהים .לכן בא הצורך בריסק שרינג ,כי הפער היה בין  ,015שזה מספר
גם לדעתנו גבוה ,לבין מה שחשבנו כריאלי ,שזה בסביבות  ,205לבין  , 005מה שטען האיגוד.
עכשיו באות ההערות הגנריות על הריסק שרינג ,ומעבר להערות הגנריות ,שאני לא חוזר עליהן ,יש
עוד הערה ספציפית ,במקרה הספציפי הזה תופענה חברות נוספות עם טכנולוגיה ואני אומר
מראש שלא נסכים לריסק שרינג הזה ,אבל נגיד שהיינו מסכימים ,מה המצב בהסכם ריסק שרינג
כזה כשמגיעה חברה נוספת עם טכנולוגיה ,ועכשיו זה מתפצל 005 ,מקבלים את זאת ועוד 05
מקבלים את השנייה ,נגיד .אין ריסק ,אין ריסק שרינג.
דובר:
כן ,אבל מצד שני המחיר שלכם גם יירד.
דובר:
נכון .לכן אני אומר ,ההערות הגנריות נשארות בעינן ,אני מצדי אם יהיה מספר סביר,
שהוא הרבה יותר גבוה מ 005-והרבה יותר קטן מ ,015-אני בעד ללכת בלי ריסק שרינג וזהו.
דובר:
בלי?
דובר:
בלי ,וכשתהיה עוד חברה זה יירד.
דובר:
למרות שיש לשלוש שנים והסיכוי תוך שלוש שנים לירידת מחיר ,בעקבות הופעת חברות
אחרות ,אין סיכוי להיעלמות הפרוצדורה .הפרוצדורה הזאת ,בניגוד למיטראל קליף ,היא here to
 ,stayלזה אתה מסכים ,נכון?
דובר:
יש עוד חברה ,שיש לה טכנולוגיה כזו ,שכרגע עוד לא משווקת אותה בפועל בארץ .אנחנו
יודעים שיש חברה גרמנית שיש לה- - -
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אבל זה לא מוגן בפטנט ,הדבר הזה?
דובר:
הם עברו אישורים ,אבל עוד לא ממש משווק.
דובר:
אוקי .אנחנו יודעים כמה פרוצדורות כאלה עשו בארץ עד היום?
דובר:
כן ,יש נתונים.
דובר:
לדעתי סדר גודל של  ,055אני צודק? כי המספר של  205נראה לי מאוד- - -
דובר:
לא 255 ,בוודאי לא 205 ,בוודאי לא.
דובר:
כמה חולים לדעתכם יש?
דובר:
פוטנציאל  ,005לא כולם יסכימו.
דובר:
פוטנציאל?
דובר:
אבל כמה עשו עד עכשיו?
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דובר:
 66חולים.
דובר:
אני חשבתי שעשו פחות מ. 055-
דובר:
אני רק אומר שה 005-לא ריאלי
דובר:
נכון למאי - - -000 – 2502
דובר:
רבותיי ,זו לא הולכת להיות פרוצדורה המונית ,אז יכול להיות ויכוח על מספר החולים,
הם לא נמדדים באלפים ,זה יכול להיות  .205 ,005מה אומר המשרד על תכנית הריסק שרינג? על
ההערה הגנרית לריסק שרינג של שלוש שנים? אתם לא מוכנים לחזור בכם מזה ,לאור העובדה
שיש סיכוי לחברה נוספת ,להורדת מחיר? שלוש שנים נראה משך סביר לגמרי?
דובר:
זה נכון ,הלכנו על מספר יותר ריאלי.
דובר:
ובמספר יותר ריאלי מה תגיד על הריסק שרינג?
דובר:
לא רוצה ריסק שרינג.
דובר:
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אתה לא רוצה בכלל?
דובר:
למה? מה זה מפריע לך ,אם יש מספר ריאלי שאתה חושב שהוא ריאלי?
דובר:
כי הוא יודע שהוא מקבל לעולם ועד את הסכום הזה.
דובר:
אבל מה זה משנה? מה אכפת לו ריסק שרינג? מה מפריע לו?
דובר:
יש כמה דברים שמפריעים לי ,אני יכול להסביר לך אותם.
דובר:
לא ,אבל אם הוא אומר שהולכים למספר שלדעתו הוא ריאלי ,נגיד כמו במקרה הקודם,
שזה היה  ,35אתם אומרים  055ונגיד היינו הולכים ל ,055-למה אתה לא רוצה ריסק שרינג? זה
עוזר לך .למה אתה לא רוצה?
דובר:
אני רוצה להסביר לך .מאוד פשוט .ריסק שרינג עושים בשני מצבים ,כאשר לא יודעים
כמה חולים קיימים בכלל ,אין מושג מה נפיצות המחלה ,כמה- - -
דובר:
אז אתה מגביל סיכון ,כשאתה קובע מספר גג שאתה מממן ,שהסל מממן.
דובר:
אתה קובע משהו על סמך אקספורטס ולוקח שיעורי ביטחון לכאן ולכאן כדי לאפשר
משהו בחוסר ידיעה .זה לא המצב כאן ,כאן יודעים מה המספר פחות או יותר.
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דובר:
לא יודעים.
דובר:
יודעים להגיד אותו בדיוק.
דובר:
לא יודעים.
דובר:
המצב השני זה כאשר יודעים את האפקטיבנס של הטיפול .יודעים את המספר ,לא
יודעים אם הוא יעיל או לא יעיל ,כמו שהיה לנו מקרה שדיברת קודם ,יעזור ,לא יעזור ,מקרה
קיצוני ,הריסק שרינג הוא בסגנון אחר ,שמי שלוקח את האחריות על אלה שהם לא יעילים .גם זה
לא המצב כאן ,מפני שכל הרפואה ידועה .ריסק שרינג כמנגנון להורדת מחיר כדי להכניס
טכנולוגיה כאשר כל הדברים ידועים רק שרוצים להכניס אותם בעוד טכנולוגיה ,נגיד שהכנסנו
עוד טכנולוגיה ,ולהעביר את הסיכון למישהו בתת התמחור שלו או לוועדות הבאות של השנים
הקרובות ,או שייקח את זה אחד הצדדים ,זה לא ריסק שרינג ,זה הטעיה.
דובר:
אבל אנחנו- - -
דובר:
אני רוצה רגע לתת את הכלל הגנרי ,אני אומר שבטכנולוגיות ,כשיודעים גם כמה חולים
יש ומה האפקטיביות ,אין מקום לריסק שרינג ,או שמממנים את הטכנולוגיה ,או שלא מממנים
את הטכנולוגיה ,אבל לא משחקים את המשחק כאילו- - -
דובר:
אני לא בטוח שאתה צודק.
דובר:
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אבל אנחנו זורמים איתך ,כי אנחנו אומרים לך בסדר ,נגיע להסכמה לגבי מספר החולים,
מה מפריע לך שיהיה מעבר לזה גידור? לא ברור לי.
דובר:
זו שאלה חצי תיאורטית ,אם יצליחו אנשי המשרד להגדיל לחמש שנים ,אתה תירגע על
 ?005אני לא מבין את הגישה.
דובר:
אני אסביר.
דובר:
לא ברור לי למה.
דובר:
גם לי לא ברור.
דובר:
לא ברור לי למה .ברמה הדקלרטיבית לא ברור לי למה ,ברמה הנון דקלרטיבית- - -
דובר:
יש עוד טכנולוגיות ,למה זה ,למה לא משהו אחר? תעשה על כל אחד ריסק שרינג.
דובר:
אל"ף ,כי היא יקרה יחסית- - -
דובר:
כולן יקרות 025,555 ,שקל לבן אדם ,יש הרבה תרופות כאלה פה.
דובר:
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יש לך מה להוסיף?
דובר:
השאלה היא כמות הריסק ,אם המספר עולה הריסק קטן .לכן אם המשרד יגיד,
תיאורטית ,אם נלך לשיטתך ונחליט על  215חולים 205 ,חולים ,לא משנה ,מספר שהוא מעל ,255
אז אתה תהיה רגוע? כן .שלוש השנים לא מרגיע אותך ,כי זה יגדל ,אבל ההערכה שלנו- - -
דובר:
ואם זה יהיה חמש שנים? זה ירגיע אותך?
דובר:
לא.
דובר:
למה לא? אני לא מבין למה .בחמש שנים אתה הרי יודע שזה או הפריץ או הכלב ,זה ברור
לגמרי בטכנולוגיה כזאת.
דובר:
לא נכון ,הטכנולוגיה הזאת תיכנס ,אתה אמרת את זה ,מבחינה מקצועית ההערה שלך
הייתה נורא נכונה ,היא תיכנס- - -
דובר:
אז לא ,הטכנולוגיה היא פה כדי להישאר ,זה ברור ,אבל יירדו המחירים .בחמש שנים?
דובר:
אני לא ראיתי בטכנולוגיות שמחירים ירדו.
דובר:
אבל אתה בעצמך לפני רגע אמרת שיש חברה נוספת שתיכנס ואז המחירים יירדו.
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דובר:
הם יורדים.
דובר:
בטח שהם יורדים.
דובר:
לא בשלוש שנים.
דובר:
אבל בחמש .לכן אני מציע לכם כן ,אתם מקבלים גידור מאוד יפה של מספר שנים- - -
דובר:
ואתה בעצמך אמרת שיש עוד חברה על הכוונת.
דובר:
יש למשרד סיכוי להשיג חמש שנים?
דובר:
אפשר לנסות.
דובר:
על  005לא נלך.
דובר:
אם לא תלכו ,אז לא ננסה להשיג ,אבל זה מה שאני מציע וזה נראה מאוד הגיוני .כל
הקופות מאוחדות? חמש שנים נראה מאוד הגיוני.
דובר:
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לא ,זה מספר שהוא לא ריאלי.
דובר:
למה? אבל האיגוד נתן את המספר.
דובר:
אבל אפילו לשיטתו זה  ,255מה זה לא ריאלי? הוא לא מדבר על .00
דובר:
הוא לא אמר  ,255הוא אמר .205
דובר:
זה דיון לוועדת משנה.
דובר:
יש לי שאלה לסדר יום ,האם אנחנו יכולים להחליט ,כי אני לא בדיוק מבין את הדברים
האלה ,הם כנראה חשובים ,שהטכנולוגיה היא לא לשלול אותה כרגע ,היא עוברת לשלב הבא ,אז
בואו נחליט על זה .אחר כך ועדת משנה- - -
דובר:
לא ,אבל אתה צריך קווים לוועדת המשנה .לכן אני אומר ,אם עכשיו הוא היה מסכים,
הם היו מסכימים לשקול שחמש שנים כן ,יש פה מתווה ולדעתי אני שוב פונה אליכם ,שתשקלו
חמש שנים .חמש שנים זו תקופה ארוכה מאוד ,משהו יקרה בעניין הזה ,או שמחירים יירדו ,או
שתימצא טכנולוגיה חליפית אחרת .אתה יודע שבחמש שנים- - -

דובר:
היות שכולנו חוזרים על דברים ,אני אחזור גם על דבריי ,בעיניי יותר קריטי עליית
המספר של החולים מאשר השנים.
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דובר:
צריך גם וגם.
דובר:
אוקי .אני מציע שבוועדת המשנה הקווים לדיון יהיו תוספת של מספר החולים והארכת
הריסק שרינג .אני חושב שנקבל הסכמה מהם על  065-060לחמש שנים.
דובר:
אני מציעה גם פה לבחון א ת הפתרון של להגיע להסכמה עם החברה לריסק שרינג שכולל
גם מנגנון קידום ,ואז עוד פעם זה סגור ,לא צריך לקחת את- - -
דובר:
אבל איך תדעי איזה מנגנון קידום ,רק עלייה דמוגרפית?
דובר:
כן.
דובר:
של  2%בשנה?  0.5%בשנה?
דובר:
כן ,אבל זה- - -
דובר:
זה לא רציני .הדאגות שלהם הם בעוצמה כזאת שהפתרון הדמוגרפי לא ירגיע אותם.
דובר:
אתה אומר שהחברות לא יסכימו לזה?
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דובר:
לא ,מה שאת מתכוונת זה הזמן.
דובר:
לא ,אני חושב שהחברות יסכימו ,אני חושב שהקופות- - -
דובר:
לא ,אבל הם מחוסנים .אז אולי לא הבנתם את הרעיון שלי עד הסוף כי הם צריכים להיות
רגועים עם הפתרון הזה .אם החברות מסכימות להאריך את ההסכם מעבר לשלוש שנים ,בעצם
להאריך אותו לאינסוף בתמורה לקבלת התוספת הדמוגרפית על התקציב לטכנולוגיה הזו ,אז
הקופות מחוסנות- - -
דובר:
אבל הם עדיין על המספר של .005
דובר:
אני אגיד לך למה ,כשיהיה אנטרקס תהיה זחילה טכנולוגית ,אתה לא מבין את זה? זה
יהיה זחילה טכנולוגית ,יגידו שזה אושר וזו הזחילה.
דובר:
רגע ,אבל הריסק שרינג מקבע את מספר המבוטחים.
דובר:
סליחה ,X ,אתה מכניס לסל סוגר אוזנית עלייה שמאלית ,אתה לא מכניס ,watch man
אתה לא מכניס אנטרקס.
דובר:
הקופות נושאות בסיכון של מספר המבוטחים ומקבלות תמורה של- - -
דובר:
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זה מה שלא מובן.
דובר:
כשאנחנו מכניסים לסל תרופה אנחנו מכניסים את החומר הפעיל ,אנחנו לא מכניסים
תרופה תוצרת איקס או תוצרת וואי .גם פה ,מה שאנחנו נכניס פה זה סוגר אוזנית עלייה
שמאלית ,זה מה שאנחנו נכניס.
דובר:
אבל יש חברה אחת עכשיו.
דובר:
ההסכם כרגע הוא מול החברה .במידה שרוצים להישאר ולהמשיך לקנות מאותה חברה,
אז ייקנו מאותה חברה.
דובר:
ואם תהיה עוד חברה? אני לא בהסכם- - -
דובר:
בסדר ,אבל אז גם המחיר שלך- - -
דובר:
אבל ,X ,אז אתה תעשה את השיקול שלך כרוכש ,כשהמחיר נמוך אתה תקנה במחיר
הנמוך ואז לא ישנה הריסק שרינג לך .אתה יודע למה הוא לא ישנה? אם המחיר יורד לך ב- -15%-
דובר:
אם המחיר עולה?
דובר:
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אם המחיר יורד לך ב- - -15%-
דובר:
אנחנו מביאים לדיון בוועדת משנה ,זה העלאת המספר ,נראה כמה תסכימו להעלות,
והארכת הריסק שרינג .לא מה ש X-הציע ,אם תעלו את המספר למספר שהוא נוקב ,לא צריך
ריסק שרינג .ננסה למצוא משהו ביניים.
הלאה.
דובר:
הנושא הבא זה גרדסיל ,עמוד אחרון.
דובר:
אני רוצה קודם כל להצהיר לפרוטוקול ,זה מאוד מאוד חשוב ,גם לאחר שיחה עם
המנכ"ל ,אין שום פגיעה בסוברניות של הוועדה.
דובר:
תסביר את זה ,אנחנו הבנו את זה אחרת.
דובר:
הבנת אחרת ,אז קודם כל היו שיחות מעבר לזה ,הייתה גם ביקורת ציבורית מסוימת ,אני
חושב שבלתי מוצדקת לחלוטין ,כי אנחנו כרגע בשלב שהעלינו את שתי הטכנולוגיות ,אני פה
מצהיר ואומר ,מכיוון שבדיון הראשוני שלנו ,בגלל היבלות החרוטיות ,אנחנו נתנו  A8/9לגרדסיל
ו A8-לסרווריקס ואני הבאתי בפניכם בישיבה הקודמת את נושא המכרז ,אפשר להתעלם מהעניין
הזה ולהחליט ,אל"ף ,אם זה עובר הלאה ,ואם כן ,אפשר שניהם ,אפשר כל אחד מהם לחוד ,הכול
פתוח .אין שום פגיעה בסוברניות של הוועדה .לאור זה ,בבקשה ,עובר הלאה ,לא עובר הלאה?
דובר:
אני בעד להעביר את גרדסיל הלאה .ואני בעד להעביר רק את גרדסיל.
דובר:
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מאה אחוז ,מי מצטרף?
דובר:
אני מסכים עם .X
דובר:
גם אני.
דובר:
יש קונצנזוס?
דובר:
לא ,אני רוצה להביע דעה אחרת ,לא להעביר בכלל אף אחד מהם .אני אסביר .ה A8-הוא
על הסרטן ,וה A8/9-על היבלות- - -
דובר:
גם וגם.
דובר:
סרטן שבארץ הוא יחסית נדיר מאוד ,אנחנו נותנים פה סכום רציני מאוד על משהו שהוא
מאוד נדיר- - -
דובר:
הוא לא מאוד נדיר.
דובר:
הוא מאוד נדיר ,הוא עשירית מהעולם ,בסדר?
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דובר:
 Xהוא לא בדעת יחיד ,אני נפגשתי עם גניקולוגים בכירים ,גם גניקולוגים ואונקולוגים,
שהם בדעה של  ,Xאבל זו דעת מיעוט.
דובר:
הנושא נדון במועצה הלאומית לאפידמיולוגיה ,במועצה הלאומית לאונקולוגיה ,כולם
בדעה שזה מצב חריג במדינת ישראל ,שהסרטן הספציפי הזה הוא נדיר ,החיסון פה הוא חיסון
שמונע אותו באופן תיאורטי ,זאת אומרת אם תחכו מספיק שנים זה ימנע ,אין עדיין את האבידנס
שזה אכן מנע ,ולכן זה ב A8 .A8-לתת את הסכום הזה ,כנגד טכנולוגיות אחרות עם ודאות יותר
גבוהה ואפקטיביות יותר גבוהה שהיא כבר מוכחת ,אני בדעה שאת שני החיסונים כאן לא
להעביר.
דובר:
קודם כל הגרדסיל הוא  A8/9ולא  ,A8כך דירגנו .דבר שני ,אני מבין את דעתך ואתה
באמת לא בדעת יחיד ,גם בציבור המומחים.
דובר:
אני מזכיר שבשנה שעברה זה לא עבר .יש דעה דומה של גדי רנרט.
דובר:
גם המחיר היה אחר.
דובר:
בדיוק .אני חושב שקיבלנו אבידנס .זה נכון שהיעילות לא מוכחת עד הסוף ,אבל יש
אבידנס ראשוני שהיא מוכחת .אני מזכיר לכם גם את הפניקה של הורים לבנות צעירות ו- - -
דובר:
יש בשב"ן.
דובר:
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שב"ן זה לא פתרון.
דובר:
סליחה ,זה ממש לא רלוונטי ,ממש ממש לא רלוונטי.
דובר:
השב"ן הוא אינדיקציה להכניס את זה לסל.
דובר:

זה רק לאנשים שיש להם כסף?
דובר:
זו ממש אינדיקציה להכניס לסל.
דובר:
נכון ,אני מסכימה.
דובר:
ב גלל אלה שאין להם שב"ן ,בגלל הפניקה שהדבר יוצר ,יש יעילות מוכחת ברמת סבירות
סבירה לחלוטין.
דובר:
השאלה כמה מקרים זה ימנע בשנה ,זה קלאסי לחישוב של- - -
דובר:
נחזור לאבידנס.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

30

אני רוצה לתקן פה משהו עובדתי .נכון שאין לנו ממצאים לגבי סרטן צוואר הרחם ,זה
לוקח  15שנה לראות את האפקט- - -
דובר:
אני מוכן לחכות.
דובר:
מה שכן נאמר בפירוש ,גם על ידי ארגון הבריאות העולמי ,שמניעה של נגעים טרום
סרטניים cin 2 ,ו cin 3-היא אינדיקציה ברורה למניעה של תאי סרטן .זה היינו הך מבחינתם
למניעה של סרטן ,ושם הוכח בבירור ירידה במקרים האלה כבר בתוך כמה שנים.
דובר:
זה שזה לא הוכח בארץ ,זה רק בגלל הנדירות היחסית.
דובר:
נכון ,פה בארץ אנחנו בכלל לא התחלנו עם ה- - -
דובר:
מה ההיקף של נשים שחולות בזה בארץ?
דובר:
סדר גודל של  055-255חולות בשנה בסרטן צוואר הרחם 05% ,מתוכן מתות תוך שנה.
דובר:
כמה רלוונטיות לווירוסים המחוסנים?
דובר:
 65%מהמקרים נובעים מ- - -
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דובר:
כן ,זה הווירוס הדומיננטי כאחד המקרים של סרטן במשרד הבריאות.
דובר:
כן ,אבל האפידמיולוגיה מדברת על שכיחות.
דובר:
יש טעם להצעות של המועצה של החיסונים של משרד הבריאות ,צריך לחסן את הילדות
האלה כבר מזמן .כבר לפני שנתיים ,אם אני לא טועה ,הייתה המלצה שהייתה צריכה להיכנס
ולהתחיל לתת את החיסונים וכל פעם זה נדחה מסיבות כאלה או אחרות ,שפעם ההוא נתן איזה
חוות דעת ,פעם זה כסף וכו' .זה דבר אחד .דבר שני ,בואי תראי מה קורה בעולם הגדול ,האם כן
זה נכנס לתכנית החיסונים? זה נכנס או לא?
דובר:
נכנס.
דובר:
נכנס .אני מנהל שב"ן ואני אומר לך איפה הבעיה בקטע הזה .לצערנו הרב האוכלוסיות
היותר פגיעות מהווירוס אלה האוכלוסיות הסוציו אקונומיות הנמוכות.
דובר:
זאת אומרת אתה בעד להכניס את זה.
דובר:
בוודאי ,חייבים .חייבים השנה לתת פתרון לנושא הזה.
דובר:
אני מצטרף.
דובר:
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אני מצטרף למה שאמרת ,אבל אני רוצה להגיד שבתכנית הלאומית לחיסונים הייתה
תכנית מדורגת יפה לחיסונים וזה ,למיטב זיכרוני ,היה החמישי בסדר החיסונים וזה לא נכנס
בגלל שבשנה שעברה היו חילופי דעות .אני מאוד מצטער ,לפרוטוקול ,שכל תכנית החיסונים היא
בסל ,זה לפרוטוקול ,ולא קיימת באותה תוספת שלישית שהייתה צריכה לדעתי להיות מחוץ לסל
ובתוספת ,לא על חשבון הסל .אנחנו כרגע חייבים ,לצערי ,לדון גם בתוספת השלישית לכאורה ובה
לדעתי להכניס את זה.
דובר:
אין לי ספק שצריך להכניס את זה ,אני לא חושבת שהורים צריכים להיות מתוסכלים
מזה שבכל מקום כתוב שאפשר למנוע לילד שלהם סרטן- - -
דובר:
גם הפניקה ,אפילו אם היא קצת מוגזמת ,והיא לא מוגזמת לדעתי ,היא פקטור בשיקולים
שלנו.
דובר:
דבר ראשון אנחנו ראינו מה התחרות יכולה לעשות למחיר וזה דבר מאוד משמעותי ,אני
חושב שכדאי לנו שזה יהיה בסל ,כי אני לא רואה את השנה הקרובה ,גם עוד שנתיים או שלוש,
מקום להעלות מחירים ,ודבר שני זה שזה גם מחויב לעבור לשלב הבא במובן הזה של ההשפעה
המאוד רחבה ,כמובן על קבוצה מאוד גדולה ,של מטופלים במחיר יחסית נמוך.
דובר:
אני רק לא כל כך הבנתי את שניהם .מבחינת פגיעה באיכות חיים- - -
דובר:
בעוד שנה המחיר יעלה משמעותית ,כי לא יהיה לנו איזה שהוא מנוף ואנחנו ניאלץ לייצר
מחיר גבוה יחסית ,וראינו את זה ,הרי החברה העלתה את המחיר בכמעט- - -
דובר:
חבל ש X-לא פה ,אבל אנשי המשרד ,מה המשמעות של הכנסת שניהם מבחינת התחרות
שתיווצר על המחיר? משמעותית או לא?
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דובר:
כן.
דובר:
אם אנחנו מכניסים את שניהם ,למשרד תהיה אפשרות להכתיב שזה יהיה רק סרווריקס?
דובר:
לא ,המשרד לא יכתיב ,המשרד יבחר את החלופה הכי טובה.
דובר:
הקופות תהיינה סוברניות להחליט?
דובר:
זה משרד הבריאות.
דובר:
יש לנו בעיה .אני רוצה להימנע באמת מכל פגיעה באוטונומיה שלנו .אנחנו החלטנו שיש
 added valueלגרדסיל על פני סרווריקס.
דובר:
אפשר לבוא ולהגיד שזה בגלל היבלות.
דובר:
הוא יותר נמוך בגלל ש- - -
דובר:
הוא יותר נמוך רק בגלל המכרז.

סל הבריאות
21.02.02

33

דובר:
אבל בגלל מחיר אנחנו רוצים לסכן- - -
דובר:
אז השגנו את מטרתנו.
דובר:
אם אתה כבר מחליט להכניס ויש הבדל בין שתי התרופות ,זה לא קלאס אפקט ,כמו
שלימדתם אותי ,יש פה שתי תרופות שאחת יותר טובה מהשנייה ,עזוב את מה שיקרה עם תחרות
כספית ,התרופה הזאת יותר טובה.
דובר:
נכון שלא בהתוויה העיקרית שלשמה היא ניתנת ,שזה מניעת סרטן צוואר הרחם ,אבל
בהתוויה לא מבוטלת מבחינת פגיעה באיכות החיים ,היבלות החרוטיות זה סיפור לא נעים.
דובר:
גם במכרזים שעושים נותנים ביטוי גם לאיכות של - - -
דובר:
אני מרגיש ,ובאמת הוועדה הזאת מתנהלת - - -ועובדה ,אני הובלתי קו בדיוק כמו
שאתה מעלה כרגע ,וחזרתי בי יותר בגלל השיחה עם המנכ"ל ,אני אומר את זה ישירות ,שהפגין
פה פתיחות בלתי רגילה והעלה קודם כל את נושא הסוברניות של הוועדה על נס ועובדה שמהדירוג
הראשון אנחנו נתנו איזה שהוא  added valueלגרדסיל .אני מצטרף לאלה של להעלות את גרדסיל
בלבד.
דובר:
אני רוצה להצטרף להעלות ואני חושב שלא כל אחד בציבור יכול לבדוק את ההבדל בין
הגרדסיל לסרווריקס ואנחנו צריכים פה להיות חלק ממגני אלה שלא יכולים לבדוק את זה.
דובר:
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גרדסיל?
דובר:
כן.
דובר:
אני הייתי רוצה רגע לחדד את הדיון רק על הגרדסיל .באיזה שהיא השוואה רוחבית,
כשאנחנו מסתכלים על סוגים אחרים ודברים אחרים שאנחנו דנים בהם היום אנחנו אכן מדברים
על דבר שהוא טיפול מנע ,אבל יש גם טיפול קיים לאחר מכן .אמרתם בגלל הפניקה .פניקה זה לא
סיבה לדעתי שצריך להכניס משהו- - -
דובר:
הטיפול שקיים אחר כך הוא גרוע.
דובר:
לא ,אבל בסופו של דבר צריך לדבר באופן הרוחבי ,ביחס לדברים אחרים שיש בהם היקפי
חולות כאלה עם הסתברות כזו או אחרת לריפוי ,במהלך מה שקיים היום בסל .מה ש X-אמר
קודם ,שהוא חושב שבעצם זה לא טיפול שהוא כשלעצמו מספיק יעיל ונכון להכניס ,אני חושבת
שעל זה ,לפחות אני מרגישה ,שלא קיימנו דיון שהוא מספיק עמוק ,אלא קפצנו לדבר אם עדיף
שזה יהיה הגרדסיל או עדיף שזה יהיה הסרווריקס- - -
דובר:
לא נכון ,דיברנו על היבלות.
דובר:
מדובר במניעת מחלה קשה וממיתה.
דובר:
 05%מתות בשנה הראשונה.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

050

מדובר בכל זאת בתחושה ציבורית ,לא סתם זה  02,555איש .אני חושב שכל זוג הורים
לילדה שמגיעה לכיתה ו' ,ז' ,ח' ,כשהם קוראים את מה שכתוב ,כשהם קוראים מה שנעשה
במדינות אחרות ,הם נכנסים לפניקה .אני חושב שחובתנו לתת את זה .אנחנו גם אומרים שלשב"ן
יש ומי שאין לו שב"ן לא ישקיע את ה 211-שקלים.
דובר:
זה פותר גם וגם ,גם את הבעיה של היבלות וגם את העניין של הסרטן .אני חושבת
שהגרדסיל פה מבחינתנו הוא עושה עבודה כפולה.
דובר:
אני חושבת שהוא צריך לעבור לשלב הבא ואני חושבת שהוא צריך להיבחן בהתאם
לדברים רוחביים אחרים ,מכיוון שיש כאן- - -
דובר:
בסדר ,בסדר ,נתקדם.
דובר:
אני חושבת שאם הצורך הוא לענות על הפניקה ,אז פניקה זה טוב בשב"ן.
דובר:
זה רק מרכיב אחד.
דובר:
אני שיניתי את דעתי .עשיתי עכשיו תחשיב אצבע ,אם אני מתבססת פה על נתונים ,תקנו
אותי אם אני טועה ,אבל אם יש  065מקרי סרטן כאלה בשנה ,שמתוכם  65%הם מהווירוסים
הרלוונטיים ,אז אם אני מחשבת  NMTאני מגיעה לתוצאה שבשביל למנוע מקרה אחד אנחנו
משקיעים  050,555שקל .זה לא הרבה ביחס להערכה  PFSב- - -
דובר:
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ביחס לטיפולי סרטן אחרים.
דובר:
ודווקא ה 02-או  00מיליון שקל למול- - -
דובר:
טוב שלא עשית  NMTכמקובל ,לא כמה משקיעים אלא בכמה צריך לטפל ,אבל- - -
דובר:
כמה כסף צריך להשקיע על אותן חולות.
דובר:
זה בסדר גמור ,אני מצטרף אלייך ב.055%-
דובר:
זאת הדרך לעשות את ה ,NMT-לקחתי את כל ההשקעה בכל האוכלוסייה ,העלות
לטיפול- - -
דובר:
כמה היה עולה לטפל בהן כי הן היו חולות? זו העלות האלטרנטיבית.
דובר:
בסדר גמור .מסתמן פה רוב ברור להעלאת גרדסיל לשלב הסופי .אם אין הסתייגות
עוקרת הרים אנחנו נעשה את זה.
מה התרופה הבאה?
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

050

התכשיר הבא הוא המונטלוקסט ,עמוד ראשון בטבלה .יש לנו שתי התוויות שנשארו.
התוויה אחת זה להרחיב את המסגרת של ההכללה בסל היום ,גם לגילאי  2עד  ,0שכרגע לא
נמצאים בסל ,וההתוויה השנייה זה לקחת מגיל שנתיים עד גיל  05וגם להכליל עבור גילאי  2עד ,0
וגם להסיר את המגבלה למתן משולב עם סטרואידים.
דובר:
אוקי ,אני פותח לדיון .יש חלק מהמקרים שבהם אני אוהב להגיד את דעתי ראשון ,היא
לא יותר מכרעת מאשר אף אחד אחר .אני בעד לפצל פה ,ל 2-0-להכניס ולעומת זה הנושא של
סטרואידים שלמדנו שהוא לא כצעקתה בנושא של ילדים ממש לדחות .זאת הצעתי.
דובר:
אני רוצה להחרות.
דובר:
אתה מחרה מחזיק אחריי .טוב.
דובר:
מסכים.
דובר:
כולם מסכימים? אז קיצרנו את הדיון ,נראה לי שזו החלטה הגיונית .אנחנו מעלים את ה-
 2עד  0שנים לשלב הבא ומורידים את הנושא של קו ראשון.
דובר:
כן.
דובר:
התרופה הבאה.
דובר:
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הקבוצה של התכשירים הבאה זה להוסיף את התכשירים האטיפיים הגנריים לקו טיפול
ראשון .אנחנו מדברים בעמוד  ,0בריאות הנפש .אנחנו מדברים על הוספה של האולנזפין
והסרוקוול כקו טיפול ראשון.
דובר:
בסכיזופרניה ,כשאת הפנפט השגתם ללא תוספת עלות ,שזה מאוד יפה.
דובר:
במידה שהתכשירים האלה ייכללו בסל אז יכול להיות ,אנחנו בדקנו את העלויות גם לגבי
הפנפט וספריס ,שגם הן תוכלנה להיכנס ללא תוספת עלות.
דובר:
איפה את רואה את הספריס?
דובר:
כרגע הוא לא שם ,אבל אני אומרת שבמידה שזה יוכלל- - -
דובר:
זאת אומרת הורדנו אותו ,הוא היה  .B7אז יהיה עוד אחד .כל מה שנכנס ללא תוספת
עלות יבורך ,אם הוא לא תכשיר מזיק .זאת אומרת שהסיכון עולה על הסיכוי.
דובר:
כן.
דובר:
אני פותח לדיון את נושא האולנזפין וסרוקוול ,טפיפול בסכיזופרניה .רק תחדדי לנו את
הרחבת המסגרת ,מה קיים ומה אנחנו מרחיבים.
דובר:
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נכון להיום יש לנו תכשיר אחד שמותווה כקו טיפולי ראשון ,תכשיר אטיפי ,שזה
הריספרידון .בחולים שכשלו בטיפול בו ,יש להם אופציה מתוך שבעה תכשירים ,אם אני לא טועה,
השמיני בדרך ,ללא תוספת עלות .המגוון רחב ,מה שבעיקר נחוץ זו ההתאמה הספציפית פר חולה,
לכל אחד מהתכשירים האלה יש פרופיל שונה של בטיחות ושל יעילות וההתאמה היא מאוד
ספציפית פר חולה ,במיוחד בחולים הפסיכיאטריים ההתאמה היא מאוד רלוונטית .מה שאנחנו
מבקשים זה לבוא ולקחת שני תכשירים שהפכו להיות גנריים בשנים האחרונות ,האולנזפין
והסרוקוול או הקיוקיאפין ,ולאפשר לתת אותם כבר בקו הטיפולי הראשון .כמו שאמרנו ,בתמורה
לזה ששניים יעברו לקו הראשון אנחנו גם נצליח להכניס שניים לקו השני.
דובר:
את יכולה להקריא לנו את שבעה או שמונת התכשירים שהיום נמצאים כקו ראשון והם
בסל?
דובר:
לא ,קו ראשון יש רק ריספרידל.
דובר:
סליחה ,כקו שני.
דובר:
כקו שני יש לנו ,כמו שאמרנו ,את האולנזפין ,את הזיפרקסה הראשון המסחרי המקורי-
-דובר:
לא ,זה מה שאנחנו מבקשים להכניס.
דובר:
אני אומרת מה יש לנו היום ,את הסרוקוול ,שגם אותו אנחנו מנסים להזיז ,יש לנו את
הגאודון או הזיפרוזידון.
דובר:
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שזה בסל.
דובר:
כן ,כולם בסל .יש לנו את האמיסדריק ,יש לנו את האינווגה ,סרטינדול ,שזה סרוולקס ו-
-דובר:
ולמה הבקשה רק לאולנזפין וסרוקוול?
דובר:
כי הן השתיים שהפכו לגנריות .הייתה לנו את האופציה להעלות את כולם ,אבל דירגנו
את זה נמוך יותר.
דובר:
ומה העלות של אלה שלא הפכו גנריות? זה פי שניים?
דובר:
כן ,נתנו את ההערכות בפעם הקודמת וזה ירד בדיון.
דובר:
בדיונים קודמים אמרנו שנכניס ללא תוספת עלות .מה השתנה?
דובר:
לא את האולנזפין והסרוקוול .האיגוד הפסיכיאטרי דירג גבוה? תזכירי לנו.
דובר:
זה היה בעדיפות הראשונה שלהם.
דובר:
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זה היה עדיפות ראשונה ,היה גם מכתב מ ,X-על קיפוח מתמשך של בריאות הנפש.
דובר:
צריך להזכיר שבאמת בשנים האחרונות לא נכנס כמעט שום דבר לבריאות הנפש.
דובר:
ושזו באמת התאמה אינדיבידואלית .כנראה שסכיזופרניה זה סל גדול שאנחנו עוד לא
מתחילים להבין אותו ולכן יש כאלה שמגיבים לזה .נכון?
דובר:
כן.
דובר:
אנחנו בעד.
דובר:
אנחנו גם בעד.
דובר:
אני זוכרת שבזמנו בדיון אמרנו שהיום הרי זה ניתן כקו שני וכדי להכניס את זה כקו
ראשון אמרנו שאנחנו נדרוש שוועדת המשנה תעשה בדיקה ותראה שזה ללא תוספת עלות.
דובר:
לא על אולנזפין וסרוקוול.
דובר:
אי אפשר להעלות את- - -
דובר:
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אז כרגע יש עלות ,השאלה למה לא להגדיר את זה כקו שני ,הרי היום אנחנו נותנים את
הקו הראשון ,איפה בדיוק התועלת הגדולה שבזה של להכניס את זה כקו ראשון במקום להשאיר
את זה היום כקו שני.
דובר:
בשביל שיהיה עדיין מגוון להתאים לחולים את הטיפול הראשוני .הרבה מאוד מהחולים
כושלים בטיפול הראשון וזו אוכלוסייה שההיענות לטיפול שם היא מאוד חשובה והצלחת טיפול
בקו טיפול ראשון ,בשביל שהם ימשיכו עם הטיפול ,היא תורמת .זאת אומרת אם יש שלוש
חלופות שמתוכן אפשר לבחור את הטיפול המתאים ביותר ואדם יוכל להחזיק עליו לאורך זמן,
אז- - -
דובר:
יש לנו פחות שאם הם לוקחים תרופה כקו שני אז באמת הם לא מחזיקים? כי בעצם יש
לנו תוספת של  02מיליון שקלים ,שזה חלק לא מבוטל מהסל ,שאפשר היה לתת לדברים אחרים,
ואנחנו נותנים את זה היום אבל בקו שני .השאלה איזה הוכחות יש שאם- - -
דובר:
יש לנו התייחסויות קליניות של המומחים מהשטח ,אין לנו איזה שהוא נתון ספציפי שבא
ואומר את הפער של החולים שמפסידים .יש לנו את חוות הדעת הקלינית מהשטח.
דובר:
והתעדוף של האיגוד היה- - -
דובר:
מקום ראשון .הם בפירוש דיברו על זה.
דובר:
זו לא מחלה אחת ,מסתבר .יוצא עכשיו  ,0 DSMשזו קטגוריזציה חדשה לגמרי של
מחלות פסיכיאטריות והעולם הפסיכיאטרי כנראה קצת משתנה ,אנחנו יודעים שזו לא מחלה
אחת ,אלא מן סל כזה וכנראה שזה מתאים לקבוצה מסוימת שבלי הטיפול הזה הם לא- - -
דובר:
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אבל הם מקבלים את זה ,הם פשוט מקבלים את זה כקו שני.
דובר:
לא ,הם לא מקבלים טיפול טוב .קו שני זה אומר שיכול להיות כמה שנים של אשפוזים
פסיכיאטריים ובעיות עד אז ,שאת זה מנסים למנוע .זה ,אני הבנתי ,הנימוק של האיגוד המקצועי.
דובר:
מגיעים לאשפוזים לפני שנותנים את הקו השני בקופות?
דובר:
כן.
דובר:
באמת? זה עדיף על- - -
דובר:
זה לא הקופה מתחילה .הרבה מקרים הוא מגיע לסף פסיכוטי ואשפוז.
דובר:
אחרי כמה זמן עוברים לקו שני?
דובר:
אפשר להתחיל לבקש מהקופות אם הם יכולים לחתוך ולעשות את פרקי הזמן הממוצעים
שחולים היו אצלכם בקו ראשון ,קו שני ,אבל- - -
דובר:
זה לא אפשרי ,כי היום הטיפול ברובו לא בקופות.
דובר:
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הם אומרים פה חודש ,הם אומרים שזה ההבדל בין קו ראשון לקו שני.
דובר:
אי אפשר לסמוך על זה שזה רק חודש.
דובר:
מדובר על כך שהתרופות האלה ניתנות היום כקו שני ,מי שלא מתאים לקו ראשון ,מקבל
את זה כקו שני .שאלתי כאן את הקופות תוך כמה זמן אתם עוברים לקו שני ,נזרק 'תוך חודש',
'חודשיים אולי' ,שמעתי ,כלומר יש כאן עלות של  02מיליון שקלים- - -
דובר:
מה פתאום חודש-חודשיים?
דובר:
--שזה חלק לא מבוטל מהתקציב של הסל- - -דובר:
מי אמר חודש-חודשיים? אני לא שמעתי חודש-חודשיים.
דובר:
--בשביל להחליט שהוא ייכנס כקו ראשון ולא שני .אני חושבת שצריך לשקול את זה טובטוב.
דובר:
העובדה שקופה אחת זרקה לך שזה חודש-חודשיים ,זה לא אומר .אני רוצה לשמוע
מהקופות ,שהם יגידו.
דובר:
אוקי ,אני פותחת את זה לדיון ואני מבקשת אם יש נתונים כאלה .אני חושבת שזה חשוב.
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דובר:
חיכינו שזה יהיה גנרי כדי לאפשר שקבוצה של תרופות עם פחות תופעות לוואי תיכנס
לקו ראשון .הגיע הרגע של הגנריקה והן תרופות יותר בטוחות מבחינת תופעות לוואי וזה מה
שהאיגוד מבקש ואני חושב שזה הגיוני .לא צריכים להעביר את האנשים דרך תרופות ישנות עם
תופעות לוואי כדי להגיע לתרופה ה- - -
דובר:
אבל זה ידרבן את החברות האחרות לעשות את זה ללא תוספת עלות ולהכניס את זה בלי.
דובר:
מדובר במחלה לא פשוטה שמביאה להפרעות התנהגות קשות ,לפעמים לסיכון עצמי או
סיכון הסביבה .המחיר יכול להיות יקר עד שנוכחים בכישלון הריספרידל.
דובר:
גם האשפוזים עולים הרבה כסף.
דובר:
אין לי בעיה ,אם במחיר יש תועלת .השאלה עם יש תועלת לעומת המצב היום .זו השאלה.
דובר:
יש פחות תופעות לוואי.
דובר:
אני מסביר ,התשובה שלי מדברת על- - -
דובר:
הפיכת התרופות האטיפיות לקו טיפול ראשון ,כפי שמקובל בעולם המערבי ,תאפשר
התאמה של התרופה למטופל האינדיבידואלי ,מניעת תופעות לוואי קשות ,אשר הטיפול בהן עולה
לאורך זמן כסף רב .אין ספק שבדרך זו ייחסך זמן קצר וכו' וכו'.
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דובר:
הן לא יותר אפקטיביות ,הן עם פחות תופעות לוואי ,זה כל ההבדל.
דובר:
יש גם אינדיבידואליות .יש אינדיבידואליות רבה מאוד ,סכיזופרניה היא מחלה שאנחנו
לא מתחילים להבין אותה.
דובר:
אסור לשכוח את מה שכתב פרופ'  .Xצריך גם לקחת בחשבון את מה שכתב פרופ' ,X
ששנים לא עשו שום דבר בתחום בריאות הנפש בסל.
דובר:
נכון.
דובר:
נכון ,נכון.
דובר:
בסל לא עשו כלום.
דובר:
אבל הנימוק להכניס לסל בעיניי הוא נימוק שיש תועלת מוצדקת ל 02-המיליון.
דובר:
הם אומרים שיש תועלת .רואים שיש תועלת.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

000

אני הייתי שמחה לשמוע מהקופות תוך כמה זמן עוברים בתרופות האלה מקו ראשון לקו
שני.
דובר:
זה נורא קשה ,זה מאוד אינדיבידואלי ,ואני אומר לך ,זו תקופה שהיא מאוד קשה
למטופל ,הן מבחינת תופעות לוואי ,הן מבחינת חוסר תגובה לטיפול .זו לא מחלה שהיא איזה
מחלת חום שתוך  15שעות את יודעת אם יש תגובה לאנטיביוטיקה או אין תגובה לאנטיביוטיקה.
חולה סכיזופרני שנמצא בשלב פעיל של מחלתו זה חולה שאין כל כך הרבה זמן למשחקים איתו,
אם מדברים על תרופה- - -
דובר:
אם אתה יכול למנוע את זה ,זה משמעותי מאוד.
דובר:
אין ספק שאם זה מונע אשפוז אז זה משהו שיש בו תועלת ,אבל זה לא ברור שאם אתה
מכניס את זה כקו ראשון ולא כקו שני זו באמת התוצאה.
דובר:
זו המשמעות שהתרופה יותר בטוחה.
דובר:
אני רוצה עוד נקודה למחשבה ,יכול להיות שכן צריך להכניס את זה ללא תוספת עלות,
כקלאס אפקט ,כדי ללחוץ על החברות להוריד את המחיר כך שזה יהיה באותו מחיר של- - -
דובר:
זה אחרי שעשו את כל המאמצים - - -זה אחרי כל הבלגן והסיפור על המחירים.
דובר:
קלאס אפקט הוא לא רלוונטי .יש פה התאמה אינדיבידואלית למטופל ,לכן קלאס אפקט
לא רלוונטי.
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אני מבינה ,אבל זה בכל זאת לחץ נוסף על החברות.
דובר:
כן ,אבל זה לא מתאים לקלאס אפקט מהבחינה הקלינית.
דובר:
אני חושבת שצריך להעביר.
דובר:
נשאר בדיון?
דובר:
יש משהו במה ש - - -בזה ששווה ללחוץ על המחיר ,לנסות ל- - -
דובר:
זה כן ,זה לא קשור.
דובר:
אני לא חושב שצריך לא להכניס ,אבל חשוב בכל אופן לנהל- - -
דובר:
אתם רואים דרך להוריד את המחיר? זה מחיר שנראה גבוה לתרופה גנרית.
דובר:
זה לא גבוה.
דובר:

001
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את מדברת על  0,255שקל לתרופה- - -
דובר:
זה לא גבוה.
דובר:
טעיתי ,זה לא גבוה.
דובר:
הקופות מתנגדות לריסק שרינג ,כי זה מוריד להם - - -הם אומרים שזה רק לשלוש שנים-
-דובר:
אני רוצה להגיד ל ,X-אני חושב שמה שאת אומרת הוא נכון ,אני לא השתכנעתי שיש
בעיה בלתת ריספרידל בקו ראשון ואחר כך לעבור לקו שני לאחת משתי התרופות האלה ושהדרך
של לשים אותן באותו קו יש לה איזה עדיפות קלינית חד משמעית .יש הבדל בתופעות הלוואי,
בעניין העניין הפרסונלי ,אז מנסים את הריספרידל ,נכשלו? עוברים לקו שני לאחד מאלה.
דובר:
השאלה כמה זמן.
דובר:
אז למה אתה בעד? אתה מצטרף מלא ל.X-
דובר:
רק הערה ,זה לא קורה אחרי שנה ,זה הרבה לפני ,לא מחכים שהוא יתאשפז ,אבל אני
חושב שבכל זאת- - -
דובר:
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הוא הולך לאיבוד בינתיים .הם הולכים לאיבוד ,עם מטיילים על הגבעות.
דובר:
ולך תדע במי הם פוגעים בדרך.
דובר:
כמה התאבדויות יהיו בינתיים.
דובר:
חבר'ה ,אל תהיו כל הזמן עם ה - - -תראו לי את זה בקוקרן.
דובר:
הם כותבים את זה.
דובר:
אני לא ראיתי את זה .אני מוכרח לסיים ,אני חושב שזה חשוב X .היא לא רופאה ואולי
קשה לה לדחוף את זה ,הקוקרן לא תומך ביעילות הגדולה ...אתם חושבים שהתרופות האלה
היום ,קודם כל הם ירדו למחיר גנרי ,זה מה שיהיה ,יש להם עדיפות במגוון של לתת את זה,
הפסיכיאטרים הרבה זמן לא נכנסו ל - - -יותר נוח לטפל עם זה וגם ,אני שוב אומר ,האיגוד שהוא
האיגוד שמטפל בזה ,חשב בכל זאת שזה בעדיפות הראשונה ולכן כשאני לוקח את הכול ,לדעתי
צריך להעביר את זה.
דובר:
יש לי שאלה לגבי המספר ,מאיפה ה 3,005-חולים קו ראשון לאנטי פסיכוטיקה,
סכיזופרניה?
דובר:
לפי נתונים של טיפול בארץ.
דובר:
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 3,005חולים חדשים בסכיזופרניה בשנה?
דובר:
לא ,יש יותר.
דובר:
חדשים בשנה?
דובר:
בטח.
דובר:
סכיזופרנים?
דובר:
היה כתוב שיש אחוז מהאוכלוסייה.
דובר:
סך הכול ,אבל השאלה כמה מקרים חדשים בשנה.
דובר:
פה אתה מדבר על פרומיל ומשהו מהאוכלוסייה ,זה החשבון פה .זה סביר ,אם אחוז
מהאוכלוסייה סך הכול זה- - -
דובר:
אוקי ,רבותיי ,אני חושב שיש כמעט קונצנזוס להעביר את זה .אני חושב שההערות של ,X
בתמיכה המסוימת של  ,Xיובאו בחשבון בתעדוף הסופי.
דובר:
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אני רק אגיד לך ,במענה לשאלתך ,לפי נתונים של מטופלים כיום בארץ יש כ15,555-
חולים סכיזופרנים במדינת ישראל שמטופלים בתרופות אטיפיות.
דובר:
כמה מקרים חדשים בשנה?
דובר:
 15,555מטופלים בזמן נתון.
דובר:
צריך לזכור ,זה לא אותו קונצנזוס כמו שהיה לתרופות אחרות .רבותיי ,בואו נתקדם.
דובר:
התכשיר הבא הוא פרג'טה ,לטיפול בסרטן שד מקומי לא נתיח או גרורתי לנשים
שמבטאות  her2ביתר .עמוד  1אצלכם.
דובר:
יש ריסק שרינג או אין ריסק שרינג .אנחנו מדברים על פרג'טה ,פרטוזומאב,
דובר:
זה קשה.
דובר:
קשה מאוד .סכום ענק ,ממש סכום גדול מאוד ,נשים מסכנות מאוד .מה קורה עם הריסק
שרינג?
דובר:
אלה המספרים אחרי ריסק שרינג.
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דובר:
תסבירו את תכנית הריסק שרינג.
דובר:
אני בעד לא להכניס את זה.
דובר:
קודם כל ההסבר הוא עוד בדיון ,כי יש כמה פינות שצריך לסגור .ההסכם עדיין לא סגור,
אני מניחה שבמהלך היום זה יהיה.
דובר:
אז בואו נדחה את זה ,עד שיהיה הסכם.
דובר:
בכל מקרה ההסכם מדבר על גידול של  005לחמש שנים .בוועדת המשנה ההערכה הייתה
שזה יהיה  005חולים.
דובר:
בין  005ל .005-היה ויכוח בין  005ל .005-היה ויכוח ,אנחנו לא סיכמנו את זה.
דובר:
אוקי ,סליחה ,טעות שלי ,אני מתנצלת .ההסכם מדבר על גידול של  005עד טווח של ,055
שזה לתקופה של חמש שנים.
דובר:
חמש שנים זה הרבה .
דובר:
זה יפה מאוד.
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דובר:
מדובר בתרופה שיש לה הוכחות מבחינת היעילות שלה?
דובר:
כמה מילים ,X ,על האבידנס ועל תופעות הלוואי.
דובר:
חבל ,התרופה היא טובה ,רק- - -
דובר:
אני אישית מכיר חולה שזה עצר לה את המחלה ,עצר לה ממש .נסיגה טוטאלית של
המחלה.
דובר:
פרצ'פטין נשאר מכיוון שהוא היטיב את האינדיקציות והפך לתרופה בשלב הרבה יותר
מוקדם והמחיר ירד .לא ירד?
דובר:
אנחנו רוצים לשמוע מה  Xאומרת.
דובר:
הממצאים שפורסמו בספרות והבאנו לפניכם בהתחלה דיברו על הארכה של ה PFS-ב0-
חודשים על פני  05חודשים ,זאת אומרת - - -02
דובר:
 20%או .00%
דובר:
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הנתונים של ה overall survival-עוד לא היו בשלים בנקודה ההיא ,הם עדיין לא ,כי הם
עוד לא הגיעו לחציון ,מה שכן פורסם עכשיו בסן אנטוניו והעברנו לכם את זה במייל ,אני לא
יודעת מי קרא את זה לעומק ,אם הסתכלו על שיעור ההישרדות אחרי שנה הייתה התקדמות של
 0%הפרש בין  31%ל ,53%-אחרי שנתיים זה כבר גדל ל 50% ,02%-לעומת  33%ואחרי שלוש
שנים כבר יש  06%הפרש 05% ,שלא מטופלות עם התכשיר לעומת  06%שכן.
דובר:
יש קונצנזוס שזו תרופה שמציעה יתרון הישרדות ב PFS-משמעותי לחולות .על זה לפחות
אנחנו מתכנסים?
דובר:
כן.
דובר:
לאור זה ולאור ההסכם המתגבש של ריסק שרינג ,ש ,X-יכול להיות שעוד ישופר במהלך
היום?
דובר:
אם ירצה ה'.
דובר:
כרגע מקובל ל 005-חולות על חשבון הקופות לחמש שנים? אני פותח את הנושא לדיון.
דובר:
אני אומר להעביר את זה הלאה.
דובר:
אוקי .אני מצטרף.
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דובר:
גם אנחנו.
דובר:
חד משמעית כן.
דובר:
גם אני בעד.
דובר:
היום אני אונקולוגית של קופת חולים  Xואני רוצה לדבר על משך הטיפול ב- - -
דובר:
אנחנו לא מדברים פה על משך הטיפול ,עם כל הכבוד.
דובר:
זו תרופה נפלאה שבאמת חשוב לנו להכניס לחולים ,ומשך הטיפול האמיתי בחיים כפי
שהוא קורה ,זה הדבר שצריך להיכנס לחישובי הסל.
דובר:
זה לוועדת משנה ,מה זה קשור לפה?
דובר:
לא חייבים להתחשב ,תנו ל- - -
דובר:
לא ,מה זה תנו לה לדבר? זה לא קשור ל'תנו לה לדבר' .זה לא צורה באמצע הדיון- - -
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

020

יש לי הערכה מאוד גבוהה ל ,X-כל הנושאים האלה עלו בוועדת המשנה ,סוכמו בוועדת
משנה ,היו מומחים מכל אחת מהקופות ומאצלנו ומהאיגוד- - -
דובר:
הרופאה האונקולוגית של אחת הקופות היא לא מקובלת?
דובר:
לא במקום ,לדעתי.
דובר:
לא יודע ,אני חדש בוועדה .לא מקובלת?
דובר:
יש לי הערכה מאוד גבוהה ל X-והערכה מאוד גבוהה לעבודה ,באמת ,והערכה אישית
מאוד גבוהה ,באמת .משך הטיפול לא -- -
דובר:
אני מרגיש לא נוח בלהשתיק ,ואומר  Xבצדק ,אם לא ייתנו לה להשלים את דבריה ,אז X
ידבר בשמה .אז בואו לפחות ניתן לה להשלים את דבריה.
דובר:
אני רוצה להזכיר את המחקר שהביא לאישור ,שזה מחקר קליאופטרה ,כ 555-חולות,
שמחציתן קיבלו כימיה והרצפטין והמחצית השנייה קיבלה כימיה ,הרצפטין ופרטוזומאב ,חציון
הטיפול בכימיה עמד על  0חודשים ואחר כך ,כמקובל ,הרבה מפסיקים את הטיפול הכימי
וממשיכים בטיפול הביולוגי .יש לנו ויכוח עקרוני עם משרד הבריאות- - -
דובר:
שהגיע לבית משפט ובית משפט הכריע ולא ניכנס לזה פה.
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דובר:
אז אני רוצה לספר ,גם תרופת ההרצפטין וכל המחקרים שהובילו לאישור ניתנה במשך 1
עד  0חודשים וההרצפטין המשיך .אין ספק שמבחינה קלינית יש יתרון לחזור לכימיה עם
הביולוגיה ,אבל מהבחינה של הכללה בסל אני חושבת שהדברים צריכים להיות על השולחן ,מה
תהיה מסגרת ההכללה ,האם עד ההתקדמות הראשונה? האם תהיה אפשרות לחזור לכימיה? כל
החישובים צריכים להשתנות.
דובר:
אלה חישובים של ועדת משנה ,אלה חישובים שנגזרים מהחלטות בתי משפט .סליחה,
אנחנו לא מעלים ולא פותחים את זה פה.
דובר:
בסדר ,יש קונצנזוס שזה עובר?

דובר:
לא קונצנזוס ,אני מתנגד.
דובר:
בסדר ,אז אנחנו הרוב רוצים את זה.
דובר:
יש כמעט קונצנזוס להעביר את זה הלאה .ויהיה לנו ריסק שרינג סופי ,או שזה סופי?
דובר:
זה פחות או יותר סופי .לא יהיו שינויים גדולים.
דובר:
 ,Xאתה אמרת קודם שהתרופה מצוינת.
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דובר:
אמרתי ,ההסכם לא טוב.
דובר:
ביקשו ממני שאני אבהיר מה ניסתה  Xלהגיד ,במילים אחרות ,אני רוצה להבהיר.
דובר:
היא דיברה והבנו טוב מאוד.
דובר:
אני לא הבנתי.
דובר:
אתה מתנגד שאני אסביר?
דובר:
לא ,לא.
דובר:
היא רוצה שנאריך את ה - - -היא רוצה שנחשב את הטיפול לא לגבי המידע הקיים היום
אלא לגבי פרקטיקה טיפולית משוערת לעתיד ולפי זה נעריך את אמצעי הטיפול- - -
דובר:
ואז המחיר גם יקפוץ.
דובר:
ניתן ל X-להסביר את דברי .X
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דובר:
כאשר תרופה היא נכנסת ,היא נכנסת בדרך כלל באינדיקציה ברורה .כך ההרצפטין
נכנסה .במחלה הזו ,כאשר מפסיקה תרופה לעבוד עוברים למשטר אחר ,לכן ההרצפטין ניתן כפי
שהוא ניתן היום ,במחלה הזאת .מה שקרה כאן ,שנכנסת הפרג'טה ,היא נכנסת עם ההרצפטין,
דהיינו זה לקחת תרופה שיש לה אינדיקציה כסינגל תרפי ,או ככה היא מתוקצבת ,ועכשיו היא
במשלב שלא היה קיים עד היום .כל מה שהם בעצם ביקשו ,שכשמתמחרים את הפרג'טה יתמחרו
גם א ת התוספת של ההרצפטין שהולכת איתה ביחד ,כי זה חלק מטכנולוגיה ,אי אפשר לתת
פרג'טה בלי הרצפטין .רוצים את התוספת הרצפטין- - -
דובר:
נכון .זה לא הגיוני?
דובר:
זה לא הגיוני ,כי אני מביא קיזוזים אחרים לכיוון ההפוך באותה מסגרת.
דובר:
אז אני מצהיר כאן שההתנגדות של קופת חולים  Xהיא- - -
דובר:
אבל זה לוועדת משנה.
דובר:
החוש הקליני שלי אומר שכמו שזה הולך טוב עם הרצפטין ,יש כאן דברים שנגרעים.
דובר:
למה אנחנו דנים בזה פה?
דובר:
---שכשמתמחרים את זה כאן מתמחרים את זה בחסר בלי ההרצפטין.
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דובר:
שלא נדבר על העובדה שהיא מוסיפה את ההרצפטין בקו אג'ובנטי אנחנו רואים ירידה
ברורה משנה לשנה בנשים שמגיעות גרורתיות ,ברוך ה' ,דרך אגב ,כי באמת זה עשה את האפקט
שלו- - -
דובר:
זו המטרה של ההרצפטין.
דובר:
מספר הנשים שמגיעות גרורתיות ומתחילות הרצפטין גרורתי יורד משנה לשנה ורואים
את זה באופן ברור .אז אם מדברים על מגמה ,אז מגמה של ירידה בהיקף החולות האלה ,לא
עלייה בהיקף החולות האלה ולא- - -
דובר:
אבל למה אנחנו מדברים על זה?
דובר:
 ,Xאת הבנת? גמרנו .אנחנו ממשיכים הלאה .מה הטכנולוגיה הבאה?
דובר:
התכשיר הבא זה ירבוי שנמצא היום בסל כקו טיפול שני .עמוד  .0קו טיפול שני למלנומה
גרורתית ,כמובן לתת קבוצה מסוימת .אנחנו מזכירים לכם שנכנסו שני תכשירים וכל חולה מקבל
אחד משני התכשירים והבקשה הייתה פה להעביר את זה לקו טיפול ראשון .פה יש כוכבית מאוד
גדולה שגם ההכללה פה ,אם יו חלט בוועדה לכלול אז כמובן הכניסה לטיפול תהיה רק אחרי
אישור של ועדה מייעצת שלנו במשרד הבריאות לרישום תרופות.
דובר:
זה לא רשום.
דובר:
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זה עדיין לא רשום ,זה הוגש- - -
דובר:
אבל היו לנו תקדימים.
דובר:
ההתוויה לא רשומה ,נתנו פירוט של- - -
דובר:
כשחשבנו שמשהו הוא פריצת דרך ,היה מותנה ברישום ,זה לא הראשון ולא האחרון.
דובר:
זו לא פריצת דרך.
דובר:
אז בואו נשמע כמה מילים על האבידנס .אני גם לא חושב שזו פריצת דרך ,אבל בואו
נשמע- - -
דובר:
זה פריצת שביל.
דובר:
נשמע כמה מילים על האבידנס לפני שמקיימים את הדיון .רק לרענן את זיכרוננו.
דובר:
הירבוי ,כמו שאמרנו ,נכנס בשנה שעברה לקו טיפול שני ,פשוט בגלל שהתכשיר הוגש
בארץ התאם להתוויה האירופאית וההתוויה האירופאית בחנה אותו בקו השני בלבד .בארצות
הברית הוא היה רשום גם בשנה שעברה בקו הטיפול הראשון ולכן אנחנו מדברים על תוספת
הקדמת קו לתכשיר שכבר רשום בארץ .מבחינת היעילות שלו אנחנו מדברים באותם חולי
מלנומה ,נכון להיום מה שאנחנו בעצם דורשים מהם זה לעבור איזה שהוא טיפול ראשוני ,כדי
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שייחשב להם קו ראשון ,זה או לעבור טיפול כימותרפי ,או טיפול אימונולוגי .כולנו יודעים שבדרך
כלל ה PFS-שלהם עומד על בערך חודשיים ומטה ,זאת אומרת שהם צריכים לקבל טיפול
חודשיים ראשונים ואחר כך הם יכולים לקבל את הטיפול בירבוי .מה שאנחנו בעצם אומרים פה
זה לאפשר להם לעבור לקו הטיפולי הראשון ולא לחייב אותם לעבור טיפול שאנחנו יודעים מראש
שהוא לא יעיל .מבחינת היעילות שלו במחקר עצמו היה מדובר על תוספת של חודשיים
ההישרדות הכוללת ,חציון משך התגובה באלה שכן משיגים את התגובה ,כי אנחנו מדברים בסך
הכול על שיעור תגובה של  ,00%אז באלה שכן משיגים את התגובה אנחנו רואים התפרסות יותר
גדולה של  03חודשים של תגובה ,לעומת  5חודשי תגובה .בגלל שזו תרופה אימונולוגית אז
החציונים פחות רלוונטיים לנו ודווקא הממוצעים יותר מעניינים כי שם אנחנו רואים שאל"ף ,יש
תגובה ,ואם יש תגובה ,אז היא נשמרת לאורך זמן .אבל התוצאות הן די דומות ,בין הקו הראשון
והקו השני ,מה שבעיקר אנחנו אומרים זה בעצם לאפשר לאותם חולים לא לעבור חודשיים של
טיפול שכולנו יודעים שהוא לא יעיל ולאפשר לחולים לא להידרדר באותם חודשיים וכן לתת להם
את האפשרות לקבל קו טיפול שהוא יכול להיות יעיל ,גם הוא ,כמו שאמרנו ,רק ל00%-
מהמקרים.
דובר:
אני פותח לדיון.
דובר:
יש לי שתי בעיות .אחת ,שאני חושב שזה תומחר לפי מינון שהוא  0מיליגרם לקילו והיום
יש עבודות על  05מיליגרם לקילו וזה כבר אוטומטית מהווה לנו בעיה.
דובר:
שמעתם מאנשי האגף שעברו ל 05-מיליגרם בניגוד ל 0-מיליגרם ולכן התמחור לא נכון.
דובר:
זה תת תמחור .דבר שני ,אני אומר באופן כללי ,כל הטכנולוגיה הזאת של המלנומה
שנכנסה לפני שנה ונכנסה בכמות מאוד חזקה לתוך הסל ואני שמח שהיא נכנסה כמו שהיא
נכנסה ,לדעתי זה עוד מוקדם מדי להוסיף על זה עוד טכנולוגיה על טכנולוגיה ,צריך לתת לזה
קצת לשקוע ,להיטמע בתוך הסל ,לא לחפש את השוליים של השוליים ,אלא להגיד 'אוקי ,זה- - -
דובר:
זה לא להוסיף ,זה לתקן איזה שהוא עיוות.
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דובר:
כן ,הזמן של להיטמע זה אנשים שיילכו בינתיים ,בזמן שזה ייטמע.
דובר:
אני לא חושב שזה- - -
דובר:
אבל באיזה שהיא צורה תצטרך לתעדף את כל ה- - -
דובר:
מה שעושים בוועדת הסל בשלב הזה ,מתעדפים .מה שאנחנו עושים עכשיו ,אנחנו
מתעדפים בין חלופות ,שכל מה שלא נכנס מישהו מפסיד .אז אני אומר ,זה עניין של תעדוף.
בעיניי ,כשנכנסו כל כך הרבה תרופות למלנומה ונתנו תשובה ב 33.3%-מהבעיה ,שמקודם היה 5
פתרון ,עשו קפיצת מדרגה אדירה לפני שנה ,תן לדבר הזה קצת להיטמע ,לשקוע ,להבין מה .אני
אומר שאפילו בעניין המינונים לא ברור מה שנדרש פה .יכול להיות שמה שנכתב פה כדי שייכנס
לטכנולוגיה זה בתת מינון ,תת מינון ותת מימון.
דובר:
אני אומר מהזיכרון ואם אני טועה תקנו אותי ,בשנה שעברה הכניסו את הירבוי ואת
הזלבורף ,אם אני לא טועה .הזלבורף היה למי שעם מוטציה והירבוי בלי מוטציה.
דובר:
זה בעיקרון ,אבל היה אפשר ל- - -
דובר:
היה על זה ויכוח סוער בשנה שעברה ,כי כל הדבר הזה היה הרבה מאוד כסף .מה שאני
אומר עכשיו ,זה אז עלה ואני חושב שגם בדיון השנה ,שבעצם אלו שיקבלו את הירבוי בקו ראשון
יוכלו לקבל אחר כך את הזלבורף וזה יאריך להם את החיים .בגלל החיבור ,אני שואל אם זה זה.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

000

זה לא ,זה לא קו נוסף.
דובר:
אז מה זה נותן?
דובר:
הם פשוט יוכלו מהתחלה לקבל את זה.
דובר:
זה נותן את החיסכון בכימותרפיה.
דובר:
שאי יעילותה היא מה- - -
דובר:
אבל לכימותרפיה אין כמעט השפעה .אז מה? סתם להתעלל באנשים? לתת להם
כימותרפיה?
דובר:
זה בדיוק העניין.
דובר:
אז מה הרעיון?
דובר:
זה לא עניין של להתעלל .בואו נחזור רגע לנתונים ,בשנה שעברה ,כשדנו בזה ,העדויות
ל גבי התכשיר וההתוויה שנרשמה הייתה אחרי כימותרפיה .זה לא שאנחנו החלטנו שאנחנו שמים
עוד קו נוסף .השנה הצטברו עדויות של אפשרות של מתן כקו טיפול ראשון ,זה נרשם בחו"ל ,זה
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עוד לא נרשם בארץ ,זה רק עכשיו הוגש ,ממש ערב ההחלטות שלנו .הכוונה פה זה בעצם לאפשר
לחסוך את הקו הראשון של הכימותרפיה בחולים האלה ,לפחות במי שמעוניינים לחסוך.
דובר:
זה נראה הכי הגיוני שיכול להיות .זה שאנחנו אומרים לתת להיטמע ,מה זה לתת
להיטמע? אותם חולים שיקבלו בינתיים כימותרפיה שהיא לא יעילה ,זה לא נכון.
דובר:
בסופו של דבר תצטרך לתעדף הרי.
דובר:
זה בתעדוף ,אבל עכשיו אין סיבה שזה לא יעלה.
דובר:
אני לא בטוח ,בואו נשמע את- - -
דובר:
אם נראה ברגע האחרון שאין לנו אפשרות ,אז בסדר ,אבל עכשיו בוודאי שאני חושב שזה
צריך לעלות ,אחרת המשמעות היא שאנחנו שולחים אנשים לקבל טיפול לא יעיל בזמן שיש טיפול
יעיל .זה לא הגיוני.
דובר:
אני מצטרף לדעה של  ,Xאני חושב שבשנה שעברה נכנס הירבוי לטיפול ,לפי הכללים
שהוא קו שני ,ככה הוא נכנס.
דובר:
לפי ההתוויות ,לפי המחקרים.
דובר:
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כן ,לפי כללי המחקרים הרפואיים ,ככה הוא נכנס ,הוא נכנס לפני שנה ,הוא עדיין לא
רשום לאינדיקציה הזאת .היא לא חסרת היגיון ,אחרת לא היינו מגיעים לדיון פה- - -
דובר:
הוא יירשם עכשיו.
דובר:
צריך לחכות.
דובר:
אז הוא יירשם ,בואו נראה.
דובר:
גם ה NICE-והסקוטים לא הכניסו את זה בכלל.
דובר:
אי אפשר כל הזמן להטיל אימה.
דובר:
אנחנו צריכים לחתוך פה בבשר החי וזה ממש- - -
דובר:
אני לא חושב שזו הטלת אימה.
דובר:
בעיניי הדבר לא בשל עדיין ,חשוב בהסתכלות של המחלה ,של מה שניתן לה ,כמו שדיברנו
על ה- - -
דובר:
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ושל הערך המוסף.
דובר:
ושל הערך המוסף ,בעובדה שזה עדיין לא רשום לזה .אני הייתי דוחה את זה לשנה הבאה.
דובר:
אני חושב שיש פה לא קונצנזוס אבל ממש רוב מכריע ,גם אנשים שבאים ממגזרים שונים,
למרות ההערה של .X
דובר:
אנחנו לא עובדים לפי רוב ,אנחנו עובדים לפי קונצנזוס.
דובר:
אני לא הייתי שותף למה שהיה לפני שנה ,אבל אני לא מבין את תהליך ההטמעה ,איך
הוא משפיע על ההחלטה שלנו היום .ברור כרגע ,בשלב שבו אתה מכניס את הירבוי אחרי
הכימותרפיה ,הנתונים ,אני כן רואה ,יותר יעיל והאם זה בשל ...מה תהליך ההטמעה מ- - -
דובר:
לא נעשה מחקר ספציפי על זה ,אנחנו מסיקים על זה מתוך מחקרים אחרים .זה לא
המחקר שנעשה בדיוק על הנקודה הזאת שכרגע מרחיבים .זה מה שאני אומר.
דובר:
רבותיי ,אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאת כל האונקולוגיה לא נוכל להכניס ,אני פעם
ראשונה מכניס שיקול כזה ,כי היא מהווה ביחד קרוב ל 05%-מהסל ואנחנו צריכים לבחור את זה
שלא נכניס ,האם זה לא אחד הראשונים שהוא מועמד לבחירה?
דובר:
חשוב לזכור שבשנים הקרובות נכנסו בערך  05%מהסל אונקולוגיה.
דובר:
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לא.00% ,
דובר:
 ,Xאני מניח שכשאתה תצטרך בעצמך לעשות את הדירוג הסופי ,תצטרך להוציא חלק
מהאונקולוגיה.
דובר:
אין בעיה ,אני לא מתווכח ,אבל אני חושב שכרגע - - -אגב ,קודם כל לומר שאנחנו
מטילים אימה ,אני חושב שזה לא נכון .זה שאנחנו דנים באונקולוגיה ,אפשר לומר שעצם הדיון
באונקולוגיה מטיל אימה.
דובר:
לא ,יש אונקולוגיה ויש אונקולוגיה.
דובר:
לא הבנו למה אתה אומר שזה מטיל אימה.
דובר:
אני בטוח שאם תעמוד על זה X ,יחזור בו מהביטוי 'מטיל אימה'.
דובר:
 Xעצמו אמר- - -
דובר:
--אני יודע ,לכן הערתי את מה שהערתי על אונקולוגיה ,שאם נושיב את  Xונבקש ממנולהוריד מ 555-מיליון ל 055-מיליון ,זה יהיה אחד הדברים הראשונים שהוא יוריד.
דובר:
כל השאלה היא האם בשלב הזה.
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דובר:
לא ,זה השלב ,אנחנו בשלב שלפני סופי .בשם הערכים כולנו יכולים לדבר ,באיזה שהיא
צורה אנחנו פה בהחלטות מאוד קשות ,מסך האונקולוגיה ,מה שדנו עד עכשיו ,זה נראה לי מועמד
להורדה .אבל לא רק לי ,אני רואה ש- - -
דובר:
גם טיפול בסוכרת שאנחנו לא נותנים כמו שצריך גורם לתמותה.
דובר:
כן ,חכה ,עוד לא מיצינו את נושא הסוכרת .נגיע לזה.
דובר:
לפחות האיגוד נתן את זה בתעדוף מאוד גבוה.
דובר:
מילה אחת ,אני לא מתווכח.
דובר:
רק אם יש תוספת לדברים קודמים ,אחרת זה- - -
דובר:
התוספת היא שאני מבקש שבמקרה שאנחנו נראה ברגע - - -בשנה שעברה גם היה את
זה- - -
דובר:
שנשאר לנו הרבה כסף ,נחשוב גם על זה.
דובר:
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לא הרבה.
דובר:
לא נשאר הרבה ,אפילו נשאר מעט ,אני שומר על זכותי להעלות את זה מחדש.
דובר:
בסדר ,יש לך זכות להעלות ,חזור ועֹלה.
דובר:
בשלב הזה זה יורד?
דובר:
כן .הטכנולוגיה הבאה.
דובר:
התכשיר הבא זה סטיוורגה ,עמוד  ,0זה בעצם התכשיר שניתן לסרטן מעי גס גרורתי
לאחר מיצוי טיפולים קודמים .אנחנו מזכירים לכם ,זה בעצם קו טיפול אחרון נוסף.
דובר:
סטיוורגה ,יש ריסק שרינג או אין?
דובר:
לסטיוורגה יש ריסק שרינג.
דובר:
אתם רוצים להציג אותו? הקופות מסכימות למספר ,אבל תיכף נשמע.
דובר:
 ,Xבואי הציגי את הריסק שרינג.
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דובר:
 ,B7אני מזכיר.
דובר:
בסטיוורגה בסיבוב הראשון הייתה הבנה שהוא קיבל ציון של  B7ועל זה נאמר כאן,
נדמה לי על ידי  ,Xשיש דיכ וטומיה ברורה בין אלה שמגיבים ואלה שלא מגיבים ולכן נבדק הצורך
האם אפשר להגדיר את התועלת רק לאותם חולים שאכן מגיבים ,כדי באמת לעשות את זה מאוד
ברור ,הממוצע מביא אותנו למצב שהקיצוניות היא בלתי נסבלת ,ולכן חזרנו לחברה וביקשנו
לאפשר את הדרך הזאת .זאת אומרת מי שאמור לקבל את הטיפול יקבל את הטיפול ,אחרי
תקופת זמן עושים את המבחן הקליני שצריך לעשות וזה מבחן קליני שנקבע על ידי הרופאים .לפי
המבחן הקליני הזה מוחלט האם האדם הצליח ליהנות מהטיפול או שהוא לא נהנה מהטיפול.
ההערכה שלנו הייתה ש 10%-בלבד מהמטופלים נהנים מהטיפול אבל לאותם  10%מהמטופלים
יש תוספת של כמה חודשי חיים .אני מזכירה לכם שזה הקו האחרון של חולים שהם במצב מאוד
קשה וזה מאוד דרמטי התוספת הזאת בתקופת הזמן הזאת .השינוי של ההורדה מה 055%-ל-
 10%אומר שבעצם כל השאר הוא על חשבון החברה וזה הביא אותנו גם לאימפקט שהוא הרבה
יותר קטן ,אנחנו הורדנו את זה ביותר מחצי.
דובר:
עדיין  25מיליון שקל.
דובר:
לא ,00 ,רק לחולים שמגיבים.
דובר:
אגב ,למה יש הבדל במחיר בין המגיבים ללא מגיבים? פה זה - - -205
דובר:
זה משך הטיפול.
דובר:
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לכמה זמן זה נותן? ארבעה חודשים בממוצע למגיבים?
דובר:
ארבעה חודשי טיפול ,אבל האבידנס לגבי הארכת חיים ,אין לנו את האבידנס הזה ,אין
את ההתפלגות.
דובר:
כי אם אתם אומרים שזה רק ארבעה חודשי טיפול ,זה קצת- - -
דובר:
 PFSיש?
דובר:
לתת הקבוצה הזאת לא ,רק על כלל החולים.
דובר:
ככל שהחולים האלה מסכנים ,בכל זאת- - -
דובר:
אבל עובדה שהם מגיבים.
דובר:
האבידנס ממש חלש.
דובר:
אבל עובדה שהם מגיבים.
דובר:
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אני היום איש ההערות הגנריות .ההערה הגנרית במקרה הספציפי הזה לא שייכת
לחלוקת סיכון ,היא שייכת לעובדה שאיש לא יעלה על דעתו להפסיק טיפול לחולים .זה לא קרה
עד היום ,מאז בריאת האדם ,וזה לא יקרה כנראה בשנה הקרובה .חולה במצב טרמינלי כזה
שיקבל את התרופה ויש לו סיכוי להגיב ,אני לא רואה את הרופא שמתחיל ומפסיק לו אחרי
חודשיים .זה דבר אחד .דבר שני ,זו הערה לא גנרית ,זו הערה ספציפית .ההערה הספציפית היא- -
 סליחה ,מישהו חושב שכן?דובר:
לא ,אני אומר שאפילו שלא היית בדיון ,אתה אומר- - -
דובר:
 Xאמרה שמפסיקים את זה בגלל תופעות הלוואי.
דובר:
זו סיפור אחר ,אי אפשר לבנות על זה .נקודה מספר שתיים היא ,אני רוצה להזכיר לכם,
שלב האבידנס היה על  0.1חודשי הארכת חיים ,כל יתר מה שאנחנו עושים זה חוכמולוגיות על
עקומה שעוד לא ידועה ,שאולי ואולי בערך ,זו חוכמולוגיה ,זה לא הוכח בשום מקום .יש לנו ...
מתיישרים ,יש איזה תת אוכלוסייה שצריך יהיה להוכיח לגביה בהמשך ויכול להיות שבשנה
הבאה יהיה דיון שיש תת אוכלוסייה מוגדרת שניתן להתמקד בה ,אז נדון בזה שוב .אנחנו נפגשים
בשנה הבאה שוב.
דובר:
בקיצור אתה אומר שזה כמו ארביטוקס לפני גילוי- - -
דובר:
אני מצטרף לדעה של .X
דובר:

הייתה אוכלוסייה שלא הגיבה ל- - -
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דובר:
דווקא התשובה שלך היא יותר בעייתית ,כי מה שאתה אומר ,אתה אומר 'אני יודע
שהתרופה הזו היא תרופה מאוד מועילה ,אני לא יודע להחליט מי האוכלוסייה שתתאים מראש',
ואז אנחנו אומרים לך ,אל תחליט מראש ,אלא תיתן את זה לכל מי שכנראה יכול ליהנות מזה ואז
בפועל מי שייהנה ייהנה ומי שלא ייהנה- - -
דובר:
המנגנון של הריסק שרינג שלך לא עושה את זה.
דובר:
הוא עושה את זה.
דובר:
רגע ,דקה ,אי אפשר לגמור ככה משפט .כשאנחנו מדברים על הארביטוקס ,אנחנו יודעים
שיכול להיות שהיינו יכולים להכניס את זה קודם לאותם אנשים שאולי כן היו נהנים ואולי עכשיו
אנחנו נגיד עוד שנתיים למה לא הכנסנו את זה לפני שנתיים ,יכולנו לאפשר את זה .מבחינה
כלכלית אין כאן מחיר ואנחנו לא עשינו את זה כי לא ידענו לאפיין אוכלוסייה ,שלא היה רלוונטי
בכלל לדיון תקציבי .אז דווקא הדוגמה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית.
דובר:
אנחנו באותו מצב.
דובר:
עוד דבר .אנחנו פנינו ,לפי בקשתכם ,ותיכף  Xתסביר את זה ,כדי לקבל תשובה
מהרופאים האם אכן לא מפסיקים טיפול לחולה שהוא לא מגיב ובאמת קטונו ואני לא רוצה
להגיד שום דבר בשם רופא ,אני לא רופא מטפל ,אז אולי  Xתגיד מה התשובה שקיבלנו.
דובר:
קיבלנו שבסוגיה הספציפית הזאת על הנושא של הפסקת טיפול מדר'  ,Xשהיא מרכזת
הנושא של טיפולים של מערכת העיכול בהדסה עין כרם והיא מציינת כדלהלן' :הובא לידיעתי
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שבמסגרת דיוני ועדת סל הבריאות בתכשיר סטיוורגה ,כטיפול קו שלישי ורביעי בחולי סרטן
קולורקטאליים ,מחלה עמידה ומתקדמת ,הועלה חשש שמא האונקולוגים המטפלים בחולים
אלה ימשיכו בטיפול עם סטיוורגה מעבר לשני מחזורי טיפול ,גם בחולים שהוכח באופן ברור
שמחלתם התקדמה על פי הקריטריונים של הרסיסט והתקדמות מחלה ובהתבסס על תוצאות
בדיקת הדמיה בסי.טי .בהכירי את עמיתיי האונקולוגים המטפלים בגידולי מערכת העיכול
וכאונקולוגית מומחית המטפלת בגידולים אלה כעניין שבשגרה ולאור ניסיוני בטיפול עם
סטיוורגה הנני מבקשת להסיר חשש זה שאינו מוצדק .לא עולה על הדעת מצב שבו המחלה
מחמירה בהדמיה ובכל זאת האונקולוג המטפל ידרוש מהמטופל להמשיך את הטיפול מעבר לשני
מחזורי טיפול בסטיוורגה באותם חולים שהוכח באופן חד משמעי שמחלתם התקדמה למרות
טיפול זה .ברצוני להוסיף ולציין שישנו כבר תקדים העובד יפה ולאורך זמן התומך בהערכתי,
במשך שמונה שנים מתנהל הטיפול באווסטין רק על סמך קריטריוני רסיסט וזאת לשביעות רצון
כל קופות החולים והאונקולוגים המטפלים בחולים'.
דובר:
זה לפני ,זה לא אחרי.
דובר:
היא רק מציינת.
דובר:
זה לפני ,זה לא אחרי ,זו טעות .זה הבדל גדול.
דובר:
הייתה לי שאלה ל .X-דיברת על זה בישיבה הקודמת ,שלמגיבים זה כן עובד .פה נתנו B7
כי זה לא עובד ,אני הבנתי שזה  B7בגלל שלא ידענו להפריד בין הקבוצות שמגיבים ולא מגיבים.
אבל בהנחה שנותנים את זה רק למגיבים ,אז זה יותר מ.B7-
דובר:
אתה עדיין לא יודע להבדיל.
דובר:
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אני שואל את  ,Xהיא עוסקת בזה.
דובר:
אני לא עוסקת בגידול הזה ,אבל אני חושבת שההתבססות היא על איזה שהיא עקומה.
זה לא שהוכח ,זאת אומרת אתה עושה אקסטרפולציה מתוך עקומה .אני בהרגשה שהייתי רוצה
להכניס לסל את כל מה שכתוב פה ,הרי זה כבר התעדוף הכי אחרון שיכול- - -
דובר:
קיבלת תשובה ספציפית ,שזה לא חד .ההבדלה לא חדה.
דובר:
אבל אלה שמגיבים ,אנחנו בעצם לא יודעים אפילו כמה זמן יש להם- - -
דובר:
למה? האבידנס לגבי כמה זמן הוא לקוי וגם את זה ,להחלטה המוסרית ,X ,אתה צריך
לצרף את העניין הזה ,שאין לנו ראיות.
דובר:
השאלה הסופית זה מה קורה בסופו של דבר להישרדות של החולים .זה אין לנו התפלגות
שבאה ואומרת- - -
דובר:
לא מתקרבים אפילו לקוואלי.
דובר:
זה שזה אומר שהם מגיבים ,מה זה אומר? שהמחלה נסוגה?
דובר:
לא .זה שהם נעצרים זה לא אומר ש- - -

סל הבריאות
21.02.02

011

דובר:
הערה נכונה לחששות של .X
דובר:
--תרופות אחרות שלא היו לנו ראיות ירדו עוד בשלבים - - -עצם זה שהתרופה הגיעהלכאן זה בגלל ההערה ש ...אבל אנחנו בשלב שצריך עכשיו להחליט לחתוך בבשר החי- - -
דובר:
אנחנו כן יודעים שיש פה תגובה.
דובר:
אבל תרופה שאין לה עדויות מספיק ברורות וחותכות ,לדעתי בהתייחס לתרופות אחרות
שיש את העדויות- - -
דובר:
לכן שאלתי מה זה מגיבים .השאלה מה זה מגיבים.
דובר:
אל"ף ,זה קצת מעורפל ,וגם אבידנס אין .יש לנו את כל הצו המוסרי- - -
דובר:
אין התקדמות לתקופה מסוימת- - -
דובר:
כמו ש X-אומרת ,בשלב הזה ממש מתבקש להוריד את זה.
דובר:
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אני מסכים איתה שאם אין הוכחות צריך להוריד ,אבל רציתי להבין מה הכוונה מגיבים.
זה הכול.
דובר:
אז ענינו לך כמיטב יכולתנו.
דובר:
גם אנחנו רוצים לדעת מה זה מגיבים.
דובר:
נו ,אז?
דובר:
מישהו אומר שהמחלה נעצרה.
דובר:
לא ,אני לא יודע להגיד את זה.
דובר:
למה קוראים לזה מגיבים?
דובר:
זה מה שאני מבינה ,שהמחלה לא התקדמה .נעצרה .זה מה שאני מבינה.
דובר:
יש מקרים בודדים שמחזיקים שנתיים .בכל מחלה ,גם באונקולוגיה ,יש אנשים
שמחזיקים יותר.
דובר:
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זה איזה שהוא רושם של תגובה ראשונית ,של עצירה מסוימת של ההתקדמות.
דובר:
יש מקרים שמחזיקים מעבר לסטטיסטיקה.
דובר:
את רוצה לנסות להסביר יותר טוב?
דובר:
יש בעיה בעקומות של ההישרדות ,כי לפעמים מה שקורה זה שיש תגובה אבל התגובה- -
 למשל אנחנו יודעים ברוב ה - - -אני אגיד את זה אחרת ,יש תגובה והשאלה אם התגובה הזאתהיא מיתרגמת בסופו של דבר להארכת חיים או לא.
דובר:
באיכות סבירה.
דובר:
והתשובה היא שלא כל תגובה מיתרגמת בסופו של דבר להארכת חיים .אז אם אתה לוקח
את האנשים שהגיבו ,למה זה לא מיתרגם להארכת חיים? כי התגובה היא מאוד זמנית .אז אם יש
לך עקומה של חמש שנים והתגובה היא של חמש שנים ,כמו שיש לנו לפעמים בגידולים ממאירים,
אז חמש שנים אין לך בכלל לבטים .אבל אם התגובה שנבדקה עד עכשיו היא של  02שבועות ,או
של לא יודעת ,אז ברור לך שהתגובה הזאת עוד לא אומרת כלום .אם על סמך זה שהייתה תגובה
אתה יכול לבוא ולהגיד אוקי ,הייתה תגובה ,אני מכניס את זה לסל ,התשובה שלי היא לא ,כי אם
יש לי כבר תרופה ביד שאני יודעת שהתגובה שלה היא כבר שנתיים והיא ססטיינד ,יש רמישן ויש
ססטיינד רמישן ,יש תגובה ויש תגובה שהיא מחזיקה .בדרך כלל התגובות שמחזיקות בסופו של
דבר מיתרגמות ל ,overall survival-לכן ההרגשה שלי שבתרופה הספציפית הזאת ,גם ה01-
חולים האלה ,אנחנו לא מצילים את חייהם עדיין ,אלא אם כן זה יוכח לאורך זמן אחרי זה.
דובר:
אנחנו מאריכים את החיים שלהם?
דובר:
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אני לא יודעת.
דובר:
זה בדיוק מה שאנחנו לא יודעים ,כי יש לך עכשיו  01חולים שהגיבו ,אבל יכול להיות
שהחולים האלה ,הם בכל מקרה יחיו יותר ,זה שהם הגיבו לפעמים זה סמן למחלה יותר טובה
אולי .לכן אני לא חושבת שאנחנו יכולים לתרגם את זה כבר ל- - -
דובר:
מאה אחוז .רבותיי ,עם כל הצער שבדבר ,אני מבין ,אנחנו לא מעבירים את זה הלאה.
בואו נדון עכשיו באווסטין וזלטרפ ,שאני חושב שאפשר לגזור גזרה שווה ,אבל- - -
דובר:
באיזה עמוד?
דובר:
אותו עמוד ,עמוד  ,00מעל סטיוורגה.
דובר:
אני אתמול ביקשתי שייתנו מחיר נפרד לזלטרפ והשאלה אם יש את זה ,כי אחרת אי
אפשר לדון בהם? אנחנו לא יודעים מה ה...
דובר:
אנחנו יכולים לעשות את החישוב הזה.
דובר:
האווסטין לא יותר יקר?
דובר:
כמה הזלטרפ בלי האווסטין .כי האווסטין יותר יקר.
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דובר:
כאשר נכניס רק את הזלטרפ ,אז היקף החולים יהיה יותר גבוה מאשר אווסטין פלוס
זלטרפ.
דובר:
המחיר הוא אותו מחיר?
דובר:
לא ,המחיר הוא טיפונת שונה אבל התועלת היא מאוד דומה.
דובר:
לכן זה  A8וזה .B7
דובר:
 Xתיתן לך את הנתון ,אבל הפערים בין ה 05-מיליון ,אם אנחנו מחלקים את זה לשניהם,
אם אנחנו דנים רק בזלטרפ בנפרד ,זה לא ייצא הרבה שונה.
דובר:
יכול להיות שהזלטרפ עולה .05,555
דובר:
תיכף  Xתיתן לך את הנתון ,אבל מבחינת האבידנס ,האבידנס דומה לאבידנס של
הסטיוורגה .עשינו הבדל מכיוון שהיה ערעור של חברה מסחרית ,רק על הזלטרפ ,ואז כשבאנו לדון
בזה אמרנו שלא נרחיב את הדיון לכלל התכשירים אלא נתייחס רק לגופו של עניין .הייתה הערה
בוועדה.
דובר:
קיבלנו את הערעור שלהם ,קיבלנו גם את הערעור.
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דובר:
העלינו את זה ל A8-כי אמרנו שבכל זאת יש פה הארכת חיים של חודש ומשהו.
דובר:
קרוב לחודשיים.
דובר:
נדמה לי  , 0.1אם אני לא טועה ,אבל תיכף אני מוכנה גם את זה לבדוק ,אם הזיכרון שלי
מטעה אותי.
דובר:
זה היה .0.1
דובר:
לכן מבחינת הדברים הם סך הכול נמצאים בקטגוריה מאוד דומה מבחינת ההתייחסות
של הוועדה ,אז אין בעיה X ,תיכף תיתן את הנתון אבל אפשר לדון- - -
דובר:
אני חושב שאפשר לגזור גזרה שווה מהסטיוורגה ,השאלה אם מישהו חושב אחרת.
דובר:
מסכים.
דובר:
מסכים.
דובר:
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אני חושב שהסטיוורגה היא .A8
דובר:
אבל כרגע הוסבר למה .אתה בעד להוריד את אווסטין וזלטרפ?
דובר:
רק שנייה ,יש לנו תשובה.
דובר:
 5.005מיליון .זה זלטרפ בלבד.
דובר:
את רוצה לתת לכולנו תמצית על האבידנס ,כדי שנשמע למה יש כזה קונצנזוס פה.
דובר:
זה מאריך חיים בחודש וחצי.
דובר:
בואו נשמע אבידנס על איכות חיים .זה דבר שהוא חשוב ,להאריך חודש וחצי בייסורים,
זה לא ...אי אפשר לנפנף רק במספר של ה- - -
דובר:
כמעט כל מי שאתה מאריך לו חיים באונקולוגיה זה בייסורים.
דובר:
לא ,סליחה ,מה פתאום? ממש לא ,זה לא נכון ,מה שאתה אומר .בואו נשמע ונשווה
לאחרים .מצד אחד אני מבין אותך ,אבל מצד שני אני לא מבין ,אני ממש סקרן לדעת איך אתה
היית עושה פה את התעדוף הסופי ,כשאתה יושב מול עצמך .יש חודש ,אבל בואו נשמע איך נראה
החודש ומה איכות האבידנס של החודש הזה.
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דובר:
ומה העלות החלופית.
דובר:
הרי אין מחלוקת שאנחנו צריכים לרדת פה ,לצערנו כי רב ,מ 555-ל ,055-אז איפה עוברת
העדיפות? זה נורא קשה.
דובר:
השאלה הנכונה זה לא החודש ,אלא כמה חודשים אתה קונה לאנשים אחרים בכסף הזה.
דובר:
אתה עושה את זה עוד יותר קשה ,אבל זו זכותך המלאה .אני רק שואל מה אתה מחליט
בינך לבין עצמך.
דובר:
כשאנחנו דיברנו על הסטיוורגה ,אז היה לי יותר קל לקבל את זה ,כי בסטיוורגה אומרים
שאין הוכחה שזה מאריך חיים בכלל ,פה יש כאן הוכחה שזה מאריך חיים ,רק משך הארכת
החיים הוא- - -
דובר:
גם שם זו אותה הארכת חיים ,פחות או יותר.
דובר:
זה נכון ,X ,אבל אם נבוא ונגיד לך עכשיו שיש לך עוד  105מיליון שקל לקצץ ,איפה אתה
תהיה? אתה מוכרח באיזה שהיא צורה- - -
דובר:
נכון.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

002

אז אתה רוצה לשמוע מה עושה זלטרפ באבידנס שקיים לנו היום?
דובר:
הזלטרפ נבחן כקו טיפול שני בחולים שכבר קיבלו טיפול קודם על אוקסליפלטין ,עם או
ללא בווציזומאב ,שזה האווסטין ,ועשו השוואה ,לקחו את המשלב הכימותרפי השני ,שהוא
הפולטרין ,לעומת הפולפוקס ,שמן הסתם קיבלו בקו הראשון ,ואז או שהוסיפו את הטיפול של
האפליברספט פנימה או שנתנו את זה ביחד עם פלצבו וזה נתן תוספת של  0.11חודשים בחציון
ההישרדות הכוללת וקצת יותר מחודשיים ב ,PFS-בחציון הישרדות ללא התקדמות מחלה ,וזה
שיפר ב 05%-לערך את הבקרה של המחלה באופן כולל ,שזה אומר תגובה מלאה ,תגובה חלקית
ומחלה יציבה.
דובר:
אתה מבין שה PFS-משמעותית ,יתקנו אותי אנשי מקצוע נוספים ,אם אני טועה ,זה
אומר שבסי.טי גדילת הגידול נעצרה ,זה לא אומר שום דבר על הרגשתו של החולה ,על הריכוז של
תופעות לוואי ,על הריכוז המצטבר של התקדמות המחלה עד עכשיו ואתה לא יכול לנתק את זה
מזה ,זה רק מדד אחד להארכת החיים וגם פה היא לא מאוד מרשימה יחסית לתכשירים
האחרים .לכן אני מצטרף לכל אלה ,חוץ ממך עד עכשיו ,שאמרו להסיר את זה כרגע.
דובר:
גם צריך לתאר עוד משהו שבקווים האלה אנחנו רואים מאוד מאוד משמעותית
שהמרכיב העיקרי שבעצם אנחנו מתייחסים אליו בבקרת המחלה הוא הנושא של המחלה היציבה,
 00%בערך מהחולים שהגיבו מתוך ה 50-שהגיבו סך הכול אלה חולים שהמחלה שלהם נעצרה ,לא
הלכה אחורה ,לא נעלמה לחלוטין ,אלא רק נעצרה ,רק ב 25%-מהחולים אנחנו רואים איזה שהיא
נסיגה של המחלה ובאף אחד מהחולים אנחנו לא רואים שיש איזה שהיא תגובה מלאה.
דובר:
ובתרופות מבוססות מודדים את זה גם בשנות איכות חיים נוספות ,אנחנו רחוקים מזה
כרחוק מזרח ממערב ,לא רק בגלל המילה שנה לעומת חודש ,אלא אין לך שום מדד של משהו
שמתקרב לקוואלי ,נכון?
דובר:
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אהה.
דובר:
עדיין .אוקי .התרופה הבאה.
דובר:
הטכנולוגיה הבאה זה דלף מיטראלי.mitraclip ,
דובר:
אז אווסטין גם ירד.
דובר:
כן ,כל הקבוצה של הטיפול בסרטן קולון גרורתי ,גם אווסטין ,זלטרפ וסטיוורגה.
שלושתם ירדו- - -
דובר:
מה עם האווסטין שבעמוד ?0
דובר:
לא ,אנחנו בעמוד  0בלבד.
דובר:
עכשיו אנחנו עוברים ל . mitraclip-שוב ,אנחנו מדברים פה על קבוצת חולים שלא יכולה
לעמוד בניתוח .הבאנו ושלחנו לכם גם בעדכונים האחרונים את ה- - -
דובר:
אנחנו מדברים על ה . mitraclip-לאנשים שאינם במקצוע ,זה מום מסתמי שכיח למדי,
אי ספיקה של אחד ממסתמי הלב ,שבדרך כלל מתוקנת בניתוח .חולים שלא מסוגלים לעמוד
בניתוח יש בשנים האחרונות אפשרות לתקן את הדלף ,את אי הספיקה המיטראלית שלהם דרך
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העור בחדר צנתור ,על ידי זה ששמים קליפ על העלים של המסתם וסוגרים את הפתיחה הזאת
שלא נסגרת בזמן ההתכווצות של החדר .אני חושב שזאת טכנולוגיה שעדיין שנויה במחלוקת אם
היא פה כדי להישאר ,בניגוד לטכנולוגיות שדיברנו עליהן ,של ה ,watch man-לכן גם דירגנו אותה
 .A8אנחנו מדברים על עלות שאדם מן היישוב לא מסוגל בדרך כלל לעמוד בה .הייתי רוצה
שתציגו את תכנית הריסק שרינג.
דובר:
אנחנו רק נזכיר גם שהקרדיולוגים העבירו את הנתונים של הניסיון שהצטבר בארץ.
דובר:
אני אגיד לכם מהזיכרון ,אמרתי גם בפעם הקודמת 16 ,מקרים בשיבא 02 ,בשערי צדק,
 functional capacityהשתפר ,אם אני זוכר נכון ,מ 0.0-או  0.1ל .2.0-נכון?
דובר:
כן ,ויש גם התייחסות שהועברה אליכם ממש בימים האחרונים ,גם מטעם האיגוד ,שבה
ממש מתייחסים לסוגיות הפרטניות של הארכת חיים ,שיפור בתפקוד וכו'.
דובר:
איך הם יודעים מה הארכת החיים? אני לא מבין.
דובר:
זה דיווח של ד"ר  ,Xמזכיר החברה הקרדיולוגית ,שמסכם  16מקרים בארץ ,עם follow
 upשאני לא זוכר את אורכו אבל לא מאוד ארוך ,בוא נגיד .הפרוצדורות הראשונות נעשו ,לדעתי,
לפני שנתיים וחצי ,ולכן קשה מאוד לדבר על תוחלת חיים .איכות חיים נמדדת בfunctional -
 capacityשהשתפר ביותר מנקודה ,שזה משמעותי מאוד ,בחולים שהיו על גבול ה,bad ridden-
לא מסוגלים למאמצים קלים והיום הסימפטומים מופיעים רק במאמצים משמעותיים ואת חיי
היום יום הם יכולים לקיים .זה בניגוד לטכנולוגיה הקודמת ,פה יש תרומה לאיכות חיים .השאלה
אם הטכנולוגיה מגובשת ,בואו נשמע.
דובר:
רק רציתי להזכיר ירידה של  16%באשפוזים חוזרים.
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דובר:
שזה חיסכון- - -
דובר:
זאת מציאה בשביל החולים ובשביל הקופות.
דובר:
אנחנו מדברים פה על חולים שבעצם אין להם שום חלופה .התוספת לתועלת היא מאוד
משמעו תית ,לפחות הקרדיולוגים הציגו את זה כעדיפות השנייה שלהם ,העדיפות הראשונה
הייתה  ,watch manוזאת העדיפות השנייה.
דובר:
בכלל? ואיפה נמצאים הפרודקסה ודקסרין פה?
דובר:
בעדיפות יותר נמוכה.
דובר:
כשנגיע לדבר על התרופות ,אז נבין גם למה.
דובר:
אנחנו רוצים להעלות את זה.
דובר:
לפחות לפי ההתייחסות של הקרדיולוגים ,מבחינת בטיחות הפעולה הם גם נתנו נתונים
וגם הפנו למחקר אוורסט מהניו אינגלנד .לפי מחקר אוורסט  2במעקב של שנה אחרי החולים
שטופלו בקליפ בהשוואה לקבוצה דומה שלא טופלה ,ההישרדות לשנה בקבוצת הקליפ הייתה
 60.1%לעומת  00%בלא מטופלים .זה מאמר מ American college of cardiology-ב.2502-
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האם היא משפרת איכות חיים? הם מפנים גם לסקר של האוורסט וגם לסקר האירופאי ,מעקב
אחרי מאות חולים שיש שיפור מיידי ומתמשך במעקב אחרי שנה ושנתיים.
דובר:
גם מאמר מה. journal of American college of cardiology-
דובר:
כן .מעבר לזה יש ירידה באשפוזים ,הם הראו את הנתונים פה בארץ ,עם הניסיון שלהם
פה .הם כותבים שמעבר להקטנה המובהקת של הדלף המיטראלי ב 2-עד  0דרגות לחולה ,הקטנה
זו גם מבטאת שינוי לטובה בממדי חדר שמאל שמתמשכת גם שנתיים וייתכן אף יותר.
דובר:
זה לא היה לפנינו בדיון הראשון?
דובר:
זה כן היה .אני חושבת שאחד הדברים שעלו בדיון הראשון שנתנו לו את ה A8-היה
העובדה שבהיסטוריה שלו היה ריקול ,הם שינו את הדגם של הקליפ המיטראלי ובעצם הוא היום
משווק בלי בעיה באישור מחודש והנושא השני ,שהייתה- - -
דובר:
הניסיון הזה הוא על החדש?
דובר:
אני חושבת שכן.
דובר:
דיברתם עם פרופ' ?X
דובר:
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אנחנו התרשמנו שיש פה טכנולוגיה טובה לחולים שאין להם מענה.
דובר:
פרופ'  Xוד"ר  ,Xשעושה את זה ,הם מאוד מתלהבים מזה.
דובר:
כן ,זו עדיפות ראשונה של הקרדיולוגים.
דובר:
אוקי .בסדר ,נפתח לדיון .עושה רושם ממה ששמענו עד עכשיו שזה צריך לעבור הלאה .זו
לא הייתה דעתי הראשונית ,דרך אגב .אני מבטל את דעתי .מה הקופות אומרות?
דובר:
אני בעד להשאיר את זה להמשך תעדוף.
דובר:
לא אכפת לי שיהיה בהמשך דיון ,כי אנחנו בקטע של המשך דיון.
דובר:
תגיד כבר את דעתך לדיון הבא ,כי זה יעבור.
דובר:
אין לחשוד בקרדיולוגים במדינת ישראל שאם יש להם ניסיון מספק הם לא היו
מפרסמים.
דובר:
אין ניסיון מספק ,יש  16פעולות.
דובר:
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בדיוק .אז זה לא פורסם .זאת אומרת זה  hear-sayשל מומחה כזה ואחר והבענו כבר את
דעתנו על העניין הזה .הערה ראשונה ,פרוצדורה לא בשלה ,שנעשתה ב 15-חולים ,הם עוד לא
פרסמו את זה כי הניסיון הזה לא מספק ובניסיון הזה הספציפי ,הם חושבים שזה טוב .שתיים,
צריך לזכור שאם אחד המחקרים שהדגשתם פה ,למעלה מ 03%-נזקקו לפרוצדורה נוספת ,אז
לחזור לוועדת המשנה ולעשות חישוב לזה- - -
דובר:
זה משהו אחר.
דובר:
זה משהו אחר .להרגשתי עדיין לא הורם נטל ההוכחה שהפרוצדורה בשלה ,צריך יהיה
לדון בה כשהניסיון יצטבר .זו דעתי.
דובר:
אני חולקת.
דובר:
אני מצטרף .זה לא רשום ב ,FDA-לדעתי .נכון?
דובר:
תיכף אנחנו ניתן לכם את הנתונים ,אם זה רשום ב FDA-או לא .לדעתי כן.
דובר:
אנחנו צריכים לשמוע גם את תכנית הריסק שרינג.
דובר:
ב 2500-בכל זאת היה ריקול ,אני לא יודע על איזה מכשיר עשו את מה ש - - -אני לא יודע.
דובר:
אבל הם תיקנו.
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דובר:
היה חידוש של הרישיון של זה.
דובר:
זה היה לפני  ,2500במכשיר של לפני .2500
דובר:
אנחנו נבדוק לכם את זה .אם הבעיה היא ,שוב- - -
דובר:
למה הקרדיולוגים שלך מתלהבים? שלי לא מתלהבים.
דובר:
גם הקרדיולוגים של שערי צדק הם שלי .מה זה שלי?
דובר:
ממוסד האם שלך.
דובר:
מבחינת האיגוד הקרדיולוגי והמועצה הלאומית לקרדיולוגיה ,שתי הטכנולוגיות ,של ה-
 watch manוהקליפ המיטרלי היו בעדיפות הראשונה לפני כל המערכות ולפני כל דבר אחר.
דובר:
מקודם ייחסתם חשיבות מאוד גדולה למה שהאיגודים אומרים .מצד אחד אתם אומרים
מה שהאיגוד אומר זה קדוש ולפעמים כאילו לא .צריכים להיות עקביים.
דובר:
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לא צריך להיות עקביים ,צריך להתייחס למה טוב למדינת ישראל ,את העקביות היחידה.
דעתי מורכבת מדעתי ,מהמידע הרפואי ,ממספר החולים ,ממה שחשב האיגוד ,ממה אני רואה
באיכות חיים ,ממה אני רואה באורך חיים ,ובאמת באמת ,אל תגידי לי להיות עקבי ותמיד להיות
ככה- - -
דובר:
לא ,אני אומרת כאילו איך מסתכלים על האיגוד.
דובר:
סליחה ,מדובר על פרוצדורה חדשה שקיימת שנה לאחר הריקול ,שעשו בה  15חולים
במדינת ישראל- - -
דובר:
שנתיים אחרי הריקול ,לא?
דובר:
--שלהערכתי תרומתה עדיין לא הוכחה לטווח רחוק.דובר:
אני חושבת שאלה אנשים שאין להם שום פתרון אחר .ויש תועלת בחיים.
דובר:
תני ל X-לגמור.
דובר:
שאלת אותי לגבי עמדת האיגוד .האיגוד למשל לא שם את המכשיר להשתלת לב .לדעתי
הוא נורא חשוב .בהסתכלות הכללית ,זאת דעתי בהסתכל על הכול.
דובר:
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מה את אומרת?  ,Xיש לך נימוקי נגד או שאת רוצה לשמוע את  Xקודם?
דובר:
 Xתגיד קודם ואחר כך אני.
דובר:
רק רציתי להגיד שכשמתייחסים לעובדה שמספר הפרוצדורות שנעשה בארץ הוא לא
מאוד גדול ,צריך לזכור שהיום זה לא נמצא בסל .זאת אומרת שזו גם סיבה ותוצאה .זה אומר
שכאשר זה נעשה זה נעשה או על חשבון בית החולים ,שפה דווקא הכללית ,נדמה לי ,לוקחת
ועושה- - -
דובר:
בסדר.
דובר:
--אבל בכובע אחר של בית חולים בילינסון וגם בבית חולים תל השומר ,שאלה המקומותשזה נעשה ,או שזה נעשה באופן פרטי .כשאנחנו מסתכלים עוד פעם על הדבר הזה ,אני חושבת
שאחד הדברים המנחים שצריכים להיות ,שאנשים שאין להם אופציה רפואית ולאנשים האלה
אין שום אופציה רפואית אחרת ,הדבר היחיד שנשאר להם זה דעיכה איטית לקראת הסוף ויש
משהו שיכול לאפשר להם קיום ברמה יותר טובה ,לא חייבים לשלם עשרות אלפי שקלים .אין
אופציה אחרת.
דובר:
אני מסכימה .אני חושבת שזו הצלת חיים ,אין לאנשים האלה פתרון אחר.
דובר:
אני גם מסכימה.
דובר:
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טוב ,זה עובר הלאה ונזכור את ההערות .האם מקובל על כולם? למעשה  Xהגדיר את זה,
זה יעבור הלאה ונזכור את ההערות המסתייגות לדיון הסופי .בואו נשמע על תכנית הריסק שרינג.
דובר:
אני אומרת בואו נעשה משהו חדשני ,נדבר על הריסק שרינג אחרי שנסגור את התקציב,
כי יש לי הרגשה שבסוף הטכנולוגיות האלה שהן מאוד חשובות ,מתוך הרצון שלנו לקדם אותן ,זה
חשוב ,זה עולה ,לא צריך להמשיך את זה לתוך ה- - -
דובר:
כן ,אבל דווקא זו לא הדוגמה המתאימה ,כי פה לא כולם הסכימו שזה חשוב מאוד.
דובר:
הרוב הסכימו.
דובר:
אני לא מסכים גם .אני ב.A8-
דובר:
יש פה חצי שחושבים שזו טכנולוגיה לא בשלה ,יש קרדיולוגים שחושבים שזו טכנולוגיה
שהיא לא  ,here to stayויש לעומת זה גם דעות הפוכות ,אני כן הייתי רוצה לשמוע על הריסק
שרינג עכשיו.
דובר:
ה ,here to stay-אם משהו אחר במקום.
דובר:
אני חושב שחשוב לשמוע על הריסק שרינג עכשיו ,זה מה שיכול להעביר את זה מכאן
לכאן.
דובר:
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דובר:
היא כן מועילה ,אני חולקת על מה שאתה אומר.
דובר:
אבל אנחנו חושבים שהיא כן מועילה.
דובר:
יש חצי מחברי הוועדה שחושבים שהיא ראויה.
דובר:
לאנשים האלה זה מציל חיים.
דובר:
לאנשים שאין להם שום תחליף.
דובר:
בואו לא נשתיק .ספרי לנו על הריסק שרינג וזה ישמש לנו נר לדיון הסופי.
דובר:
זה מציל חיים לאנשים האלה.
דובר:
וגם משפר את איכות החיים בדרך.
דובר:
בדיוק ,וחוסך אשפוזים.

000
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דובר:
 ,Xאל תאטום אוזניים מלשמוע .לא השתקנו אף אחד.
דובר:
המגבלה כאן היא מגבלה של כמות .הגדרנו מעל  65עוד  00שיהיו על חשבון החברה.
דובר:
ואם יהיו יותר מ?00-
דובר:
אני מניחה שבכל שלב - - -אנחנו כל הזמן עובדים ,היומיים האלה בשבילנו זה ימי עבודה,
אנחנו כל הזמן מנסים - - -
דובר:
את רצית את הדחייה בשביל לעבוד עוד מול החברה?
דובר:
אנחנו כל הזמן- - -
דובר:
אוקי ,טוב ,שמענו על התכנית כרגע.
דובר:
אני הייתי שמחה לקבל ...זה תמיד עושה את זה יותר...
דובר:
לא מתלהבים.
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דובר:
יש לי שאלת תם כללית .בדיונים שלנו אנחנו אומרים שחלק גדול מהאוכלוסייה יכול
להשיג את זה דרך ביטוחים כאלה ואחרים ,אבל אנחנו רוצים לדאוג לאלה שאין להם ביטוחים.
דובר:
זה לא במשלים ,אני חושב.
דובר:
לא ,אני מדבר באופן כללי ,האם לא נכון יותר איזה שהוא סכום שמשרד הבריאות ייתן
לאותן אוכלוסיות והיתר שהם בביטוחים שייקחו את זה בעצמם? כי מה שאנחנו עושים פה ,כדי
לדאוג לאוכלוסיות החלשות יותר הרבה מאוד כסף אתה מוציא שלא היית צריך להוציא אותו.
דובר:
שאלה אתית מעניינת .צריך לזכור שגם בביטוח המשלים יש השתתפות עצמית ,צריך
לזכור של 61%-מהאוכלוסייה יש ביטוח משלים ,מה שאומר שגם שכבות סוציו אקונומיות
נמוכות שמתקשות ,זה משקל נגד ,אני מתחבר למה שאתה אומר ,שמתקשות לעמוד גם
בהשתתפות העצמית שהיא לא מבוטלת על דבר כזה- - -
דובר:
אני רוצה להגיד משהו.
דובר:
אולי  Xרוצה להגיב ,זו הערה שאי אפשר לפסול אותה.
דובר:
יש או אין משלים ,יש או אין ביטוח ,הוא לא צריך להיות שיקול בפני הוועדה אם להכניס
משהו ,יש עניין של שוויון בפני החוק ,מה שאמורים להכניס אמור להיות שוויוני לכולם ,לא משנה
מה המצב הסוציו אקונומי שלהם .לגבי האחוז שאולי אין להם שב"ן ,זה לא קשור לדיונים של
הוועדה פה.
דובר:
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זה לא נכון ,את לא צודקת.
דובר:
אתה פוגע גבוה .אני לא אומרת ,אלה דיונים גבוהים שאנחנו מדברים עליהם.
דובר:
בשיקולים האתיים  Xצודק .הרבה פעמים הזכרנו שיש לנו מחויבות לאותם  20%שאין
להם ,ואז הוא בא ואומר שבשם המחויבות הזאת אתה מוציא הרבה כסף מהסל.
דובר:
הוא לא דיבר על השב"ן ,הוא דיבר על ביטוחים פרטיים.
דובר:
לא .הוא דיבר על השב"ן.
דובר:
זה דיון חשוב ,אבל לא לפה.
דובר:
יש כנס של המכון הלאומי ,כל נציגי המפלגות שבאים לבקש לדעת מה המצע שלהם
בנושא בריאות .זאת שאלה בהחלט שאפשר יהיה להציע להם ,בפוליטיקה של מצעי המפלגות ,מה
הם מציעים- - -
דובר:
אני לא מניח שאיזה שהוא נציג מפלגה שידבר שם יבין את השאלה שלנו.
דובר:
מישהו שיתייחס לאלה שאין להם ביטוח משלים.
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דובר:
אולי בכנס ים המלח זה היה לדיון ,אבל לא לנציגי מפלגות שייתנו מצע בריאות.
דובר:
זאת שאלה פוליטית במהותה שאפילו למשרד הבריאות אין פתרון היום.
דובר:
רבותיי ,השאלה בהחלט במקומה ,אני נתתי לך תשובה שהיא לא תשובה ניצחת ,שהשב"ן
הוא לא תשובה לכול ,בגלל שהוא כל כך המוני ,מתקרב ל ,55%-צריך לחשוב גם על ההשתתפות
העצמית .אבל אני מציע להביא את זה לדיון במשרד.
דובר:
אבל בשיטת הזו אנשים לא יילכו לשב"ן ,אם אפשר לקבל את זה...
דובר:
אבל אנחנו לא רוצים שהם יילכו לשב"ן.
דובר:
השאלה מה ,הוא מדבר על טכנולוגיות בודדות.
דובר:
בכל מקרה ,זה לא קשור לטכנולוגיה הזאת.
דובר:
זה יישאר בתיקו בינתיים.
מה הטכנולוגיה הבאה?
דובר:
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אורנסייה ,עמוד  00מתוך  ,00לטיפול ב , Rheumatoid arthritis-קו טיפול שני.
דובר:
זה ערעור של אכזבה גדולה מאוד .אורנסיה .אני מזכיר לכם שזה קו שני ביולוגי .זה נראה
נורא יקר 00,555 .תוספת נטו.
דובר:
תרופה בין הזולות - - -משהו לא ברור לי ,כי לדעתי- - -
דובר:
מה המשרד אומר על תחושתו של  Xשהעלות נטו  00,555נשמעת גבוהה מדי.
דובר:
זה המחיר שיש לנו עם הפחתות ש ל 20%מהמחיר הקיים כיום .צריך לזכור שהמחיר
שאנחנו רואים פה הוא מחיר עם ה - - -והיא נמצאת בסך הכול באותו סדר גודל כמו התכשירים
האחרים .אנחנו מדברים פה על תוספת של עוד קו .לקחנו בפועל את היקפי השימוש רק במבטרה
ואקטמרה ל RA-ושם אנחנו מדברים על מעל ל 0,255-חולים המטופלים כיום ,זה המון .נכון
שתחושות הבטן הן יותר קטנות ,רק מבטרה ואקטמרה  0,205ומשהו חולים בקופות החולים
כיום .לכן ה 005-מניח שיש מעברים בין הקווים ואנחנו מדברים על עוד תוספת של מעבר לקו
שלישי בנקודה הזאת.
דובר:
--התרופה היא כן יקרה.דובר:
לא ,היא כמו- - -
דובר:
מה שאתה לא יכול לראות זה- - -
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דובר:
זה חלק מהעבודה שלנו מול החברות.
דובר:
יש הסכמה של הקופות על המספר  X ?005התבטא בדיונים קודמים ,אבל בוא סכם לנו,
מעבירים או לא מעבירים הלאה .זה בורדר ליין כזה ,נכון?
דובר:
צריך להעביר.
דובר:
אני בעד להעביר ,זה שווה את ההשקעה .זה שווה ערך לאנטי  ,TNFאבל זה שווה ערך
בסטטיסטיקה ,הוא עובד- - -
דובר:
אבל אם זה שווה ערך ולא קיבלנו ללא תוספת עלות ,אז- - -
דובר:
זה שווה ערך בזה שאותו מספר נכנס לרמיסיה ואותו מספר לא נכנס ,זה לא אותם
חולים ,זה עובד לגמרי אחרת .מבחינתי היה צריך להוריד לאנטי  TNFאחד ולהעביר לאורנסיה,
לא לתת שלושה אנטי .TNF
דובר:
זה לא ההצעה כרגע.
דובר:
אני מצטער שזו לא ההצעה ,כי כן יש לזה ערך.
דובר:
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אתה מתלבט ,אז עכשיו אנחנו גם מתלבטים .אנחנו נתנו - - -A8/9
דובר:
אני מבקש כן להעביר את זה.
דובר:
אפשר אולי להוריד את המחיר.
דובר:
אפשר עוד להוריד את המחיר.
דובר:
טוב ,אז תבואו בסוף ותודיעו לנו.
דובר:
אולי כאן אפשר לומר מה שאמרנו באפיניטור ,שאם יורידו מחיר אז...
דובר:
בעיקר שהמחיר נראה למי שמטפל בהרבה חולים כאלה מוטה מאוד.
דובר:
התכשיר הבא ,החיסון הבא ,זה באותו עמוד ,אבוסינגיס .למנוע  ,RSVיש כבר קבוצות
של חולים שנמצאות בסל ,הבקשה פה זה להוסיף עוד שבוע פגות נוסף ,גיל  00פלוס  0ואתם
ביקשתם שנראה למשך שנה ולמשך חצי שנה.
דובר:
אני רוצה לפני הדיון לדון על ההבדלים בין למשך שנה ולמשך חצי שנה .כי לגבי החיוניות,
כל מי שמדבר עם רופא ילדים ,אני מקווה שכולכם מסכימים ,אומר שכל תוספת פה מונעת
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אשפוזים המוניים ופה ושם מקרי מוות של החיסון הזה .השאלה מה ההבדל בין שנה לחצי שנה,
לא במחיר ,המחיר הוא בדיוק חצי ,אלא באפקט .את זה הייתי רוצה להבין לפני דיון ,כי אני חושב
שחיוני להכניס ,השאלה אם חצי שנה או שנה.
דובר:
קראתי ספרות ,יש מקומות שנותנים שנה.
דובר:
אבל אין לנו מחקרים שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד לכם לחצי שנה מול שנה ,אין לנו
אבידנס כזה.
דובר:
עד היום אישרנו לשנה.
דובר:
לפי מה מדינות כמו קנדה ,גרמניה ,איטליה ,שוויץ הכניסו לחצי שנה.
דובר:
עד עכשיו אישרנו לשנה ,זאת אומרת עד שבוע  00זה שנה .שבוע  00זה שבוע מספיק
מוקדם ,אני חושב שחייבים לכלול אותו ,אני רק לא מבין עד הסוף את ההבדל בין שנה לחצי שנה.
דובר:
נכון ,גם אני.
דובר:
עד חצי שנה המערכת החיסונית לא לגמרי מתפתחת אצל היילוד .יש איזה שהוא סיכון
יתר בחצי השנה הראשונה ,אפשר לומר ,אין על זה מחקרים חד משמעיים.
דובר:
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אני עברתי ,אצלנו היו שלושה ילדים עם  RSVביום שישי זה ,שלושתם יותר קרובים
לשנה.
דובר:
כן ,זה לא חד משמעי.
דובר:
זה מדגם קטן מאוד.
דובר:
אם כל המדיניות עד עכשיו הייתה לשנה ,אני לא רואה איך אנחנו מנהלים את זה- - -
דובר:
אבל אמרנו שיש היגיון גם בין גיל העובר כשהוא נולד לבין הסיכון ש- - -
דובר:
שבזה את אומרת שאם אנחנו מתקרבים כבר ל ,00-אז אולי יספיק חצי שנה .זה נימוק
נגד ל.X-
דובר:
ויש מספיק מדינות שנותנות לחצי שנה.
דובר:
מצד שני הן מוסיפות גורמי סיכון נוספים ,כמו אח בגיל- - -
דובר:
אז אנחנו יותר קלים .יש מדינות שנותנות לשנה ועוד שני גורמי סיכון ,שזה אח ומעון.
לדעתי יש מדינות שנותנות לחצי שנה ,אני רוצה שתבדקו את זה ,אני זוכר שבדקתי בספר האדום,
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שהוא התנ"ך של החיסונים ,שמדובר על שלושה חודשים ,לכן אני שואל ,אולי כדאי גם- - -
ההיגיון שלי אומר שחצי שנה זה- - -
דובר:
אתה מדבר על הזמן ברחם ועוד שלושה חודשים 00 ,שבועות ,חסר לו  ,6ועוד שלושה
חודשים ,זאת אומרת הרבה פחות מחצי שנה.
דובר:
אני מציע להרים טלפון לפרופ'  ,Xלשאול אותו מה דעתו על זה.
דובר:
יש תשובה .מופיע אצלכם בבירורים .פרופ'  ,Xבשם האיגוד האונטולוגי ,התייחס לנושא,
אמרו שאפשר חצי שנה .הם היו כמובן מעדיפים שנה ,אבל באילוצים הקיימים- - -
דובר:
אבל זה נכון שיש מקומות שזאת ההנחיה? זה נורא חשוב.
דובר:
אנחנו בטוחים בעלות נטו למטופל? כי זה לא מה ששמעתי.
דובר:
אני חושב שהיה עדיף לצאת עם בשורה שנתנו משהו מאשר להפיל את זה לגמרי.
דובר:
לא ,זה ברור ,להפיל לגמרי לא עומד על הפרק בכלל.
דובר:
תלוי למי זה ברור ,להם זה לא ברור.
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דובר:
בואו נאשר את החצי שנה ו ...לשלב את זה בשנה.
דובר:
אולי אפשר לשים בשיטה שלך ,של .2 ,0
דובר:
כן ,באותה שיטה ,2 ,0 ,להחליט את חצי השנה בטוח ,0 ,ו- - -
דובר:
רבותיי ,אני יודע שיש הרבה הורים שלא לוקחים צ'אנס וקונים את זה .לא נראה לי שזה
 ,21,555אני שמעתי על עלות של  0,555שקל לחודש למשך שישה חודשים.
דובר:
אבל אם אתה נותן חצי שנה ,יוצא שגם הפחתת את העלות לעוד חצי שנה למי שייקח את
זה ב .05%-אם מישהו ירצה לקחת שנה במקום חצי שנה ,הורדת לו את העלות ב ,05%-גם עשית
בזה משהו.
דובר:
לא ,זה ברור שהמינימום זה חצי שנה .שנה ,אם נצליח ל- - -
דובר:
אני מדבר עם פרופ'  ,Xהוא עמד בראש ועדות החיסונים .הסתכלתי איתו ביחד בספר
האדום ,שהוא הספר ש ל הפדיאטריה והחיסונים ,ואני זוכר שהיה כתוב שלושה חודשים ומעון
ואח.
דובר:
מה הוא אומר?
דובר:
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אבל אתה מסכים שזה לא יהיה טעות להכניס את זה לחצי שנה ,ואם אפשר ישימו את זה
לשנה ,גם זה לא טעות .נכון? אני מסכים עם זה .המינימים לחצי שנה.
דובר:
זה נוגדן ,ז ה לא דבר חסר סיווג .לכן אני אומר ,בואו נעשה את זה כמו שצריך ,ואם צריך-
-דובר:
אוקי ,אנחנו מעבירים את זה לשלב הבא ובשלב הבא נחליט בין חצי שנה לשנה.
דובר:
הערה לסדר ,אם אנחנו מדברים על שישה חודשים ,אז אולי עכשיו גם נחזור למה
שאישרנו לפני כן ,בשנה שעברה.
דובר:
לימדו אותנו שיש בא ואין יוצא בסל.
דובר:
לא ,אם לשישה חודשים- - -
דובר:
אי אפשר להוציא מהסל.
דובר:
אם הולכים על השנה שעברה ,אני מבקש להוציא את האישור ל PGD-ואת- - -
דובר:
מסיבות מוסריות?
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דובר:
בוודאי ,זה נורא ואיום.
דובר:
אוקי ,הטכנולוגיה הבאה .אנחנו מתקדמים מאוד יפה.
דובר:
הנושא הבא זה מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת לחולי  .ALSעמוד ראשון .יש פה
בקשה להעלות את זה להמשך תעדוף.
דובר:
רבותיי ,המחיר הוא לא מאוד יקר .הסביר לנו  Xבדיון הראשוני שזה דוחה מכשיר
הנשמה ,נכון?
דובר:
כן.
דובר:
אנחנו נבקש להעלות את זה עוד פעם לוועדת המשנה ,אני לא מסכים למספרים.
דובר:
בסדר ,נעלה את זה בוועדת המשנה.
דובר:
עובר לשלב הבא ויהיה דיון בוועדת המשנה .מתי תקיימו את זה ,בהפסקת הצהריים?
דובר:
כן.
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דובר:
למה? אתה חושב שיש יותר חולים?
דובר:
כל חולי ה ALS-בסוף מונשמים ,אז בשלב הביניים- - -
דובר:
אבל לא כולם יצטרכו לעבור את הדבר הזה.
דובר:
בסדר ,אבל לא חמישה-שישה.
דובר:
אנחנו דיברנו על אוכלוסייה שעדיין הולכת עם פגיעה מלמעלה כלפי מטה ,זה מאפשר
להם בעצם ניידות.
דובר:
אבל מה אתה אומר לאמירה של חיים ,שרוב חולי  ALSמגיעים להנשמה לפני שהם
נפטרים.
דובר:
כולם.
דובר:
יכול להיות איזה תאונה ,מטראומה- - -
דובר:
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יצטרכו מנגנון שלם של אישור ,שלא קיים.
דובר:
הפרוצדורה היא פרוצדורה מאוד אינבסיבית ,לא כל אחד שגם עומד בקריטריונים מקבל
אותה.
דובר:
לא ,לא ,הם הולכים למות ,הם יסכימו לכל דבר .הנקודה היא שצריך מנגנון מיוחד לאשר
את זה ,שאין לנו אותו.
דובר:
והשאלה אם בנתונים האלה החברה לא תסכים לריסק שרינג.
דובר:
איזה ריסק שרינג?
דובר:
מעל עשרה למשל.
דובר:
בינתיים הקופות לא מסכימות לריסק שרינג ,אנחנו מבינים מהחברות.
דובר:
לא צריך ריסק שרינג.
דובר:
מה רע בזה? זו הייתה ההסתייגות היחידה של  Xשיש אולי יותר חולים וזה ייפתר על ידי
זה .החברה בשביל לחדור אולי תסכים.
דובר:
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שכחת את העיקרון הגנרי של  Xשבטכנולוגיות לא תרופתיות הוא לא אוהב ריסק שרינג.
דובר:
אנחנו מתחשבים בגנריקה של  ,Xלא באהבות ובשנאות שלו.
דובר:
צריך לזכור שבדקנו מכמה כיוונים ,ניסינו להעריך את היקף החולים הצפוי להשתמש
בטכנולוגיה .צריך לזכור דבר ראשון שבשנה שעברה הקוצב הסרעפתי הוכלל לנפגעי עמוד שדרה,
כשיש בארץ  0,555נפגעי עמוד שדרה ,מתוכם  255ממש מונשמים ועוד חולים שזקוקים לתמיכה
נשימתית וקוצב יכול להועיל להם .הכללנו בסל עבור עשרה חולים ,צריך לזכור שעיקר העלות
זאת ההשתלה והאביזר והאחזקה היא כמעט שולית ,בפועל הושתלו בשנה שעברה ארבעה
קוצבים סרעפתיים בלבד ,מתוך ה- - -
דובר:
שנה ראשונה.
דובר:
בסדר ,אבל זה עדיין מעיד שאין על זה התנפלות- - -
דובר:
שנה ראשונה זה לשני הכיוונים ,הרבה פעמים יש הרבה חולים שממתינים ,בעיקר בנפגעי
עמוד שדרה ,כך שזה יכול היה לעבוד בכיוון השני .אם הייתי אומרת שהושתלו  25זה גם היה כי
זה שנה ראשונה ,אבל העובדה היא שהושתלו ארבעה והחמישי היה בהתוויה של  ,ALSכי הוא
היה זכאי לשירות במשרד הביטחון ,היה לחלוטין תת ניצול של הטכנולוגיה .בחולי  ALSיש
הימצאות של  055חולים- - -
דובר:
מ 255-עלינו ל.055-
דובר:
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תיתן לי להשלים ,אני רוצה להסביר.
דובר:
אני מבהיר מה שאת אומרת ,אני לא מעיר.
דובר:
אבל אני באמצע ,אז תן לי להשלים ,כי לא כל ה 055-מועמדים .לאורך שנות המחלה
אנחנו מדברים רק על השלב המתקדם של המחלה ,כי החולים בשלבים הראשוניים ,בשנים
הראשונות ,אלה שיש להם את המחלה לאורך זמן ארוך יותר לא נזקקים עדיין לקוצב הסרעפתי,
אנחנו מדברים רק על שלהי המחלה ,כשנפגעת הנשימה ,או בחולים שהנשימה נפגעת ראשונה,
שהם יפיקו את התועלת הגדולה ביותר .ברוב המקרים בשלב המתקדם הם מאבדים את שרירי
הסרעפת לגמרי והם לא מתאימים בכלל לטכנולוגיה ,זה מתאים רק למי שנשאר לו עצבוב פעיל
של הסרעפת והנשימה שלו לא יעילה .זו קבוצה מאוד מאוד ייחודית ,הם צריכים להיות עם ניוון
ראשוני ומוקדם של הנשימה ,כשעוד יש סיבי עצב פעילים .להערכת המומחים מדובר על כ05%-
מחולי ה ALS-רק בשלב המתקדם של המחלה .צריך לזכור שבכל שנה מאובחנים כ 025-חולים,
כך שכנראה גם בשלב הזה יש משהו דומה וב 05%-אנחנו מדברים על  02חולים שהם צריכים גם
להתאים לטכנולוגיה .עכשיו אספנו חוות דעת ממומחים לאורך שלוש שנים .ב 2505-דר'  Xהמליץ
על חולים שרק הפאיתל קפסיטי שלהם יורד מתחת ל 05%-וזה היה  25חולים לכל ההתוויות,
כולל נפגעי עמוד שדרה ,מתוכם  05כבר הכנסנו לסל .דר'  ,Xמבית לווינשטיין אז ,ב ,2500-דיבר
על בין  05ל 25-חולים בשתי ההתוויות .דר'  Xהשנה דיברה על  05חולים בהתוויות של נפח
נשימתי מינימלי של  15%מהמצופה וההוכחה לסרעפת בעלת יכולת התכווצות בינונית .פרופ' X
דיבר איתנו על  0עד  05חולים .מה שעשינו ,אספנו נתונים מכל הארצות המערביות ,יש רשימה
ענקית של ארצות שמופיעות אצלכם בנייר הטכני ואפשר לראות ארצות קטנות ,כמו ספרד,
גרמניה ,צרפת ,שלא מגיעים ל 05-חולים בהשתלה בהתוויה הזאת ,וזה ממומן ציבורית .כך שאין
שום סיבה לחשוב שבישראל יהיו לנו יותר מ 05-חולים בשנה ,זה לא קורה בשום ארץ אחרת ,אז
אני לא חושבת שזה יקרה פה ,ואנחנו מדברים על ארצות שמאשרות את זה או במסגרת אשפוז או
במימון ציבורי .זה צוין גם בנייר הטכני ,גם ההימצאות ,כמה חולים צפויים להיות כשזה מצטבר,
אז אנחנו יודעים שב ALS-בניגוד לנפגעי עמוד שדרה ,תוחלת החיים היא מאוד קצרה יחסית
ומדובר על פחות מ 2,555-שקל החזקה לשנה כך שלא מצטברים לנו פה חולים ,מדובר תמיד על
הצטרפות של חולים חדשים.
דובר:
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תעזור לי לגשר על הפער שבין מספר החולים שבסוף כולם מגיעים לאי ספיקה נשימתית,
אין אחד שלא ,פה מלמדים אותנו ,שמעתי מה שאמרת ,שרובם יגיעו לאי ספיקה נשימתית לאחר
שהסרעפת שלהם כבר התנוונה ולכן הם לא מתאימים לפרוצדורה ,ולכן מרגיעים אותנו שרק 05%
מהחולים יתאימו .אין לי אינפורמציה אחרת ,האם אתה עומד מאחורי האמירה הזאת?
דובר:
שני דברים ,המעורבות של שרירי הנשימה ,גם השרירים הבין טבעיים וגם הסרעפת,
ושימור יחסי של פלג גוף תחתון ,שזה מוריד את מספר החולים .ברגע שהוא מרותק לכיסא או
למיטה ,ההנשמה הרגילה היא פתרון מספיק טוב.
דובר:
זאת אומרת לדעתך אם ייכנס בהגדרה כל מה שאמרת כרגע ,אז זה- - -
דובר:
אם הוא הולך.
דובר:
לא רק הולך.
דובר:
אני לא הייתי מבדילה את זה .ואם הוא יושב על כיסא גלגלים וזה הבדל בין להישאר
בבית ל- - -
דובר:
לא ,לא רק הולך ,זה לא הוצע רק להולכים ,ואני לא חושבת שיהיה יותר גם אם זה יהיה
לא רק הולכים.
דובר:
--בשבוע שעבר- - -דובר:
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לא ,זה הוזכר כדוגמה ,אבל זה לא- - -
דובר:
אני רוצה להעיר .מה ש X-כאן הקריאה זה לא מה שאתה מתכוון .אם הקשבת טוב ,זה
היה עם הידרדרות נשימתית או עם יכולת הליכה עדיין .אני שמעתי בדיוק מה שאמרת .אם
נותנים את זה לכלל האנשים שיש להם הידרדרות נשימתית ,אז אתה מגיע למספרים הרבה יותר
גדולים .אם אתה אומר רק אנשים שיש להם הידרדרות נשימתית אבל עדיין מהלכים ,זו
אוכלוסייה אחרת ,צריך לכתוב את האינדיקציה.
דובר:
ואז אני רגוע.
דובר:
אבל כמו שזה כתוב עכשיו ,עם המילה 'או' שישנה כמו שהיא הקריאה אותו ,אז זה יותר
לכיוון  , Xשהוא מודאג שזה לא מתאים .אין לי בעיה בלי המילה או ,רק אנשים שמהלכים ויש
להם הידרדרות נשימתית כזאת שהגיעה לאיזה שהוא קריטריון ויש להם עדיין תפקוד של
השרירים ,אז זה כבר מספר אחר ,אפשר אולי להביא את זה .במקרה הזה אני תומך ,כי אני חושב
שלאנשים כאלה צריך לתת עוד איכות חיים והליכה וכו'.
דובר:
סליחה ,ואם הוא על כיסא גלגלים ועדיין יכול לצאת מהבית ולהסתובב על כיסא גלגלים?
אנחנו נרתק אותו למיטה בהנשמה?
דובר:
אז המספרים לא מתאימים.
דובר:
אוקי ,אז יש הסכמה להעביר הלאה ולבדוק את המספרים ,נכון?
דובר:
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אני אהיה רגוע עם המספרים אם זה באינדיקציות האלה.
דובר\:
באינדיקציות של המהלך.
דובר:
אני חושבת ש X-נתנה פה הרבה מאוד תמיכה למספרים האלה בלי המגבלה של ההולכים
או הלא הולכים.
דובר:
המגבלה של ההולכים לא הוצעה ,זה ברור שהם ייהנו ביותר ויציעו להם את זה אולי
ראשונים ,אבל מדובר במחלה באמת אכזרית- - -
דובר:
זה בסדר ,X ,לא צריך את זה ,אכזרית או- - -
דובר:
אל תיתני לנו את ה'אכזרית' ב- - -
דובר:
אבל זה לא מתאים לכולם .ברגע ששרירי הסרעפת מנוונים זה לא מתאים ולא צריך
ללוות את זה בהליכה על הרגליים.
דובר:
השאלה אם אנחנו יכולים ללבן את המספרים.
דובר:
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אני חושבת שיותר מללבן ממה שהבאתי והעובדה שבשום ארץ בעולם לא הגבילו את זה
רק להולכים- - -
דובר:
אוקי ,אז ועדת משנה לא תעזור ,לאיזה מספרים- - -
דובר:
את לא צריכה ללבן את זה ,רק אינדיקציה יותר טובה של ההתוויה כמו ש X-אמר.
דובר:
לא הייתי פה ,מה  Xאמר?
דובר:
מה שאמרנו בשבוע שעבר .כשזה עלה בלי האינדיקציה הזאת זה הגיע ל 25-שהגישו.
דובר:
לא ,הגישו גם וגם.
דובר:
 25הגישו לשתי ההתוויות ביחד.
דובר:
גם וגם ,גם לנפגעי עמוד שדרה וגם ל.ALS-
דובר:
השנה ,לדעתי ,ההגשה הראשונית הייתה ל 25-איש וירד ל.05-
דובר:
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אני לא יודעת על סמך מה.
דובר:
היו כאלה שאמרו בין  05ל 25-ויש כאלה בין - - -00
דובר:
הרעיון של ריסק שרינג הוא רעיון הזוי פה?
דובר:
לא ,אני לא רוצה לשמוע.
דובר:
הם לא רוצים.
דובר:
למה? אני רוצה להבין למה אתם לא רוצים.
דובר:
לא צריך את זה ,בשביל המיליון או שני מיליון ,זה הריסק שרינג? להפעיל מנגנון שלם?
רק המנגנון של ריסק שרינג עולה לך חצי מיליון ,אז אני צריך לשלם את הניהול של זה?
דובר:
אני רוצה לשמוע את זה מהם .אנחנו מעבירים את זה הלאה ,על זה אין מחלוקת ,תרצו
לריב על המספרים בתעדוף הסופי בשביל ?0,055,555
דובר:
זה לא מגיע למיליון שקל.
דובר:
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נסגור את הקודם.
דובר:
לסגור את הקודם? על מה אתה מדבר? אתה רוצה לחזור אחורנית ,לאבוסינגיס?
דובר:
יש תשובה?
דובר:
חזרנו לאבוסינגיס.
דובר:
מה שאמרת ,הספר האדום שהוא ההנחיות של האקדמיה ל- - -
דובר:
הוא אומר השלמה תוך רחמית פלוס שלושה חודשים.
דובר:
הוא מבקש השלמה ,גם לא השלמה תוך רחמית 02-00 ,או  ,00אני לא זוכר ,ועוד שלושה
חודשים וכניסה לחורף .אם החורף קורה שלושה חודשים לאחר מכן הם מקבלים את זה ,ואם
החורף קורה ארבעה חודשים- - -
דובר:
זאת אומרת עד גיל חצי שנה ,אם החורף נופל בתוך חצי השנה ,זהו זה ,ואם לא ,אז חצי
שנה פלוס שלושה חודשים.
דובר:
לא ,אני אומר ,ההגדרה פה היא יותר מההנחיות של האקדמיה האמריקאית ,ההנחיות הן
רק לשלושה חודשים ,אנחנו אמרנו חצי שנה ,והשנה ,לדעתי ,זה מיותר .אני אומר לך ,זה חמש
זריקות של נוגדן.
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דובר:
אז מה? הוועדה עשתה טעות בשנים הקודמות?
דובר:
אני לא יודע ,זה בא ממקור אחר ,אני לא רוצה להגיד שהיא עשתה טעות.
דובר:
זו גם אוכלוסייה אחרת ,זו אוכלוסייה יותר גדולה מאשר האוכלוסיות שנכנסו בשנים
הקודמות.
דובר:
אז בתעדוף הסופי נביא את זה בחשבון ויש פה אפשרות להוריד  5מיליון שקל ולא צריך
לחזור אחורה לקודמים ,כי  Xאומרת ,בצדק- - -
דובר:
על מה מדברים עכשיו?
דובר:
על הדבר האהוב עליך ,אתה ביום הראשון של הוועדה חיכית לדיון הזה.
מה הטכנולוגיה הבאה?
דובר:
הטכנולוגיה הבאה זה סיגניפור .זה מופיע אצלכם בעמוד  ,1בטיפול במחלת קושינג.
דובר:
זה משהו חדש ,שאין לו תחליף.
דובר:
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אין פתרון אחר .האבידנס היה משכנע? תזכירו לי ,למה שמנו את זה  A8/9אם אין פתרון
אחר? היה אבידנס?
דובר:
זה  A8/9חשוב.
דובר:
רבותיי ,אתם זוכרים שבמחלת קושינג טיפלנו באורטופרה  ,DDDאתה זוכר דבר כזה?
עם אפקט מדהים .במרכאות .אנחנו בדור שזוכר את זה .האבידנס משכנע לגבי הסיגניפור? טוב,
אז יש קונצנזוס להעביר הלאה את סינגיפור?
דובר:
היה רשום בחומר שיש חלופות שניתנות היום למרות שהן לא רשומות ,אז רציתי להבין
יותר מה התועלת של התרופה הזו מעבר לעובדה שהיא רשומה.
דובר:
לא מוכר לי ,תגידו מה ,איזה חלופות שלא רשומות ולמה הן לא רשומות אם הן חלופות
ראויות? ככה  Xמזכירה לנו.
דובר:
לא היה חלופה.
דובר:
בחלופות כתוב שניתנות תרופות ש- - -
דובר:
גם אני לא שמעתי על חלופות .מדובר במילא על חולים לא נתיחים.
דובר:
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דובר:
יש חלופות ,הן לא בסל .הן לא מוצעות גם ל- - -
דובר:
הן לא בסל ,לא מותוות ולא קשורות לנושא.
דובר:
השאלה אם הן ניתנות.
דובר:
תקריאי לנו את הקטע הנוגע ,היינו רוצים ללמוד .לא המחקרים ,שמות התרופות.
דובר:
קטקונוזול.
דובר:
קטקונוזול אמרנו.
דובר:
דורבולין.

דובר:
דורבולין זה סטרואיד אנבולי.
דובר:
מטירפון.

053
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דובר:
כבר אין את זה יותר.
דובר:
לא נראה לי שיש תרופות יעילות .קטקונוזול ,נותנים כי הוא סטרואיד אינהיביטור.
דובר:
ושוב ,אנחנו מדברים רק על החולים שלא יכולים לעבור ניתוח.
דובר:
לדעתי התשובה ,לפחות אם אני לוקח את האחד ,ז שאין חלופה משמעותית מבחינת
האפקט.
דובר:
למה שמנו ?A8/9
דובר:
צריך לחזור לפרוטוקול הדיון ,כי זה לא איזה תרופה שמעבירה את - - -זו תרופה בעלת
יעילות חלקית .אבל זו החלופה היחידה לניתוח .ואלה שלא רשומות הן חלופות דלות יותר ,אם
אני מסיק נכון.
דובר:
זה לא אנשים שלא מתאימים לניתוח ,אלה אנשים שכשלו בניתוח.
דובר:
או שלא יכולים לעבור ניתוח.
דובר:
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כל מי שיכול עובר ניתוח ,מי שכושל אחרי זה זכאי ,או שמראש לא יכול היה לעבור ניתוח
ואז- - -
דובר:
השאלה אם זה לא יעשה שיפט לתועלת שהיא ממש- - -
דובר:
זה טיפול חלקי ,זה לא טיפול מלא.
דובר:
זה כל כך ברור שזה טיפול הבחירה.
דובר:
שזה לא יעודד אנשים לא לעשות ניתוח ,בגלל שיש חלופה כל כך טובה.
דובר:
לא ,זה לא חלופה מי יודע מה .אמרת שהאפקט הוא טוב ומתמשך?
דובר:
אפקט טוב ,יש סכנה להיפוגליקמיה וקטרט.
דובר:
זה סכנה יותר גדולה מהמחלה עצמה.
דובר:
אבל מי שלא יכול לעבור ניתוח ,אז זה חלופה- - -
דובר:
תקריאי לנו את המחקר המוביל של מה- - -
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דובר:
יש מחקר פאזה  0של  02חודשים ,אפשר לראות ירידה ממוצעת ב UVC-בשתי זרועות
הטיפול לאחר חודשיים בתגובה שנשמרה לאורך כל המחקר .רמות הקורטיזון בדם וברוק ירדו,
רמות ה ACHT-גם כן ,נראתה ירידה בתסמינים קליניים ובמדדי איכות חיים .תופעות לוואי
שכיחות היו שלשולים ,בחילות והיפרגליקמיה ,לרוב בדרגה  0או .2
דובר:
היפרגליקמיה יש מהמחלה עצמה .אתם מסכימים למספרים?
דובר:
אנחנו סגרנו את זה בוועדת משנה ,אם אתם רוצים אז פשוט תודיעו לנו מראש ואז נייתר
את כל הימים השלמים שאנחנו יושבים בוועדת המשנה ומנסים להעביר הסכמות.
דובר:
אנחנו לא מצליחים להבין איך- - -
דובר:
פשוט חבל על הזמן של כולנו.
דובר:
הירידה ב UVC-גררה ירידה משמעותית ומתמשכת בערכי לחץ דם ,ירידה במשקל,
ירידה משמעותית בערכי ה LDL-והטריגליצרידים ,שיפור משמעותי במדדי איכות חיים ,שיפור
באדמומיות הפנים וירידה במסות השומן .מבחינת תופעות לוואי ,ללא שינוי ניכר מטיפולים
אחרים ,מלבד נושא ההיפרגליקמיה .בהארכת המחקר ל 02-חודשים נוספים ה UVC-הופחת בכ-
 05%בממוצע ,בטיחות הייתה דומה לטווח ארוך וזה כולל פרופורציות חולים עם תופעות לוואי
גליקמיות.
דובר:
למה נדמה שאנחנו דנים על מה שהיה בוועדות המשנה?
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דובר:
אתה צודק.
דובר:
קודם כל אנחנו לא דנים ,אבל אפשר לעיין מפני שבין  235חולים לבין  00שיזדקקו לזה יש
חישוב .אני ראיתי עכשיו ,זה נשמע כל כך פער גדול .ראיתי את החישוב וזה מאוד מאוד בהנחות-
-דובר:
אבל למה אנחנו מדברים על זה? דיברנו על זה בוועדת משנה ,עוד הפעם תתחילו להעלות?
נהפוך את הוועדה לוועדת משנה.
דובר:
השתמשנו בחוות דעת ספציפית שהגיעה מקופת חולים- - -
דובר:
בסדר ,אני מבין ,אני מעריך את ה- - -
דובר:
אתם נגד להעביר את זה הלאה?
דובר:
אני בעד חוות הדעת הזאת ,אני פשוט חושב- - -
דובר:
רק רגע ,X ,אתה נגד להעביר את זה הלאה?
דובר:
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לא ,לא.
דובר:
אתה בעד להעביר את זה הלאה?
דובר:
אני בעד להעביר את זה הלאה .רק אני חששתי שזה אנדר אסטימיישן- - -
דובר:
רבותיי ,זה פתרון יחיד ,אמנם חלקי ,לקבוצה קטנה של חולים- - -
דובר:
אני עדיין חושב שזה אנדר אסטימיישן.
דובר:
אוקי ,עובר הלאה.
מה הטכנולוגיה הבאה? אווסטין בגניקו אונקולוגיה .עמוד  0מתוך  .00זה לא רק שחלה,
זה שחלה ,חצוצרות ופריטוניאל ראשוני ,שמנו את שלושתם  .A9רבותיי ,אני זוכר מהדיון
הראשון שהאבידנס הוא לשיפור משמעותי ,לכן גם שמנו  .A9האם אני יכול להציע שזה עובר
הלאה ללא הרהורים? מישהו מתנגד? על שלושתם ,רבותיי?
דובר:
כמה זה נותן הארכה של חיים?
דובר:
בנשים עם הסיכון הגבוה זה שישה חודשים לפחות תוספת ב.overall survival-
דובר:
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כן .אתה רואה את ההבדל?X ,
דובר:
זה יפה.
דובר:
ומגיעים לזה .זה עולה הלאה.
דובר:
ווטריינט.
דובר:
ווטריינט  -מהזיכרון שלי יש פחות אפקט ממה שראינו ,אבל זו מחלה מאוד קשה ,המחיר
לעומת זה הרבה יותר זול.
דובר:
כי זה לא נוגדן.
דובר:
צריך לציין שמשך הטיפול הוא הרבה יותר קצר.
דובר:
תני לנו אפקט ,הארכת תוחלת.PFS ,
דובר:
בווטריינט הייתה תוחלת משמעותית.
דובר:
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השוויתי את הווטריינט לאווסטין בשחלות ,אז זה  05חולים לעומת  ,50ו 0.055-מיליון
לעומת  .02.3אבל אם האפקט דומה ,אז צריך להעביר הלאה ,אנחנו צריכים להיות עקיים.
דובר:
בואו נשמע את האפקט.
דובר:
אנחנו מדברים על תוספת של שלושה חודשים באופן גורף לחולים ב ,PFS-זה גדל עוד
יותר אם מדובר בקו הטיפול השני .יש נטייה ,אם כי לא מובהקת סטטיסטית ,לשיפור של
ההישרדות הכוללת בחודשיים ,מכפיל את שיעור המחלה היציבה ,שזה בעצם האפקט העיקרי
שלו ,מ 05%-ל ,06%-וגם מוביל לשישה אחוזי תגובה ,כך שסך הכול אנחנו מדברים על שיעור
בקרת מחלה של  60%לעומת  .05%זו מחלה מאוד קשה ומאוד- - -
דובר:
הרושם שנשאר לי היה שזה יותר ,אבל במחלה כל כך קשה זה לא לא משמעותי.
דובר:
שהחלופות בה לא טובות.
דובר:
זה שלושה חודשים  PFSבשורה התחתונה.
דובר:
כן ,אבל רק רמז להארכת שרידות.
דובר:
אני גם זוכר שיש בעיה קצת באיכות של זה.
דובר:
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אבל לא נשאר לך בזיכרון שזה יותר טוב ,לכן- - -
דובר:
לא ,אני זכרתי ככה וגם זכרתי - - -לכן אני לא שמתי את זה ב - - -אני מוכן לשמוע עוד
פעם אבל זכרתי גם שהאונקולוגים התלבטו בין  6ל 05-בתועלת הקלינית .כשהם נתנו תועלת
קלינית ,אני לא יודע מה המובן שחלק נתנו לזה  6וחלק  ,05אבל  6זה לא טוב .אני לא יודע בדיוק
למה זה מתכוון.
דובר:
רבותיי ,לאור המחיר הנמוך והמחלה הקשה ,למרות האבידנס שהוא ככה ככה אני בעד
להעביר הלאה .מצטרפים?
דובר:
כן.
דובר:
בדיקות סקר לנשאות ל .0/05-עמוד .0
דובר:
מדובר פה שתהיה רשימה מוגדרת ,נכון?
דובר:
כן ,פרט לקבוצה של המוטציות ,בקרב משפחות ממוצא ערבי או דרוזי ,ששם לא ניתן
לעשות רשימה בגלל שיש שם ריבוי מוטציות ,אלא מדברים על ייעוץ גנטי שידבר על שיעור נשאות
של  0ל ,05,555-יש שם המון מיני מוטציות.
דובר:
אז לקחת את כל הלידות במגזר ,או לא?
דובר:
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לא ,לקחנו לפי הערכה של הגנטיקאים שזה היקף החולים.
דובר:
זה לא כולל לידות במגזר ,לידות במגזר זה בערך .20% ,21%
דובר:
אבל עושים את זה פעם אחת.
דובר:
זה ברור ,אבל השאלה באוכלוסייה כמה בשנה.
דובר:
אני מבין שיש שם  ,10,555שני שליש עשינו כבר ,למי שיש שלושה או ארבעה ילדים.
דובר:
ברור ,פעם אחת בחיים ללא תלות במספר היילודים .זה מסביר את ה.00,555-
דובר:
לדעתי זה פחות ,יש שם  05ילדים.
דובר:
לא חשבתי על זה ,אתה צודק.
דובר:
 , Xזה לא מדויק מה שאתם אומרים ,כי בחלק מהבדיקות הגנטיות האלה מוצאים גן
מסוים ואחר כך מוצאים גנים נוספים ויש לפעמים המלצות לחזור על אותה בדיקה למרות ש- - -
דובר:
זה בשוליים .אם מחליפים בן זוג זה סיפור אחר.
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רבותיי ,אני חושב שגם בדיון הראשוני עלה שבגנטיקה הדברים האלה ,שזו רפואה מונעת
במיטבה ואני בעד להעביר את זה הלאה.
דובר:
אני לא מבין משהו .זאת רשימה סגורה או רשימה פתוחה עם סיכום של  0עד .05
דובר:
לא ,סגורה.
דובר:
אני לא שמעתי את התשובה הזאת ממשרד הבריאות.
דובר:
יש פה רשימה של מוטציות שרשומות פה ומוטציות שנפוצות במשפחות ממוצא ערבי או
דרוזי ,שלא ניתן לציין אותן בפרוטרוט כי יש הרבה כאלה וזה לתתי משפחות שונות.
דובר:
האם יהיו עוד מחלות שתיכנסנה כאן באינדיקציה של  0ל?05-
דובר:
בעתיד בוודאי ,אבל לא עכשיו.
דובר:
יכול להיות.
דובר:
כקבוצה בעתיד?
דובר:
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אני יכולה להתייעץ שוב עם הגנטיקאים ,יכול להיות .עקרונית אלה המחלות שידועות- - -
דובר:
לא ,אבל השאלה היא ,אם בין עכשיו לבין ועדת הסל הבאה יתגלו עוד שלוש מוטציות ,הן
יהיו כלולות בסקר הזה על חשבון הקופות? זאת השאלה.
דובר:
כן ,אנחנו לא מסכימים לרשימה פתוחה ,אנחנו רוצים רשימה סגורה.
דובר:
אתה אומר את זה בכזה להט ,כשיש ועדה בעוד תשעה חודשים שמתחילה מחדש והסיכון
ש- - -
דובר:
לא ,לא ,לא.
דובר:
לא ,זה לא יעזור לו.
דובר:
לא ,זה לא שייך לוועדה הבאה.
דובר:
אם זה מוגדר מוטציות נפוצות וזו לא רשימה סגורה ,אז לא יעזור ,גם אם תהיה מחר
ועדה- - -
דובר:
אבל זו הרשימה הנכונה להיום.
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דובר:
לא ,אבל זה לא משנה .להבדיל מכל הטכנולוגיות- - -
דובר:
--נכנסה בדרך האחורית.דובר:
כן ,זה נכנס בהתוויה האחרונה של ה---
דובר:
איפה מופיע פומילקגון?
דובר:
הנה ,מוטציות נפוצות בקרב משפחות.
דובר:
הוועדה לא תכניס ליהודים אשכנזים ,ליהודים עירקים ולא תכניס לערבים ולדרוזים .אי
אפשר להגדיר את המוטציות ,כי אלה מאות מוטציות.
דובר:
אני לא מבין את הבעיה ,X .תסביר את הבעיה.
דובר:
בתשובה ל , X-אני חושבת שזו יכולה להיות רשימה שמית ,אני יכולה לתת לך תשובה
במהלך הצהריים.
דובר:
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נניח שאנחנו נאשר כאן רק שתיים מתוך הרשימות ,ספציפיות ,ואז נשמטת כל השאלה
של ה'כגון' ,מפני שאנחנו מגדירים שתיים.
דובר:
גם היום יש בסל דיס אוטונומיה משפחתית ,סיסטיק פיברוזיס.
דובר:
אז אני אומר ,קודם כל את הכותרת הזאת אני לא- - -
דובר:
בסדר ,היום אמרתי שאני אבדוק את זה.
דובר:
רק שנייה ,כדי לאשר את הרשימה הזאת ,נניח שיש לנו את כל הכסף שבעולם ורוצים את
כל הרשימה הזאת ,עדיין אני לא חושב שזה יהיה רשום כמחלות גנטיות בשיעור אוכלוסייה של 0
ל , 05-לא צריכים את ההצדקה ,אני צריך את השמות הספציפיים .שיורידו לי את הכותרת הזאת,
אני לא רוצה לראות אותה.
דובר:
אני רוצה לשאול ,נעזוב רגע את האוכלוסייה הערבית שיש איזה בעיה מיוחדת ,כי שם
כנראה אי אפשר היה לתת את שמות המחלות ,אבל אם היה כתוב לגילוי נשאים של המחלות
הגנטיות הבאות- - -
דובר:
כן' ,הבאות'.
דובר:
כן ,הם רוצים לדעת שזו רשימה סגורה .אני אתן להם תשובה.
דובר:
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את יכולה לתת תשובה אחרי שתבררי ,אבל אנחנו גם יכולים להחליט שזאת הרשימה
ואין בלתה.
דובר:
יש בעיה עם הניסוח של הדבר האחרון בקרב משפחות ממוצא ...כי זה הדבר היחיד שלא
סגור.
דובר:
אפשר לכתוב 'מוטציות ידועות כיום'.
דובר:
לא ,לא ,לא.
דובר:
אז תביאו מפרופ'  Xרשימת מוטציות נפוצות.
דובר:
אי אפשר ,ניסינו.
דובר:
למה? כי רבים המה?
דובר:
אני יכולה להסביר .לכל שתי משפחות שמתחתנים ביניהם יש איזה שהיא מוטציה
ומגלים את זה לפעמים רק במשך הזמן .זו כמות הבדיקות שהוא צופה שתהיה כל שנה בממוצע
של הכפרים הערביים שיש מחלות מאוד מאוד ייחודיות .אין טעם לפרוש פה רשימה של 05
מחלות.
דובר:
למה אין טעם?
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דובר:
אם אכן תהיה מחלה שהבדיקה שלה היא- - -
דובר:
אין לי בעיה עם זה ,שלא יגידו לי אחר כך למה אתה מאשר את זה .שלא יגידו לי שאנחנו
מפלים קבוצה מקבוצה ,שקווקזים לא ,אבל דרוזים כן.
דובר:
לדעתי האפליה טובה ,שדרוזים זה בסדר ו- - -
דובר:
אין לי בעיה ,אבל שזה לא ישמש לי אחר כך סיבה שמישהו יגיד 'אתם הפליתם לטובה
קבוצה אחת על קבוצה שנייה'.
דובר:
ומסיבות ענייניות- - -
דובר:
אין שום סיבה לא להביא רשימה.
דובר:
לגבי המוטציות במשפחות ניסינו.
דובר:
איך זה ייתכן שאין? הרי זה הולך לבדיקת סקר ,הוא יודע מה הוא הולך להכניס ל- - -
אלה המוטציות האלה שיש משפחה אחת בכל כפר שיש לה את זה ,אבל היא מתרבה באותו כפר.
דובר:
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כן ,לכן אנחנו לא יכולים- - -
דובר:
אנחנו רוצים רשימה.
דובר:
לגבי הקבוצה של המשפחות הערביות ,אין לי רשימה ,ניסיתי.
דובר:
אז שיפיקו .אין בעיה שזה ייכנס ,שיפיקו רשימה.
דובר:
לא ,אני רוצה לשאול את זה אחרת ,אם נקבל חוות דעת משפטית שאפשר לסגור את
הרשימה ,אבל לא תהיה רשימה מפורטת של המשפחות הערביות ,זה בסדר?
דובר:
לא ,אני אגיד לך למה- - -
דובר:
מה זה נקרא לסגור?
דובר:
שלא יהיה כגון בבדיקות סקר ,שמחר תתגלה מחלה ותצטרך לעשות אותה לכל .000,555
דובר:
הבעיה היא שתתגלה מחלה והטכנולוגיה - - -אני בעד שייכנס לקבוצות מיוחדות וכו' ,יש
רשימה ידועה היום ,תצלצלי לפרופ' - - - X
דובר:
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צלצלנו לכולם לגבי המשפחות הערביות- - -
דובר:
שתיתן רשימה ,שייכנס הכול.
דובר:
רק בגלל תפקידך הקודם ,שבתפקידך הקודם היית אומרת לי בשנה אחרת' ,איך
הכנסתם את זה? זה תקדים ,אז בוא נעשה את זה גם בעוד משהו' .בגלל שהאומבודסמן משתמש
בזה בתור תקדים לשימושים אחרים ,אסור להשאיר את זה פתוח ,צריכים לסגור .אם את היית
עכשיו יושבת בתפקידך ומתחייבת שהדבר הזה לא ישמש תקדים את האומבודסמן ,שקבוצה
בלתי מוכרת תהפוך להיות דוגמה לטכנולוגיות אחרות- - -
דובר:
אני מבינה את מה שאתה אומר ,אני חושבת שזה הרבה יותר פשוט מאשר בדיקות גנטיות
שנעשות על סמך ייעוץ גנטי פרטני למשפחות ,כי כבדיקות סקר תמיד הייתה מחלה מסוימת בסל,
שאר המחלות לא היו בסל ואף אחד לא הוסיף כבדיקת סקר- - -
דובר:
אם זה היה נכנס כחריגות ,או שישר אומרים שזה מקרה חריג וזה לא ישמש תקדים
לשום דבר אחר ,אין לי בעיה .אני רק מפחד מהתקדים שזה יוצר במשרד ואצל האומבודסמן ,כי
אחר כך להימלט ...כי יש תקדים לזה.
דובר:
אני אבדוק את זה משפטית.
דובר:
ואולי תתייעצו אתם עם הגורמים הגנטיים בקופות לגבי המשפחות ממוצא- - -
דובר:
כולם מתייעצים עם אותו גורם גנטי.
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דובר:
לא ,לכל אחד יש את הגורם שלו.
דובר:
יש אחד וחצי שכולם מתייעצים איתו.
דובר:
אם יש חשש שזה סל מאוד גדול ,אז תתייעצו גם אתם עם המומחים שלכם .אנחנו
התייעצנו ואנחנו חושבים - - -
דובר:
יש לי שאלה לגבי ההגדרות .ההגדרות היום בדור שהולך לעשות את הייעוצים הגנטיים
האלה ,ההגדרות של יהודי אשכנז ,מרוקו ,תימן ,הם כבר לא עובדות ,איך חישבנו את המספרים?
דובר:
אני אסביר .מה שעשו ,לקחו את בסיס הנתונים של הסיסטיק פיברוזיס ובדקו בקרב
האוכלוסיות האלה את הזוגות המעורבים וכמה מהזוגות נופלים לכל אחת מהקטגוריות האלה
ועל הבסיס של הסיסטיק פיברוזיס גזרנו מה יהיו המשמעויות לגבי זה .אנחנו יודעים את
האחוזים המדויקים של כמה מהזוגות המעורבים ,כמה שניהם מאותו מוצא- - -
דובר:
רגע ,יש לי הצעה .קודם כל רק למוטציות ממוצא ערבי ,אנחנו מעבירים את זה?
דובר:
לא ,אני לא חושבת שאפשר להפריד.
דובר:
מעבירים את זה?
דובר:
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אני נגד.
דובר:
אז גם את המוטציות אנחנו מעבירים .לגבי המוטציות אני בעד להעביר ,יש עוד מישהו?
דובר:
אני רוצה את הכותרת לשנות.
דובר:
אני אבדוק את זה.
דובר:
הכותרת צריכה לעוף.
דובר:
אני אבדוק את זה.
דובר:
רבותיי ,אני מציע ככה ,ייבדק ,בואו נצא מתוך הנחה שאי אפשר לסגור ,כי זו התשובה
שקיבלתם עד עכשיו.
דובר:
כן.
דובר:
למרות שזה מוזר.
דובר:
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אי אפשר לסגור או שלא רוצים לסגור.
דובר:
אנחנו מחליטים להעביר את זה ,כי זה ממש מתבקש ,יש בעיה עם הקבוצה הזאת.
דובר:
לא יכול שאי אפשר לפרט אותה.
דובר:
גם אם יש אלפים אפשר לפרט.
דובר:
אנחנו מתנגדים עקרונית.
דובר:
אתה מכיר ,מדי פעם יש תיאור משפחה ,גם בכתבי עת כולל ניו אינגלנד ,משפחה- - -
דובר:
אז אם ככה ,אם אי אפשר לפרק את האמירה הזאת שזה 'כגון' ,אז אני מציע לדון
טכנולוגיה טכנולוגיה.
דובר:
לא ,זה ממש מתחת לחגורה ,אני מסרב- - -
דובר:
אפשר לקבל התייחסות להצעה?
דובר:
אנחנו נבדוק את זה .אתה רוצה שנבדוק את זה? אז תן לנו לבדוק את זה ואם- - -
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דובר:
בואו נחזור עם התשובה.
דובר:
לא ,אני לא שמעתי שאתם בודקים ,שמעתי שאי אפשר.
דובר:
הסיכום היה פה שבודקים ונחזור עם זה
דובר:
זה ייבדק ,זה הסיכום .אם לא נמצא פתרון יצירתי ,כמו להעלות קצת את הסכום או
משהו כזה .לא נפיל דבר חיוני בגלל הבעיה הזו.
דובר:
לא ,לא- - -
דובר:
האם אי אפשר להגיד שזו רשימה סגורה והבא שנכנס לרשימה בנוסף יצטרך אישור של- -
דובר:
הבעיה היא שלא מצליחים לסגור אותה ,כי הטענה היא שיש כנראה כמה מאות שבכולם
יש משפחה אחת שחולה.
דובר:
בסדר ,אבל כדי שיקבלו- - -
דובר:
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אני בהחלט מתחבר לנימוק שזה חייב להיות פיינייט בסופו של דבר ,אז מבררים ,זה מה
שמבררים.
דובר:
זה כאילו תהליך ידני .אלה הנוספים.
דובר:
איך נדע שזה נוסף?
דובר:
תהיה איזה שהיא ועדה שתגיד כן או לא.
דובר:
בשביל לדעת מה הנוספים צריך לדעת מה כלול היום .הם טוענים שאי אפשר לכלול.
דובר:
בדיוק ,אני לא יודע מה כלול היום.
דובר:
זו לא הרשימה הזאת ,זה בקרב משפחות ממוצא ערבי או דרוזי .שם יש משהו שהוא פר
הגדרה חייב להיות פיינייט ,אבל הוא כנראה הולך ומתחדש כל פעם.
דובר:
אין לי בעיה שזה יהיה כתוב אצל ערבים ודרוזים ,אבל שיכתבו לי שזה חריג מבחינת
המתודולוגיה של הכללה בסל .את הקבוצה הזאת שיחריגו ,אין לי בעיה ,אבל כל האחרים ,שיהיה
ברור- - -
דובר:
דיברתי עם פרופ'  ,Xוהיא אמרה שזו מוטציה אחת או שתיים בכל כפר ולכן זה עשרות.
זה לא מאות וזה לא אלפים.
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דובר:
שתדבר עם פרופ'  Xויגבשו רשימה.
דובר:
פרופ'  ,Xרשום על השם שלה  05מוטציות .זה מלפני  00שנה.
דובר:
אין בעיה ,שיהיה  ,05אבל יש רשימה.
דובר:
יש גם דרוזים בצפון ש- - -
דובר:
הכול נכון ,אנחנו לא חלוקים ,אבל שתהיה רשימה .זה לא אלפים .שתהיה רשימה כוללת.
דובר:
אני בעד שתהיה רשימה ,אבל צריכים לברר עם הכרמל ,צריכים לדבר עם סורוקה וגם
בהדסה.
דובר:
כן ,אם הם יבואו עם רשימה עד אחרי הצהריים.
דובר:
אני מניח שלפרופ'  Xיש את הרשימה .נדבר ,אם לא ,נצטרך למצוא פתרון יצירתי ,כי זה
באמת חשוב.
דובר:
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אני גם רציתי לומר משהו .אני רואה שחלק מהחיסונים הם  026שקל ,יש ב 055-ו.220-
מה הטעם לשוני הזה? למה יש כאלה שעולים כמעט כפול?
דובר:
זה תלוי בסוג הבדיקה ,אם היא בודקת מוטציה אחת או יותר.
דובר:
יש הצדקה לזה? זו השאלה.
דובר:
כן.
דובר:
כי דווקא באלה שבכמויות הגדולות יש מחיר גבוה.
דובר:
זה שייך לבדיקה הגנטית עצמה.
דובר:
השאלה אם אי אפשר ליישר את כולם ל.026-
דובר:
אני לא מאמין.
דובר:
יש מישהו שיכול לענות על זה?
דובר:
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כן ,התחקירנים יכולים לענות על זה ,X .את יכולה להסביר למה יש פער בין ה 026-ל-
 ,055ל?220-
דובר:
לגבי מוטציות שונות ומה העלות המעבדתית הנוספת ,אם כולם זה .PCR
דובר:
אני עבדתי בתחום הזה ,זה ראגינטים ומכשור.
דובר:
זה מה שתיארתי לעצמי .אם חשבת שזה גחמה של איזה חברה מסחרית ,זה לא .לא
הגיוני שזה יהיה ,גם לא בפערים האלה.
דובר:
רציתי לשאול לגבי השתתפות עצמית ,לפי מה זה תומחר? זה השתתפות עצמית
נורמטיבית? זה בלי השתתפות עצמית?
דובר:
פה לא מופיע השתתפות עצמית.
דובר:
לא ,אז אני בכוונה שואלת כי אמרנו בדיונים שזו פעולה שהיא חד פעמית ,שאפשר לקחת
עליה איזה שהיא השתתפות עצמית וככה אפשר להוזיל את כל העלות פה ,היא גבוהה.
דובר:
כן ,אבל אז אנחנו בסכנה שזה לא יבוצע בצורה המונית ויש לנו אינטרס חברתי שזה
יבוצע בצורה המונית.
דובר:
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זה נכון ,אבל יכול להיות שיש איזה שהיא השתתפות מינימלית שאפשר לקחת שתוזיל פה
מאוד.
דובר:
לא בכוונה כמובן ,את שוב הולכת נגד האוכלוסיות החלשות והפחות מודעות ויש אינטרס
חברתי ,אני חושב ,בדברים האלה .זה צריך להיות בחינם ,חד משמעית.
דובר:
זה צריך להיות בחינם ,לדעתי ,עם רשימה מוגדרת של כל מה שיש.
דובר:
בסדר ,הרשימה ,אתה ממש כמו קאטו הזקן .היא לא דיברה על רשימה עכשיו.
דובר:
זה עובד ,גם היא משתכנעת ,אני למדתי אותה .אני קלינאי ותיק.
דובר:
ניסית לשכנע אותי על הרשימה? אני איתך מאוד.
דובר:
הנה ,אתה רואה? זה עבד.
דובר:
נמשיך הלאה .מה הבא?
דובר:
הבא זה בוקולאם.
דובר:
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עמוד  ,5זה מידזולאם וספריי לרירית הלחי .זה צריך להיכנס ,נכון? ככה זה נראה .לקחת
חולה ולעשות לו ככה בשפריץ ,בעלות לא גבוהה.
דובר:
באותו עמוד ,הבא זה משאבה לאפומורפין ,לחולי פרקינסון.
דובר:
רבותיי ,אם אין מחלוקת משמעותית על המספרים ,העלות הכוללת זניחה וזו מחלה
קשה ,רק לא ברור לי באמת איך זה ,מתוך אלפי- - -
דובר:
לקחנו תת קבוצה מאוד קטנה של אנשים שמגיעים לסדר גודל של  3הזרקות ביום .אנחנו
מדברים על תת קבוצה מאוד מאוד קטנה ,כי האפומורפין כבר נמצא בסל.
דובר:
זו משאבה להזרקה תת עורית של אפומורפין.
דובר:
הרעיון הוא לתת את זה רק לקבוצה שהשימוש במשאבה מטייב את המצב שלהם.
דובר:
אנחנו בעד.
דובר:
אפשר רק הבהרה? תמחרתם את זה על משאבה קיימת או על משאבה שלא קיימת?
המשאבה הזאת קיימת? הטכנולוגיה הזאת כאן? או שזו טכנולוגיה- - -
דובר:
 ,Xאת יכולה לתת פירוט לגבי התמחור של ה 25,555-של המשאבה?
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דובר:
זה מכשיר שקיים היום ומשתמשים בו או זה מכשיר מתוכנן?
דובר:
אנחנו שלחנו את כל הפירוט .ה 20,555-שמתומחר לאפומורפין מתומחר על בסיס עלות
המשאבה גם.
דובר:
זה מתומחר על בסיס עלות המשאבה והעלות של מטופלים.
דובר:
משאבה שקיימת כיום?
דובר:
זה מתומחר על עלות של המשאבה ,המטופלים של המשאבה ועוד תוספת של עלות יום
אשפוז פנימי ,כי האנשים האלה מתאשפזים ,מגיעים ל- - -
דובר:
אני רוצה להבין אם המשאבה הזאת קיימת היום.
דובר:
המשאבה הזאת קיימת היום ואנשים מטופלים בה כיום ,אבל היא לא...
דובר:
כי אומרים לי שזה הכנת החומר ,זה לא המשאבה.
דובר:
יש את המשאבה ויש את ההכנה של החומר .ההכנה של החומר לא נלקח ...רק את העלות
של המשאבה...
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דובר:
אבל בדרך כלל מכניסים את ההכנה לתוך החישובים?
דובר:
אנחנו לא הכנסנו את העלות של ההכנה- - -
דובר:
נחה דעתך?
דובר:
לא נחה ,כי אמרו לי שיש פה בעיה שההכנה גם לוקחת משאבים וזה לא נלקח בחשבון.
דובר:
זה ועדת משנה ,בצהריים.
דובר:
אבל צריך להגיד שידונו בזה .זאת אומרת יש מחלוקת על התמחור.
דובר:
אני לא שומע על מה מדברים.
דובר:
מעבירים הלאה.
הטכנולוגיה הבאה.
דובר:
זה שתי תרופות המטואונקולוגיות.
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דובר:
זה עמוד .3
דובר:
לגבי דיפולטה ואיסטודקס ,אני חושב שזה צריך לקום וליפול על האבידנס .מחלה נדירה,
עלות אדירה ,מספר חולים קטן ,עלות כוללת לא מבוטלת והשאלה במחלות הנדירות האלה של
חולים קשים מה האבידנס לגבי הערך המוסף של התרופות .את מסכימה איתי שזה במרכז
הבעיה?
דובר:
לא הייתי דן בשניהם יחד.
דובר:
לא ,הם תחת תמחור ,אני לא מדבר על איסטודקס ל ,CTC-אני מדבר על  .PTCבPTC-
אתה מוכן לדון ביחד על שניהם?
דובר:
כן.
דובר:
תנו לנו את האבידנס ,בבקשה ,עוד פעם בתמצית.
דובר:
הממצאים הם מאוד דומים בין שתי התרופות .מחלה ,כמו שאמרנו ,מאוד קשה ,מאוד
נדירה בסך הכול ולכן ההיקפים של המחקרים היו יחסית מצומצמים .המחקרים ששימשו
לרישום בסופו של דבר היו מחקרי פאזה  ,2הם היו עם זרוע יחידה ,אין בעצם למה להשוות ,אבל
אם אנחנו מסתכלים בסך הכול ,הממצאים הם דומים בין שני התכשירים ,אנחנו מדברים על
שיעור בקרת מחלה סך הכול של כמעט  05%שזה בערך  20%עד  23%אחוזים של שיעור תגובה
כוללת.
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דובר:
כמה זה כמותית.
דובר:
יש לנו חציון הישרדות ללא התקדמות מחלה וחציון הישרדות כוללת ,אבל הם לא- - -
דובר:
זה רק הסך הכול.
דובר:
מה חציון ההישרדות הבסיסי?
דובר:
.01.0
דובר:
חודשים?
דובר:
כן .אבל לא הבנתי מה היה במקום.
דובר:
המדיאן זה  05חודשים ועד .01.0
דובר:
יש לך ניסיון עם התרופה?
דובר:
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לא.
דובר:
אנחנו חושבים שההארכה היא באיכות חיים סבירה?
דובר:
זו תרופה שהיא דומה מאוד למטוטרקסט מבחינת פרופיל תופעות הלוואי
והאידסטינליות ,כיבים וכו' .זו תרופה שאי אפשר לתת אותה עם עוד תרופה נוספת ,כך שבתעדוף
שלנו של זה לעומת הרומידפסין אז יש איזה שהוא יתרון לרומידפסין עם אותן תוצאות ב.PTCL-
דובר:
שאלו על המחיר .המחיר לפרט הוא  205,555שקל ,עלות מאוד כבדה לפרט ,יש פה
הארכת חיים ,אני בעד להעלות את זה.
דובר:
השמונה חולים שנשארו- - -
דובר:
אני בעד לאמץ את זה.
דובר:
העלינו את שניהם.
דובר:
אני רוצה לשאול שאלה טכנית .אני מבקש אחר כך ,בתום הקטע המיתולוגי הזה ,להעלות
לדיון קצר את צנטריסול.
דובר:
למה המחיר שלה שונה מפה לפה?
דובר:
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בישיבה הקודמת לא העלינו את האיסטודקס ,אלא רק את הדיפולטה בגלל שהיה הבדל
אדיר במחיר ואמרנו שהן זהות .ואז מה שקרה עכשיו זה שהם הורידו את המחיר והשוו אותו עם
הדיפולטה .המחיר היה  003ירד ל .201-עד כאן הכול טוב ויפה ,אבל מה? ב 0,100-הם כן השאירו
אותו באותו- - -
דובר:
בגלל שהם יחידים ,אתה אומר.
דובר:
זה מה שאני אומר.
דובר:
ב CTCL-משך הטיפול הוא יותר ארוך .אבל עדיין המחיר- - -
דובר:
המחיר ירד יחסית?
דובר:
ירד גם פה וגם פה.
דובר:
אבל מה האבידנס?
דובר:
יש פה כאילו חישוב שלפיו יש פה תוספת של  1.0חודשי חיים ,אבל החישוב הזה הוא
מאוד בעייתי ,כי אין פה מחקר עם שתי זרועות ,אפילו לא מול פלצבו.
דובר:
לא ,יש לנו את האמירה של- - -
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דובר:
כן ,אבל להשוות ,אתם יודעים יותר טוב ממני ,אלה לא אותן אוכלוסיות ,זה לא אותם
תנאים ,יכול להיות שבמדיאן האוכלוסייה הממוצעת היא יותר קשה מהאוכלוסייה שלקחו
למחקר .לדעתי זה מאוד בעייתי ,אנחנו לפעמים כן מעבירים  1.0חודשים ,אבל על אבידנס קצת
יותר משמעותי.
דובר:
אני מצטרף למה ש X-אומרת.
דובר:
זאת אומרת אתה נגד להעביר את זה?
דובר:
לצערי.
דובר:
יש פה השוואה שהיא אפשרית רק היסטורית ,אין אפשרות לעשות את זה- - -
דובר:
נכון ,למה לא עושים כזה מחקר? זה גם אומר משהו.
דובר:
לא ,אני אסביר לך ,אני יכולה לענות על זה .למה אין בעצם מחקר פאזה שלישית ,כיוון
שהחולים האלה הם חולים שלמעשה אף אחד מהם לא מצליח להבריא מהמחלה .זאת אומרת
היום אנחנו רצים להשתלה עם כל החולים האלה ,המחלה הזאת נוטה לחזור.
דובר:
למה לא עושים מחקר עם זרוע בקרה?
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דובר:
כיוון שמה היא זרוע הבקרה? אין.
דובר:
פלצבו.
דובר:
איך אפשר לעשות פלצבו? אלה חולים שימותו.
דובר:
לחולים שבחיים.
דובר:
יש לנו בעיה שהאבידנס הוא ברמה נמוכה והרושם שזה עושה משהו ,לא?
דובר:
אני חושב שזה דורג  A8/9לא בגלל שהאבידנס לא היה ברמה נמוכה- - -
דובר:
אנחנו קוראים מחדש את האבידנס ויש הסתייגויות קשות ,בגלל מתודולוגיה שאי אפשר
אחרת.
דובר:
זה לכל הדעות מאריך חיים.
דובר:
זאת תרופה שאושרה על ידי ה FDA-על סמך פייס  2סטאדי ,כי היה ברור שבחולים
האלה אי אפשר לעשות פייס .0
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דובר:
ואין להם אופציות אחרות.
דובר:
צריך להניח שזה עובד.
דובר:
זה עובד.
דובר:
לא היה מחקר יותר טוב.
דובר:
אני לא מבינה למה המקרה הזה הוא שונה מכל מחקר על תרופה אונקולוגית אחרת שאין
חלופה? יש מספיק כאלה.
דובר:
אני אגיד לך למה ,כיוון שאצל האונקולוגים אין את הזמנים שיש אצלנו .משך זמן החיות
הוא הרבה יותר ארוך ,אנחנו מדברים פה לא על חודש וחצי.
דובר:
זה לא מלנומה.
דובר:
ובחולים האלה אתה לא תשאיר חולה כזה בלי טיפול בכלל .הם כל הזמן מנסים.
דובר:
בג'קרדי ,לדוגמה ,שזה גם זמן ארוך ,כן היו מחקרים עם קבוצות ביקורת.
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דובר:
כי החולים בלי טיפול בכלל - - -הרי מה זה קבוצות ביקורת? קבוצות ביקורת שלא
קיבלו- - -
דובר:
שלא קיבלו את הטיפול.
דובר:
קיבלו את ה ,...כי זה כל מה שהיה.
דובר:
אבל זו מחלה אחרת ,במיאלופיברוזיס אתה לא מת תוך יומיים ,פה את מדברת על
חולים- - -
דובר:
הידרדרות מהירה וסוערת ,הצליחו לעצור את זה לארבעה חודשים .יש לנו ספק ,אבל
הספק צריך להיות ל- - -
דובר:
אוקי ,אתה חוזר בך מהרצון להעביר את זה הלאה?
דובר:
לא ,אני חושב שצריך להעביר את זה ,כי לא נקבל אבידנס יותר טוב.
דובר:
גם את חושבת?
דובר:
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אני גם חושבת .
דובר:
גם אני.
דובר:
צריך להעביר את זה.
דובר:
אתה מצטרף-נגרר?X ,
דובר:
אני חושב שלא.
דובר:
האם האבידנס לגבי  ,CTCLאיסטודקס ,שונה משמעותית מהאבידנס לגבי- - -
דובר:
כן ,לפי מחיר הטיפול ברור שמטפלים יותר זמן.
דובר:
זה ברור ,אבל לגבי האבידנס של התועלת ,אנחנו דנים על אותו דבר?
דובר:
אפילו קצת יותר ,כי שיעור התגובה הכולל הוא טיפה יותר גבוה 01% ,לעומת סדר גודל
של  20%ועוד שיעור מחלה יציבה של  , 16%כך שאנחנו מדברים על שיעור בקרת מחלה של ,50%
שזה מאוד יפה ,עם חציון משך תגובה של  00חודשים ושיפור במדדים הנוספים של המחלה ,לאו
דווקא ה- - -
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דובר:
לדעתי ש CTC-כן ו PTC-הוא לא ,אבל אי אפשר לדעת עם האבידנס.
דובר:
אז שוב יש לנו קל וחומר .אם בסופו של דבר הצטרפת ל ,PTCL-אז על ה CTCL-על אחת
כמה וכמה.
דובר:
לא הצטרפתי ,מספיק ששניים רוצים להעביר.
דובר:
מאה אחוז ,בסדר גמור ,אז פה גם אתה בין השניים ויותר.
מה הבא?
דובר:
פרדקסה.
דובר:
לא נתת לי להגיד את השתי מילים .יש פה סוגיה שאני מבקש להעלות אותה ,למרות שאני
קצת אירה לעצמי ברגליים ,אבל זה מותר גם כן.
דובר:
אתה יושב ,זה בסדר.
דובר:
לא בראש ,ברגליים .יש תרופה שנקראת אצטריס ,נתקלנו בה ,כולנו כרופאים מאוד
התלהבנו ,היא מיועדת לחולים מתקדמים של הודג'קין שאין מה לתת להם יותר ,עם השפעה
והיא עלתה לדיון פה וכולנו מאוד התלהבנו ,היא כמעט  ,A10בחולים אלה היא אפילו  . A10יש
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בעיה ראשונית ,פה אני יורה לעצמי ברגל ,מכיוון שאנחנו הראשונים שטוענים שתרופה שלא
רשומה במדינת ישראל ,אין להכניס אותה בכלל לדיונים ולכן היא לא עולה פה לדיון .אני שואל
שאלה כזאת ,האם ניתן במקרה הספציפי הזה ,לאור זה שוועדת הסל מדי פעם מרשה לעצמה
חריגות קטנות ולאור העובדה שהתרופה הזו היא כמעט  ,A10להכניס אותה בתנאי ,לעשות
חישוב על מספר החולים- - -
דובר:
אנחנו דירגנו אותה כ A9-ולא .A10
דובר:
תני לי לגמור את השאלה.
דובר:
לא ,אתה זורק  A10כאילו ממקום אחר- - -A9 ,
דובר:
בסדר.A9 ,
דובר:
היא  A9פלוס ,אני מסכים עם .X
דובר:
לא חשוב ,היא  A9חזק ,אוקי? האם ניתן לעשות איזה שהוא הסכם ,לא חלוקת סיכון,
שייקבע המחיר של התרופה- - -
דובר:
יש לנו.
דובר:
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ונקבע שאם היא עוברת את כל הרישומים ,היא נכנסת בחלק המימון היחסי הקיים
מבחינת המימון .למרות שאני תמיד מתנגד לזה ,הפעם לאור האפקט המאוד חזק של התרופה אני
שואל אם זה אפשרי.
דובר:
ככלל אנחנו לא דנים פה בוועדה בתרופות לא רשומות.
דובר:
אני מסכים ,אני עכשיו שואל את זה.
דובר:
אנחנו בעיקרון עד ספטמבר מאפשרים להביא ואנחנו שמים את רף הרישום .במקרים
מאוד חריגים אנחנו מאפשרים להביא את זה ותוך כדי דיוני הוועדה בדצמבר ...פה יש סיטואציה
של תרופה חדשה למדינת ישראל ,שעוד לא הוגש תיק רישום בכלל ,שיש איזה שהיא אמירה של
החברה שהם ינסו להגיש תיק רישום לקראת ה 00-במרץ ,שאנחנו לא יודעים אם גם יוגש- - -
דובר:
לא ,זה לא מה שכתוב.
דובר:
זה מה שכתוב במכתב שקיבלנו אתמול מחברת - - -ואנחנו רק אז נתחיל את התהליך ואז
זה אומר שאנחנו שמים כסף- - -
דובר:
לא ,אם הם היו אומרים ה 0-בינואר.
דובר:
הם אמרו ברבעון ראשון ולא בטוח שהם יעשו את זה.
דובר:
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הם כתבו  00במרץ ,שהם יעשו אבסלרציה .ורק אז מתחילים את התהליכים של הרישום
פה אצלנו ומה שזה אומר בתרופה כזו ,של סדר גודל של העלות שלה הוא משהו כמו  06מיליון ,זה
אומר שאנחנו כרגע צריכים לשים בצד  06מיליון ולא- - -
דובר:
אני אומר שהחברה נכשלה ,שייתנו את זה חמלה.
דובר:
לא ,לא ,יש עוד חלופות.
דובר:
אם אנחנו רוצים להעלות את הסיכוי שבשנה הבאה זה ייכנס ,צריך ל- - -
דובר:
בבקשה ,המכתב שקיבלנו.
דובר:
קודם כל אני בעד מה ש X-אומרת ,שצריך להיות סדר ,אחרת אין גבול ,ברגע שאתה
פותח שיטה כזאת אתה מאפשר לכל מי שחושב לרשום משהו מתי שהוא לדרוך עכשיו על חשבון
תרופות רשומות ש עלו לדיון בצדק .אז קודם כל אני חושב שכשיטה זה לא נכון ,זה מעודד חברות
לא לרשום בכלל או לרשום מתי שהוא או לרשום בצורה שמקילה ראש ברישום .אני חושב
שכשיטה זה לא נכון ,מצד שני ,אם יש משהו שהוא באמת פנטסטי ,נניח אם משהו כמו פריצת
דרך ,יש כלים למשרד הבריאות גם בין סל לסל להחליט על שיטת עבודה אחרת שדברים ייכנסו.
אני לא חושב שההיצמדות - - -אם יש מקרה ,עוד לא קרה מקרה כזה ,אבל אם היה משהו שהוא
נניח פריצת דרך אדירה ,המשרד צריך למצוא דרך לעשות כינוס של ועדה לקראת הסל הבא ,או
לעשות דברים אחרים ,יש להם עוד אופציות שלא נוצר המצב ולכן לא נדרשו להם ,אבל מעכשיו
לשחרר סכום מהסל בשביל משהו עתידי ,לא נראה- - -
דובר:
אנחנו נקריא את המכתב שהתקבל אתמול.
דובר:
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. טורקיה ואפריקה, שאחראים על מידל איסט...יש התייחסות בדיוק אתמול מנציגי
Osnat, In order to enable inclusion of Adcetris in the : ואומר ככהX-המכתב ממוען ל
Israeli national health basket in 2013, we are accelerating the filling of Adcetris with
 תקשיבו לסיפה של, הם אומרים שאצטריס.the aim of submitting by 31st of March, 2013.
Adcetris recently received EU approval on the 31st of , זה עוד המקרה הטוב,הפסקה
October, 2012; since then, a Takeda Adcetris team have been working across our
global organization to bring this innovative product to as many markets as possible.
This is a highly complex task involving many internal and external stakeholders. As
stated above, it is our aim to submit in Israel in early 2013 and, if this is not achieved,
we believe filing will take place soon after.

Make Speaker:

That's far-fetched.
:דובר
.אנחנו לא נמצאים ברוח הרשימה המתועדפת שלהם
:דובר
 אני חושבת שזו תהיה טעות גדולה שלא נכניס את התרופה הזאת.אני רוצה להגיד משהו
 שכולם היו אחרי השתלת, חולים עם הודג'קין21- אני יכולה להגיד לכם שאני טיפלתי ב.השנה
 אנחנו, מהם השיגו קומפליט רמישן מהטיפול הזה והם בססטיין קומפליט רמישן05 ,מח עצם
.כבר הפסקנו לטפל בהם למעלה משנה
:דובר
.מצוין
:דובר
?החברה מימנה את הטיפול
:דובר
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זה היה בקומפושננן.
דובר:
היא צריכה להמשיך עד הדיונים של שנה הבאה.
דובר:
הם לא ימשיכו .התרופה הזאת אושרה על ידי ה ,FDA-היום היא כמעט סטנדרט אוף קר
בארצות הברית ,למה לחכות שנה? מבחינה תקדימית יש תקדים לזה ,אני שמעתי ,אני לא הייתי
בוועדת הסל אבל אני יודעת שב 2550-האוקסליפלטין נכנס בצורה כזו.
דובר:
לא ,האוקסליפלטין לאורך כל השנים מומן על ידי קופות חולים עד שהוא נרשם במדינת
ישראל ורק אז הוא הוכנס לסל הבריאות.
דובר:
זה לא מה ש- - -
דובר:
זו האמת.
דובר:
יימצאו דרכים .זה מה שאני יכול להגיד.
דובר:
את שמעת את התשובה של החברה .החברה למעשה רומזת בניסוח שלה שהיא לא רואה
את זה נרשם עד ה 00-במרץ .היא מכינה אותנו לקשיים וכו' ,וזה רק להגשה .צריך לחשוב על מי
שתיגרע ממנו תרופה ואני מציע לך באמת להלחיץ את החברה ,דווקא בגלל שאת מרכז כל כך
גדול ,שימשיכו עם קומפשן ויעלו את סיכוייהם שבשנה הבאה זה ייכנס חלק.
דובר:
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זה חצי שנה שהכסף סתם יחכה.
דובר:
תוך כמה זמן הסתברות צריך  21חולי הודג'קין שהיו רפלקטורים לטיפולים אחרים ,אני
מבין ,נכון?
דובר:
יש אפשרות כזאת ,נגיד ביוני לכנס ועדה מיוחדת?
דובר:
אין לנו כסף .אין לי בעיה לזה ,אבל אין תקציב ,תקציב יהיה רק בינואר .אנחנו גם לא
מכנסים לתרופה אחת ,כי כל הרעיון זה תעדוף מול דברים אחרים .יש נקודות זמן מסוימות- - -
דובר:
בסדר?X ,
דובר:
לא ,ממש לא .אני חושבת שזאת התרופה הכי חשובה שיש בסל השנה ,מבחינה
אונקולוגית ומבחינת תוצאות.
דובר:
את אומרת את זה בכובע של חברת ועדת הסל הלאומית או בכובע של המטולוגית
שטיפלה ב 21-חולים?
דובר:
לא ,בתור מישהי שקראה את כל העבודות על התרופות האחרות.
דובר:
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לא ,כי אתית זה ייגרע ,אתם מוציאים עכשיו על משהו שעוד לא רשום ,לא ברור אם הוא
יהיה רשום עד סוף השנה ,ואין ,זה משחק סכום אפס ,זה ייגרע ממישהו אחר.
דובר:
לא נעים לי להגיד ,אבל הוא לא רשום כי ישראל הייתה מקום אחרון בעדיפות של
החברה ,בגלל המספר שלנו.
דובר:
זה גם פותח אותנו לדרישות דומות מתרופות שאחרים יראו אותן כתרופות קסם .עם כל
הצער שבדבר ,לא נראה שנוצרה התשתית ההוגנת להכניס את זה.
דובר:
זה גם מסר לא טוב לחברות ,הרי יש להן עניין לאחר את הרישום כמה שיותר.
דובר:
ועכשיו הם יודעים שאנחנו רוצים אז המחיר יהיה בהתאם .הם יעשו לנו ריסק שרינג.
אחרי שהם יעלו אותו ב 05%-הם יבקשו מאיתנו ריסק שרינג.
דובר:
אפילו  Xשהעלה את זה נסוג לאור המכתב פרווה של החברה ,אז אני מבקש גם ממך
לקבל את זה.
דובר:
פרדקסה .בעצם זה פרדקסה להרחבת ההכללה בסל לצ'אד .0
דובר:
שזה היום לצ'אד .1
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

200

אני רוצה להציע שלאור הניצול היחסית נמוך שהיה ולאור העובדה שיש לנו באמת דילמה
מאוד קשה השנה מבחינת התעדוף ואין מספיק כסף ,להוריד את זה מהתעדוף של השנה.
דובר:
אני בעד.
דובר:
גם אנחנו בעד.
דובר:
כולם בעד.
דובר:
אני רק מזכיר מהדיון הראשון ,זו תרופה שעדיין באמת מחפשת את מקומה ,שלא ברור
לחלוטין ,עם כל הביקורת האדירה והקושי של כל קלינאי לאזן חולה עם קומדין ,לא בטוח ש- - -
דובר:
אני רוצה להשתמש במושג חוכמת ההמונים .אם למרות שהכנסנו לסל חוכמת ההמונים
של הרופאים- - -
דובר:
- - -X
דובר:
אמרו לי לעצור ,אני עוצר.
דובר:
למה? זה מעניין.
דובר:
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אתה מרים להנחתות.
דובר:
הוא הולך להגיד שעובדה שזה לא חדר ,למרות שזה מוצע ולמשתמש ,לחולה ,זה יום
ולילה מקומדין.
דובר:
מישהו לא רוצה את זה וזה לא ועדת הסל.
דובר:
לא צריך בדיקת סי.טי ,לא כל רוח מצויה משנה את האיזון ובכל זאת לא חדר.
דובר:
זה מה שנקרא מבחן התוצאה.
דובר:
אני חושב שזה יחדור.
דובר:
בסדר ,אבל זה יעלה לשנה הבאה.
דובר:
מחכים לאבידנס ומחכים לחדירה ,אני חושב שזה יחדור ואני חושב שהאבידנס יגיע וזה
 ,here to stayאבל אין לנו...
את לא רוצה לדון כבר ב DVT-לגבי?- - -
דובר:
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אתם רוצים? אין בעיה ,בבקשה.
דובר:
בואו נדון כבר ב DVT-נגמור עם הקסרלטו .אני כבר לא זוכר אם קסרלטו זה אנטי  05או
אנטיטרופין.
דובר:
קסרלטו זה .A 05
דובר:
קסרלטו ל DVT-ול.PE-
דובר:
האם עמדתכם היא כמו שהייתה לגבי פרפור פרוזדורים?
דובר:
אני רוצה להגיד על זה משפט שיצטרף לאמירה הזאת .אני רואה מצב שיש בו את
החלופה ,אבל הוא קצר ,בניגוד לטיפול לכל החיים יש פה חלופה שהיא בטיפול קצר ולכן- - -
דובר:
אז אתה לא בעד להעביר את זה הלאה ,אבל מנימוקים אחרים לגמרי מאשר של
הפרדקסה .בניגוד לפרדקסה ,שזה לכל החיים פחות או יותר ,חולה כזה בפרפור פרוזדורים כרוני
בדרך כלל כבר לא חוזר לסינוס ,גם אם הוא צ'אד  .0פה אנחנו מדברים על טיפול בקסרלטו,
בריברוקסבן לפקקת ורידים עמוקה .אמר  Xשזה טיפול מוגבל ,בדרך כלל שלושה עד שישה
חודשים ,אלא אם כן האנדרליין קיים לעד.
דובר:
למה זה קיבל ?A8/9
דובר:
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כי יש מחקר שזה עובד.
דובר:
לא ,הוא אומר למה פחות מ .A9-בגלל שיש חלופות.
דובר:
קומדין?
דובר:
כן.
דובר:
קומדין וגם קלקסל .יש לזה חלופה ,החלופה היא לא רק קומדין ,היא גם קלקסן.
דובר:
מה שאני שואל ,בשנה שעברה דירגנו את הפרדקסה והקסרלטו - - -A9
דובר:
הן נראו יותר מבטיחות ממה שהן מסתברות .זאת התשובה.
דובר:
החדירה שלהם היא פשוט-- -
דובר:
לפני שנה חשבנו ,כולנו ,אמרנו גם בהרצאות שתוך שנתיים לא יהיה קומדין .הנה ,חלפה
שנה ויש קומדין.
דובר:
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יש הרבה קומדין.
דובר:
לפני שנתיים ,אני אמרתי ,לפחות בהרצאות ,תוך שנתיים שלוש גומרים עם הקומדין.
חלפה שנה ,שנה וחצי ,לא גומרים עם הקומדין ,אז אנחנו לא בטוחים .יכול להיות שיצטרף
אבידנס .זאת הסיבה לדעתי.
דובר:
הפעם הדיון הוא על שני מצבים שהטיפול בהם הוא קצר ,שלושה עד שישה חודשים.
דובר:
מצד שני יש חלופה שהיא לא קומדין ,שהיא קלקסן ,וגם בה לא מודדים פי.טי ,והיא
חלופה טובה ,אמנם במחיר של הזרקה לבטן ,אבל נושא הדימומים בקסרלטו ,לדעתי ...יש
בספרות סימנים שמבחינת דימום זה יותר גרוע מקלקסן?
דובר:
לא ,אותו דבר.
דובר:
זה ירד?
דובר:
ירד.
דובר:
התכשיר הבא סבוקסון ,לטיפול בהתמכרויות לאופיואידים .יש לנו עדכון ,המחיר ירד ל-
 01.0מיליון שקל.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

210

הישג מאוד יפה.
דובר:
אני רוצה להתייחס לזה .אחרי שבשבוע שעבר הבעתי את תמיכתי ובדקתי אצל אנשי
ההתמכרויות ,התרופה הזאת לא תוסיף משהו משמעותי למה שכבר קיים.
דובר:
אנחנו חולקים.
דובר:
מה יש?
דובר:
התכשירים שקיימים היום נותנים פתרון טוב בחלק הגדול של ה- - -
דובר:
למה? כי אפשר לתת לחוד נלוקסון ובופרנורפין.
דובר:
במובן מסוים כן.
דובר:
אז אני אסביר את הלוגיקה בתכשיר ולמה הוא חשוב.
דובר:
לדעתכם.
דובר:
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לדעתנו ,לדעתי .מה שיש לנו כיום ,כשאנחנו מדברים על גמילה מאופיואידים זה בעצם
שתי אופציות טיפוליות שנהוגות כיום בשטח ,האחת זה המתדון או האדולן ,שברוב החולים כבר
לא נותנים אותה ,רק  5%מהמטופלים להתמכרויות מקבלים אותה .האופציה השנייה זה
הבופרנורפין .בופרנורפין הוא תכשיר טוב לטיפול בהתמכרויות של אופיואידים ,הבעיה היחידה
היא ששני התכשירים האלה ,גם המתדון וגם הסובוטקס או הבופרנופרין הם תכשירים שאפשר
במקום לקחת אותם בצורה האמורה לקחת אותם אפשר בקלות להפוך אותם לסם שבעצם נמכר
בחוץ ויש פה פוטנציאל אביוס מאוד גדול .הרעיון הוא שלוקחים במקום את הכדור ואז כותשים
אותו או מסניפים אותו או מזריקים אותו ואז למעשה נוצר סם חדש בשטח ,והשימוש לרעה עם
הזמן רק גדל והולך .מה הרעיון בסבוקסון? סובוקסון ,כשהוא ניתן במתן סבלינגואלי ,מתחת
ללשון ,הוא מכיל בפנים נלוקסון .הנלוקסון לא עושה לו כלום כל עוד זה נלקח מתחת ללשון ,יש
את האפקט של הבופרנורפין והטיפול נעשה כמו שצריך .הבעיה היא שאם המכורים מנסים לקחת
את התכשיר עצמו ,לכתוש אותו ,לנסות להסניף אותו או להזריק אותו ,הנלוקסון פועל בעצם
כאנטגוניסט ואז הוא מביא את החולה למצב של קריז .כך שלתכשיר הזה אין פוטנציאל של
אביוס ,בשונה מהתכשירים האחרים שקיימים .בנוסף ליעילות הידועה של הבופרנורפין אנחנו
בעצ ם מדברים פה על תכשיר שאפשר לתת אותו לאנשים הביתה ,לאפשר להם לא לבוא לתחנות
מדי יום לקחת ובאמת לאפשר גם להם להיכנס בסופו של דבר למעגל העבודה ,להפוך אותם
לאנשים יותר פרודוקטיביים.
דובר:
מה אתה אומר? זה נשמע די משכנע.
דובר:
בשטח לא כל כך קורה אביוס של התכשירים האחרים .הם אומרים שמבחינתם מה
שכרגע קיים נותן להם פתרונות- - -
דובר:
מי זה הם אומרים?
דובר:
אנחנו כמשרד מטפלים בזה והמחלקה שלנו להתמכרויות רואה בזה חשיבות מאוד
גדולה.
דובר:
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אני רוצה לצטט דר'  ,Xשהיא מנהלת את המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,שאמרה
שלאחרונה יש שימוש לרעה בתכשיר הזה ,שלא בהתאם להנחיות הרפואיות ,וכאשר מתקיים
שימוש לרעה בצורה של מתן בהזרקה או הסנפה בעצם מתבטל אפקט ה ...ועשויה להתפתח תלות
בהזרקה בבופרנורפין בלבד .בעוד ששימוש בסבוקסון מונע את זה.
דובר:
היא לא עם האנשים.
דובר:
היא כן.
דובר:
מה זה לא? בטח ,מי שנותן את הטיפול- - -
דובר:
היא תכל'ס בתחנות?
דובר:
בטח.
דובר:
משרד הבריאות נותן את השירות.
דובר:
מול התחנות ,אבל לא בתחנות עצמן .אני מביא דברים בשם אומרם .על העיקרון הסכמתי
ותמכתי ,בתכל'ס הם אמרו שאם צריכים לחשוב על הכסף ,אז זה לא בדיוק ה- - -
דובר:
אני רואה פה יתרון של  2,005אנשים שלא רק המשמעות היא לגביהם ולגבי החיים
שלהם ,אלא גם לגבי הסביבה ואני חושבת שבעלות הזאת של  01.0מיליון- - -
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דובר:
שאולי יכולה לרדת עוד קצת ,הם הורידו שליש.
דובר:
 01.0מיליון ,עדיין אני חושבת שזה עושה שינוי דרמטי לקבוצה הזאת.
דובר:
מי שמוריד  00%יכול לרדת .00%
דובר:
וגם ליעילות הטיפול.
דובר:
רוצה לעשות ריסק שרינג על המספר?
דובר:
שייתנו לפחות מנה ראשונה חינם.
דובר:
אני ממליצה לכם לפנות לחלק של הניסיון בארץ ,דיווחים הן ממנהל המרכז ביפו לגמילה
מסמים והן ממרפאת סמים נרקולוגית שלהם ,הן מהניסיון בלב השרון והן מניסיון של הנרקולוג
שיושב בנצרת ויש לו ניסיון עם התכשיר והוא יכול להשוות בין מה שהיה ומה שיש ובפירוש מדבר
על זה שאין להם בכלל אירועים חריגים של תופעות לוואי או שימוש לרעה בשונה ממה שהיה להם
בעבר ,שמה שזה אפשר להם זה שהם מגיעים רק פעם עד פעמיים בחודש וכך הם הורידו הרבה
עומס מהמערכת וזה גם אפשר להם לקלוט מטופלים חדשים בנוסף ובעצם להגדיל את הפול של
המטופלים.
דובר:
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אני מציע ,לאור הדעה הנחרצת של המשרד ,שמגובה בסך הכול בנימוקים קליניים
שנדבקים לשכל ,אני לא חושב שיש לנו דרך לא להעלות את זה לתעדוף סופי.
דובר:
גם הוועדה חשבה שזה .A9
דובר:
גם מחוץ למשרד זה לא מילה מוחלטת.
דובר:
אבל ועדת הסל נתנה .A9
דובר:
הדגש בדבריי לא היה על המילה 'משרד' ,אלא על הנימוקים הנוקבים .משרד זה גם לא
מילה גסה.
דובר:
חס וחלילה ,נהפוך הוא.
דובר:
התכשיר הבא שמועמד זה סינרייז למניעה שגרתית של התקפים בחולים .המחיר לא
השתנה .עמוד  .2להזכירכם היקף החולים בפועל- - -
דובר:
היקף החולים עלה .המחיר הוא מאוד גבוה פר הגדרה והיקף החולים יותר- - -
דובר:
רבותיי ,זו מניעה שגרתית .למיטב זיכרוני ,ותקנו אותי אם אני טועה ,יש תכשירים
לטיפול בהתקף .אני חושב שלקחת  05.0%מהתקציב השנתי לדבר הזה- - -
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דובר:
זה  005,555שקל למטופל.
דובר:
אבל השאלה היא מה התועלת.
דובר:
אף אחד לא יעשה מגבית לזה.
דובר:
זה גם לא מונע אבסולוטית ,זה מוריד מ 02-ל.0-
דובר:
אני בעד לא להעביר את זה.
דובר:
ויש גם את הטיפול בהתקפים החריפים.
התכשיר הבא זה הבקשה להתוויות של  PET/CTבשני המצבים.
דובר:
 ,PET/CTחייבים ,לדעתי .עלות נמוכה מאוד ובעיה שאנחנו מתחבטים בה לעיתים
קרובות.
דובר:
כן.
דובר:
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אז מדובר על שתי ההתוויות ,שתיהן עוברות PET/CT .למיאלומה נפוצה ולאבחון סרטן
ממקור לא ידוע.
דובר:
הראשונה בסדר.
דובר:
גם השנייה בסדר.
דובר:
התכשיר הבא זה ריספרידון ,להפרעות התנהגות .באותו עמוד ,בעמוד .0
דובר:
מוסכם להעביר הלאה? עלות נמוכה.
דובר:
.A9
דובר:
התכשיר הבא ,הסקר ל.SCID-
דובר:
רציתי להעביר את זה עם השקיפות העורפית .זה עלות נטו למטופל של  60שקלים ,זה לא
השתתפות עצמית .מצד שני ,אנחנו יודעים שמתוך ה 000,555-יולדות ,רובן ככולן לא תשקענה את
הסכום הזה ,נכון? זה צדי הבעיה מבחינה אתית פה.
דובר:
כמה יילודים כאלה בשנה מאובחנים?
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דובר:
שוב ,מהנתונים שקיבלנו בעצם אנחנו נקדים את הזיהוי של חלק מהילדים ,כי אחת
השאלות שעלתה פה בוועדה ,האם זה שאנחנו נקדים את הזיהוי שלהם לא בשלב הלידה לעומת
שלב מתקדם יותר ,אם זה יעשה משהו מבחינת האבידנס .יש שמונה עד עשרה יילודים כאלה
בשנה.
דובר:
ויש מצבים שהם נפטרים מזיהום ולא מאובחנים.
דובר:
שאבחון מוקדם מציל אותם.
דובר:
מחציתם.
דובר:
 05%תמותה יש בזה?
דובר:
חלק ניצלים גם בלי האבחון המוקדם ,הטיפול מצליח בהם.
דובר:
הרוב מגיעים להשתלה ,בואו נשים את זה בפרופורציה ,זה לא נקרא למנוע מחלה ,זה לא
דבר למחלה שלא מאבחנים אותה ,זו טכניקה לאבחון מוקדם של חלק מה- - -
דובר:
מה זאת אומרת חלק? זה לא מאבחן את הכול?
דובר:
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לא ,ברגע שהילד לוקה בזיהום- - -
דובר:
אתה לא רואה את זה בעדיפות גבוהה מאוד?
דובר:
 02מיליון שקל להקדיש? אני חושב שזה לא בעדיפות גבוהה מאוד.
דובר:
המספרים ,אם אנחנו מדברים על כ 05-מקרים בשנה ,נאמר שחצי מהם אנחנו מצילים
ממוות ,נאמר ,שזה גם לא בטוח ,זה עולה לנו  2.0מיליון שקל למקרה.
דובר:
לאתר אותו.
דובר:
 2.0לעומת- - -
דובר:
כן ,אבל אם תחשב י את זה שהפרוגנוזה לאחר שמגלים גילוי מוקדם ,היא טובה מאוד
אחרי השתלה?
דובר:
זה מה שהיא אמרה ,חצי מצילים.
דובר:
בסדר ,זה חשוב ,אבל אז אסור לקחת ,כי זו הצלת חיים במחיר הזה .אם נביא את זה
בקוואלי ,קחי את כל אורך החיים שלו תגיעי לסכום נמוך מאוד .אם תיקחי שנת איכות שאת
נותנת לו.
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דובר:
אם באמת אני יכולה להגיד שחמישה ילדים שאני מצילה לעומת- - -
דובר:
אם זה באמת מציל אותם.
דובר:
להעביר לשלב הבא? אתה רוצה בפלוס מינוס כזה? אוקי ,נעביר.
דובר:
התכשיר הבא זה טרובלט ,לטיפול באפילפסיה .אנחנו מדברים על קו טיפול מתקדם.
עמוד  .5שוב ,אנחנו לא מדברים על קו טיפול ראשון ,אנחנו מדברים על קו טיפול- - -
דובר:
כן ,אבל עדיין עלות של  06.0מיליון ב 2,555-חולים ,זה אומר שלמרות שהוא מתקדם הוא
חל על הרבה מאוד חולים.
דובר:
חשוב להגדיר שמדברים על קו טיפול רביעי.
דובר:
אתה השתמשת פעם בתרופה?
דובר:
לא.
דובר:
אתה מטפל הרבה מאוד בחולי אפילפסיה.
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דובר:
כן ,זה עוד קו לחולים מאוד מאוד קשים.
דובר:
אם זה היה מאוד מאוד קשים שלא מגיבים לאחרים ,לא היו .2,555
דובר:
לא היו המספרים האלה.
דובר:
זה לא הגיוני .משהו פה לא נבדק .אולי ייתנו לנו את האבידנס שוב בתמצית?
דובר:
זה  2,555חולים לקו רביעי בפועל.
דובר:
אפילפסיה היא מחלה שכיחה ,זה נכון ,אבל  2,555עדיין נראה מספר מאוד מאוד גבוה.
דובר:
אנחנו לקחנו מלפני כמה שנים את ה ...כקו רביעי ולקחנו בפועל ,לפני שהיא עברה מקו
רביעי קדימה ,לקחנו את השימוש שלה בפועל בקופות וזה נותן באמת אוכלוסייה של .2,555
דובר:
זה המספר ,השאלה ,מה עמדת האיגוד?
דובר:
כן ,אבל יושב פה מנהל מחלקה נוירולוגית ואומר שאין לו ניסיון בטיפול בתרופה.
דובר:
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כי היא חדשה.
דובר:
היא הייתה במקום ,אנחנו מזכירים לכם ,ברובריקה אחת עם- - -
דובר:
היו שתי תרופות.
דובר:
היו שתיים ואחת בכלל לא- - -
דובר:
הווימפאט ,לאיפה היא נעלמה?
דובר:
המחיר הוא מאוד גבוה ,האם יש אבידנס שבקו הרביעי הזה היא ממש מעניקה לחולים
חופש מהתקפים?
דובר:
מה שהצלחתי להוציא מהחומר ,ניסיתי לזקק את התועלת ,זה  05%מהחולים השיגו
הפחתה של  60%מההתקפים.
דובר:
אבל לא כקו רביעי .את מדברת על קו יותר מוקדם.
דובר:
אז בקו רביעי זה יותר טוב.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

200

לא ,זה פחות טוב.
דובר:
רק שנייה .הניסיון בקופה?
דובר:
--הבעיה שיש קבוצה מאוד גדולה של חולים ,גם ילדים וגם מבוגרים ,שהפתרון שלהםהוא הווימפאט ,שלא מופיעה בגלל בעיה ב ...זו הבעיה המרכזית וזה הצפי שמבוסס על נתונים
בסך הכול די אמיתיים .הבעיה זה שאנחנו נכנסים לתקופה אחת שהיא איננה בארץ ,שאין איתה
ניסיון ,שהיא הרבה יותר זולה ,לתרופה יקרה יותר ,שאיתה יש ניסיון מאוד מאוד גדול ו- - -
דובר:
אתה מדבר על טרובלט?
דובר:
לא ,על וימפאט ,הוא אמר טרובלט מול.
דובר:
--זה פי שניים ,אבל היא היעילה.דובר:
אבל אולי זה מה שיזרז אותם להוריד מחיר.
דובר:
אם אנחנו לוקחים את הווימפאט ,נגיד היפותטית ,נגיד שהוועדה חוזרת בהחלטותיה
ומחליטה כן להכניס את התרופה היקרה בנוסף ,העלות תהיה הרבה מעבר ל 06-מיליון ,נגיע ל25-
ומשהו מיליון.
דובר:
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לא ,זה לא ייכנס .אני חושבת שאפשר להכניס את הטרובלט.
דובר:
צריכים להכניס את הטרובלט עם האבידנס שלה ,אם האבידנס שלה משכנע- - -
דובר:
כן ,הם אומרים שזה אותו דבר ,האבידנס מאוד משכנע ,רק שבארץ אין הרבה ניסיון
איתה כי יש את הווימפאט.
דובר:
מה עם בעולם? יש ניסיון בעולם?
דובר:
כן.
דובר:
הווימפאט ,מי מקבל היום? זה לא בסל ,אבל מה ,אנשים קונים?
דובר:
 --אנחנו לא נתנו לזה...דובר:
אתם נותנים את זה במסגרת הכללית מושלם?
דובר:
לא ,לא....
דובר:
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התשובה היא כזאת ,מה ש ,X-מתוך מצוקה של אנשים שיש להם עשרות התקפים ביום,
אספנו את כל המומחים ,לאו דווקא מהקופה ,אצלי בחדר ,עשינו דיון ,התרגשנו מאוד מהתרופה
והכנסנו אותה ,כי כל מיני טכנולוגיות לתת לאלה שהם כבר לאסט ריזו ,אז לא כולם עדיין
מקבלים אבל חלק מקבלים כי אין בררה.
דובר:
כמה מקבלים?
דובר:
אלה חולים מאוד קשים ,עשרות התקפים ביום- - -
דובר:
ואם טרובלט ייכנס לסל ,יירד הווימפאט? יהיה לכם מימון למה שאתם עושים היום
בחדווה רבה בלי מימון.
דובר:
כן ,אבל זה לא נימוק לסל- - -
דובר:
השאלה היא אחרת ,השאלה אם אנשים לא יתעקשו עדיין לקבל את הווימפאט ,או
רופאים- - -
דובר:
--דובר:
אז אני אומרת ,אז השאלה אם הרופאים עדיין יימשכו ל- - -
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

200

אני התרשמתי מהעדות של הירידה באנשים בקו רביעי ,60% ,05% ,זה המון .אני מופתע
מהמספר .אבל אם יש אפשרות ,אני שואל אותך ,לבחור איזה תת קבוצה יותר גדולה ,תגידו לי,
שיש להם עשרה התקפים ביום ,איזה שהיא תת קבוצה יותר קטנה שהם נורא נורא חולים ,זה
הגיוני מה שאני אומר?
דובר:
לא .קודם כל זה משתנה מתקופה לתקופה ,קו רביעי זה כבר להגדיר תת קבוצה.
דובר:
מה זה אומר?
דובר:
שכבר ניסית המון תרופות והם ממשיכים לפרכס בתדירויות גבוהות.
דובר:
מה זה גבוהות? אני לוחץ ,כי אני יודע ,אם זה פעמיים בשנה- - -
דובר:
לא ,לא ,זה עשרות פעמים ביום.
דובר:
יש כאלה שהם  0ביום ,או  2-0בשבוע ,אלה תדירות מאוד גבוהות .האנשים האלה לא
מתפקדים.
דובר:
אפשר לתת את ההגדרה לפי המחקר .באינדיקציות של המחקר- - -
דובר:
אבל המחקר לא היה בקו רביעי.
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דובר:
לא חשוב ,באינדיקציות של המחקר אתה מבין מי זה ה- - -
דובר:
אנחנו נגיד שזה עולה ובואו ננסה ,ניתן ל X-את הזמן.
דובר:
אני בעד.
דובר:
 --חייבים ,כי אנחנו נפסיד - - -דובר:
טוב שאמרת את זה ,כי ממה שהחלטנו קודם לא הבנו את זה.
דובר:
אני אומרת בואו נעלה את זה סבב ,ניתן קצת לאנשים לעשות עבודה מאחורי הקלעים.
דובר:
לא התרשמתי מהדיון שהטרובלט ...זה שאמרו שיש פחות שימוש בארץ ושאלתי על
העולם והבנתי ששם יש שימוש ,זה לא בהכרח- - -
דובר:
את צודקת.
דובר:
לכן העלינו רק אותו .הרי פעם שעברה הורדנו- - -
דובר:
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בואו נעלה את זה ונראה.
דובר:
אוקי .הלאה.
דובר:
בוטוקס .בוטוקס ל. neurogenic bladder-
דובר:
צריך להעביר הלאה ,נכון?
דובר:
כן.
דובר:
מה סוכם בבוטוקס?

דובר:
עלה ,נשאר.
קפוסול .עמוד  .5לטיפול תומך ,לטיפול בדלקות של ריריות הפה בקרב חולי סרטן שנגרם
כתוצאה מהקרנות לראש-צוואר ולמושתלים מיד אחרי- - -
דובר:
למה שמנו  A8/9ולא  ?A9כי המחיר הוא לא גבוה ,אני לא יודע איך הגעתם ל 035-חולים.
זה קו שני ,זה לא קו שני?
דובר:
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זה לא קו שני.
דובר:
זה מוזר ,כי מוקוזיטיס היא תופעה המונית לחולים אונקולוגיים מטופלים .איך הגעתם
ל?035-
דובר:
עשינו סקר בקרב החולים שהם מוקרני ראש-צוואר.
דובר:
זה רק מוקרני ראש-צוואר ומושתלים.
דובר:
מה אתם אומרים? נעביר?
דובר:
אני חושבת שיש צרכים מאוד גדולים באונקולוגיה הטיפולית השנה.
דובר:
כן.
דובר:
אני לא התרשמתי מהאבידנס.
דובר:
הדירוג גם היה נמוך.
דובר:
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זה כמה ,...זה לא איזה- - -
דובר:
האבידנס היה יחסית נמוך ,בתחום האונקולוגי יש הרבה מאוד צרכים השנה- - -
דובר:
אני שם את זה בסימן שאלה.
דובר:
העלות לפרט היא לא גבוהה כמו טיפולים אונקולוגיים אחרים.
דובר:
אני גם חושב ואם רוצים להעביר ,אז מקסימום זה ב.2-
דובר:
אם יישאר כסף.
דובר:
אני רוצה גם להגיד שהדירוג לא היה גבוה.
דובר:
נכון ,בגלל האבידנס.
דובר:
אז נוריד.
דובר:
נחזור לזה אם יהיה כסף.
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נגלזיים.
דובר:
זה עדיין ממה שאנחנו מדרגים?
דובר:
כן .עומדים לגמור את זה.
דובר:
יש תכשיר שאף אחד לא כתב?
דובר:
כן ,גם עליהם- - -
דובר:
אנחנו מתקרבים אליהם ,יש איזה שישה ואז נגיע לאלה שאף אחד לא כתב.
דובר:
נגלזיים .נפתח את הדיון .תרופה למחלה יתומה .עמוד .3
דובר:
יש חולה אחד ,אבל- - -
דובר:
זה מציל חיים?
דובר:
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דובר:
של מי הילד הזה? אצל איזה קופה? נורא מעניין.
דובר:
לא נגיד לך .הוא לא אצלי.
דובר:
הכסף מתחלק בין ארבע קופות ,שמיועד לאחד.
דובר:
זה גם לא אצלו.
דובר:
אז מה נשאר?
דובר:
עכשיו תבחרי.
דובר:
מה זה רלוונטי איפה זה נמצא?
דובר:
ברגע שזה נכנס לסל ,היום זה ילד של זה ,מחר זה יהיה ילד של מישהו אחר.
דובר:
התועלת ,כמו שזה כתוב ,זה שיפור בחציון מרחק הליכה ב 02-דקות ועלייה במדרגות.
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דובר:
חבר'ה ,נורא קשה ,אנחנו שומעים פה חמש שיחות במקביל ,שלא לדבר על ההקלטה שלא
קולטת את הדברים החשובים.
דובר:
איך את זה אנחנו מתרגמים בסוף להצלה או הארכת חיים?
דובר:
זה כמו גושה ,חסר לה אנזים ,היא מקבלת את האנזים.
דובר:
האנזים משפיע על הכול ,כולל הבעיה הנוירולוגית שיש לחולים.
דובר:
למה זה לא כתוב באבידנס? זה היה הרבה יותר משכנע ,וזו מחלה יתומה.
דובר:
בכל התרופות האלה ,בכל המחקרים ,המדדים זה שיפור בחציון מרחק הליכה וגם- - -
דובר:
זה הקוואלי הכי טוב בארץ ,חסר לי במשוואה התועלת .אני לא מצליח להבין את
התועלת- - -
דובר:
כמה שווה להליכה? זאת אומרת מ 0-עד  5מה זה הליכה?
דובר:
זה מאריך או מציל חיים?
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דובר:
זה לא מ 5-ל ,0-זה לא שהוא הולך או לא הולך.
דובר:
בסדר ,אז יש לך מקדם.
דובר:
חציון מרחק הליכה- - -
דובר:
רבותיי ,יש הסתייגות מהנגלזיים למישהו?
דובר:
רצינו להבין את התועלות ,מה זה עושה.
דובר:
כן ,קשה לי ,דווקא לאור העלות המאוד מאוד גבוהה ,אני רוצה להבין את התועלת.
דובר:
היא אומרת שזה מאריך חיים לארבע שנים.
דובר:
גם בשנה שעברה אישרו תרופות בעלויות האלו לאנשים שאין להם שום חלופה ,תרופות
יתום ,2 ,0 ,ש- - -
דובר:
אבל  Xצודקת ,לי יש רושם שזה פותר להם את רוב הבעיות.
דובר:
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אין להם שום חלופה אחרת ,אלה אנשים שבלי זה- - -
דובר:
השאלה מה זה עוזר להם ,אם זה מאריך חיים שלמים- - -
דובר:
אם אין חלופה אחרת ,אבל יש תופעות קשות ביותר רב מערכתיות שרק  05%מהן נפתרות
על ידי התרופה ,גם תרצה להכניס את זה?
דובר:
אני מניח שאם זה היה ככה ,זה היה עכשיו  ,B5לא היה .A9
דובר:
בואו נשמע.
דובר:
זה טבעי לגמרי לבקש לרענן.
דובר:
כן ,אבל עדיין ,היא מדורגת  ,A9אז זה לא ברמה הזו.
דובר:
יש במחקרים שבנייר המטה שלהם את המחקר החמישי שהוא מחקר מעקב של חמש
שנים ,זה היה המחקר הגדול ביותר ,הוא חקר  002חולים ,כולל  020חולים שקיבלו את התכשיר.
מעקב של חמש השנים הראה גם הפחתה בחומר שמצטבר ,עלייה בגובה ומשקל בחולים מתחת
לגיל  ,00הפחתה בגודל כבד ,טחול ,שיפור בסיבולת ותפקוד ריאתי ,ראייה ,שמיעה- - -
דובר:
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בדיוק כמו גושה.
דובר:
כמו גושה ,אם נתת למישהו שיש לו- - -
דובר:
אבל זה לא מציל חיים.
דובר:
למה? זה מציל חיים.
דובר:
מציל ,מאריך ,תורם לאיכות .ככה זה נשמע.
דובר:
היא אומרת שהם חיים שנים הרבה אחר כך.
דובר:
זה הולך על תוצאי ביניים ולא על איזה שהוא מדד סופי .השאלה אם בסוף אנחנו יודעים
להגיד מה תוחלת החיים עם התרופה ובלי התרופה.
דובר:
לא ,בלי התרופה אפשר להגיד.
דובר:
אני יכול להגיד לך בוודאות שבסוף הוא- - -
דובר:
אני מתפלא מאיפה הם קיבצו כל כך הרבה חולים.
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דובר:
בטח זה של ה ,NIH-לא?
דובר:
לא ,או שזה איזה שהיא עדה שבה זה שכיח.
דובר:
הביולוגיה זה בעצם החלפה של האנזים.
דובר:
זה ברור לי ,אני מבינה לגמרי ,אני לא מבינה בסוף את התוצאה הסופית באיכות חיים,
בהצלת חיים ,את זה אני לא מבינה.
דובר:
השאלה היא מאוד לגיטימית ,אין עליה תשובה ,יש רמזים במה ששמענו כרגע שאת
הבעיות המרכזיות שסובל מהן החולה הזה היא מתקנת .זה מה ששמענו .זה מזכיר לנו את גושה,
ששם יש ניסיון אדיר.
דובר:
מה שמצטבר לא מצטבר.
דובר:
וצריך להגיד עוד דבר ,שפה מדובר על מחלה שהטיפול צריך להילקח לאורך כל החיים,
זאת אומרת שהסיטואציה היא ,אם אנחנו רואים סכומים גבוהים בטיפול בחולה אונקולוגי שזה
לפרק זמן של חצי שנה או שנה ,פה אנחנו מדברים כל שנה על  0.2מיליון .אין בן אדם שיכול
לשאת בעלות כזאת לאורך כל השנים ,גם אם הוא יעשה מגבית כל ימי חייו.
דובר:
למעשה האחד הזה בשנה נתונה ,כלומר העלות של זה ,תלך ותגדל בצורה משמעותית.
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דובר:
למה? כל שנה אותו דבר.
דובר:
לא ,אבל כל שנה מצטרפת- - -
דובר:
אלא אם כן נאתר קבוצות סיכון וייכנס .PGD
דובר:
השנה היה לנו איזה כינוס על פרסונלייז מדיסין וראינו שם שהשנה אושרו על ידי הFDA-
 01תרופות שהמחיר שלהן הוא יותר מ 2-מיליון שקל לשנה ,לדעתי זה רק יילך ויגדל.
דובר:
אני חושבת שבסופו של דבר ,ככל שאנחנו מדברים על פרסונלייז מדיסין ותרופות יתום,
באיזה שהוא שלב ,אם תקציב הסל יישאר קטן כמו שהוא בשלב הזה ,הסל יצטרך לבחור האם
הוא הולך להיות סל שמבטח קטסטרופות או סל שמבטח את רוב האוכלוסייה ומוותר על
אוכלוסיות מסוימות.
דובר:
או שבתרופות - - -
דובר:
איזה מדינות מממנות את זה במימון ציבורי?
דובר:
 ,Xיש לך את המדינות?
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דובר:
אני רואה שאת מהססת אם להמליץ - - -הדילמות הן דילמות.
דובר:
ההשתתפות העצמית פה היא טיפה בים.
דובר:
גם פה תהיה השתתפות עצמית ,של תרופות.
דובר:
לא רלוונטי.
דובר:
 11מדינות- - -
דובר:
ארצות הברית במדיקייט?
דובר:
--למדינה ,במספר המדינות ,בכל מדינה יש משהו אחר.דובר:
ארצות הברית ...באיחוד האירופאי ,אוסטרליה ,בריטניה ,שווייץ ו- - -
דובר:
בארצות הברית אתה לא מקבל ...זה דרך הביטוח.
דובר:
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זה נשאר להמשך תעדוף ,X .הדברים האלה ייכנסו שוב לדיון הסופי ,אבל כרגע יש די
קונצנזוס לפחות להשאיר את זה בהמשך דיון.
דובר:
אני חושבת שכן.
דובר:
אימפקט .אנחנו עכשיו עוברים לאימפקט ,אינפטריני ופדיאשור ,שאלה תכשירי מזון.
עמוד  . 00אימפקט ,הבקשה היא לחולים אונקולוגים שמועמדים לניתוח ,ניתוחי מערכת עיכול
וראש צוואר.
דובר:
 005,555שקל ,אני חושב שצריך לאשר את זה.
דובר:
אחר כך יש אינפטריני לתינוקות עם דרישות תזונתיות מוגברות ,לאחר אשפוז וכו'.
דובר:
זה  ,A9זה צריך לעבור.
דובר:
כאן רציתי לשאול ,דיברנו על כך שצריך לנכות מזה השתתפות עצמית לא נורמטיבית,
אלא השתתפות עצמית בגובה מה שהיה עולה המזון הרגיל.
דובר:
וזה ייכנס כמו מזון .הצגנו את התקרה של ה 055-ומשהו שקלים לחודש .היא מיוחדת
למזון.
פדיאשר ופולמוקר זה בעצם ביחד ,אלה שני תכשירים לקבוצות של חולים של אטקסיה
טלנגיאקטזיה ,חולי .AT
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דובר:
זה מאפשר את חייהם ,זה  ,A9זו עלות סבירה ,לעומת זה החולים לא מסוגלים לעמוד
בזה .אנחנו מעבירים את זה .מקובל?
דובר:
כן.
דובר:
מקובל.
דובר:
עוד לא הגענו ל?055-
דובר:
עברנו כבר.
דובר:
אפשר לעצור ,לא?
דובר:
התכשיר הבא זה הומירה לספונדילו ארטריטיס .עמוד .00
דובר:
 ,Xמה אתה אומר?
דובר:
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זה  055חולים? זה  NTTמוגדר היטב ,זה סיביר אקסל ספונדילו ארטריטיס .לא נראה לי.
ספונדילו ארטריטיס יש לכל שני.
דובר:
--הייתי מעביר אותו.דובר:
ב 0.0-מיליון?
דובר:
כן.
דובר:
תגדיר לנו סיביר אקסל ספונדילו ארטריטיס ,להבדיל מספונדילו ארטריטיס סתם כך.
דובר:
ההגדרה של הומירה בספונדילו ארטריטיס זה שהוא מתאים לכזה שההדמיה לא
הראתה ,אני חושב שזה היה בהגדרה- - -
דובר:
--זה רק ב.MRI-דובר:
אני יודע ,אבל הומירה הוכח כיעיל בספונדילו ארטריטיס ,גם בזאת שההדמיה לא מראה
ספונדילו .אנחנו שינינו את זה ,זה  MRIאבל גם באזור שההדמיה לא הראתה את זה .זה הוכח
כיעיל ,לכן הוא התרופה היחידה שהוכחה כיעילה.
דובר:
למה אנטי  TNFאחרים לא- - -
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דובר:
כי החברה הייתה חכמה.
דובר:
לא ,זו בעיה.
דובר:
החברה לקחה מסגרת חולים שאין להם פתרון ,ניסתה את זה לשנה- - -
דובר:
זה התפקיד שלנו פה ,להיזהר מהדבר הזה.
דובר:
אני לא רוצה להוריד ,זו תרופה יעילה .אם תשאלו אותי אם אורנסיה או הומירה ,ברור
שאורנסיה בעיניי.
דובר:
אז הכנסת כבר.
דובר:
עכשיו כדי להיות נגד עצמי- - -
דובר:
אבל זו לא אותה אוכלוסייה.
דובר:
כדי להיות נגד ,אני מוכרח להיות כן בדבר אחד ,אין אף אנטי  TNFשבספונדילו
ארטריטיס הוכח כמונע נזק ,ובואו נהיה הגונים ,הם מאוד מאוד יעילים ,החולים אינם חיים בלי
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זה .אני רוצה רגע להבדיל .אתה נותן אנטי  TNFלחולים בספונדילו ארטריטיס ,זה עולם אחר,
ככה הוא היה נורא מסכן ,לא יכול לזוז ,והוא ממש בריא עם האנטי .TNF
דובר:
ואין חלופות.
דובר:
תגדיר לנו את ההבדל בין המחלה הזאת לאנקילוזיס ספונדליטיס .זה אותו דבר.
דובר:
כן .אבל זה לא מונע את הנזק.
דובר:
בסדר ,זה איכות חיים.
דובר:
בעיקרון אנטי  TNFמאושרים לספונדליטיס.
דובר:
איך אתה מגיב על מספר החולים הזה?
דובר:
מה זה עושה לתופעות הסיסטמיות של אנקילוזיס ספונדליטיס? הפרעות בהולכה?...
דובר:
הבעיה העיקרית הם הכאבים הקשים בגב.
דובר:
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מה הם מקבלים היום?
דובר:
היום לא נותנים להם אנטי ?TNF
דובר:
לא בכאלה שאין הגדרה.
דובר:
זה מונע נכות?
דובר:
בחולים שנכשלו ב - - -אין להם משהו אחר ,נכון?
דובר:
למה? אנטי .TNF
דובר:
לא ,אבל אין אנטי  TNFשמוגדר לזה.
דובר:
למה לא?
דובר:
ל.SPA-
דובר:
לאנקילוזיס ספונדליטיס.

260

סל הבריאות
21.02.02

260

דובר:
לא ,ל.SPA-
דובר:
חבר'ה ,אני מבין מה אתם אומרים ,באנקילוזיס ספונדליטיס אנטי  TNFבסל .כאן
מדובר על איזה הגדרה מיוחדת- - -
דובר:
שאנחנו לא נדע להגדיר אותה.
דובר:
לנכשלי- - -
דובר:
לא ,לא ,זה חצי ,זה  LAכאלה שאין להם הוכחה לנזק.
דובר:
שקשה לאבחן ,זו מכשלה בשבילנו.
דובר:
היום הם לא מקבלים אנטי ?TNF
דובר:
אנקילוזיס ספונדליטיס אנטי  TNFהוא בסל .כאן זה סוג מסוים .תקראי את ההגדרה.
דובר:
זו המכשלה.
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דובר:
מה הם מקבלים היום? זאת השאלה.
דובר:
לאלה שיש אנקילוזיס ספונדליטיס ,זו המחלה הקלאסית שמערבת את ה ...ואת
החוליות ,אנטי  TNFבסל .אין שום תרופה אחרת ,שום תרופה אחרת לא עוזרת ,נותנים ...זה לא
עוזר לחלק האקסיאלי .כאן לקחו תת קבוצה ,תקראי ,את יכולה להקריא אותם רגע?
דובר:
Treatment of adults with severe axial spondyloarthritis, without radiographic
evidence of AS but with objective signs of inflammation by elevated CRPS and,
דובר:
מחלה מאוד פעילה.
דובר:
כן ,ללא הוכחה שזה אנקילוזיס ספונדליטיס בהדמיה.
דובר:
אז אתה הוספת את ה?MRI-
דובר:
ה MRI-הופיע בהתוויה ,אנחנו הורדנו את ה.SRP-
דובר:
מה מצפים לראות ב?MRI-
דובר:
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ערכים שומניים ,משהו כזה.
דובר:
 MRIעם אבידנס לאנקילוזיס ספונדליטיס.
דובר:
אלה חולים שלא יכולים לקבל נון סטרואידל .זה ההמשך של ההתוויה.
דובר:
זה מונע נכות?
דובר:
אני חושב שממילא לחולים האלה ייתנו אנטי  .TNFלהגיד לכם את האמת ,יקראו להם
אנקילוזיס ספונדליטיס וייתנו להם אנטי .TNF
דובר:
אנחנו יודעים שזאת האמת.
דובר:
אנקילוזיס ספונדליטיס צריך להיות מוכח.
דובר:
ו MRI-מה זה?
דובר:
אתה יכול להגיד את זה ,אבל היום אנחנו לא מאשרים לחולים האלה אנטי  .TNFאנחנו
רוצים שזה יהיה טיפול ,ואני בעד ,שצריך להיכנס.
דובר:
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אז מה ,נותנים להם נון סטרואידל ,זה הכול?
דובר:
אנחנו לא מאשרים אנטי  TNFלזה.
דובר:
אם אין נזק ל ...אז קשה לנו להגדיר אנקילוזיס ספונדיליטיס ואז הם לא זכאים .זו
הרחבה- - -
דובר:
למה? אתה לא צריך נזק ל ...בשביל להגדיר אנקילוזיס ספונדליטיס.
דובר:
כן .הכול יצא HLA B27 ,נפל SRP ,נפל ,רק ה- - -
דובר:
אבל  MRIלא מספיק לכם?
דובר:
השאלה מה זה ה- - -
דובר:
ברגע יש  MRIזה הדמיה ,זה- - -
דובר:
 ,Xמה ההערכה שלך לגבי המספר ,ה 055-חולים?
דובר:
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אני לא יכול לדעת.
דובר:
יש תחושה ,מה זאת אומרת?
דובר:
אני לא יכול לפי תחושה.
דובר:
זו לא מחלה שכיחה.
דובר:
לא ,זו מחלה שכיחה .אנקילוזיס ספונדליטיס זו מחלה- - -
דובר:
כן ,אבל זה אנקילוזיס ספונדליטיס בשלב המאוד חם שלה ,זו מחלה שבדרך כלל עושה
ברנד אאוט ,נכון או לא?
דובר:
לא.
דובר:
אתה לא רואה היום את מה שראית פעם ,את החולים האלה ,עם התנוחה הזאת ועם- - -
אתה רואה הרבה פחות.
דובר:
אתה לא יודע להגדיר את זה ,אתה לא נותן את זה ,אז אתה לא נותן את זה ואז אתה לא
יודע כמה חולים יש ,לכמה לא נתת .בקיצור ,אנחנו לא יודעים כמה חולים יש.
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דובר:
אתה בעד להעביר את זה הלאה?
דובר:
אני בעד להעביר את זה ,אני רק לא מבין ,אלה חולים שיש להם אנקילוזיס ספונדליטיס
שלא עומדים בהגדרה של הסי.טי או של ה- - -
דובר:
מה היעילות של פיזיותרפיה בשלב מאוד מוקדם למניעת נכות? לפי הספרות יש.
דובר:
לכאבים ולסבל של החולה ,האנטי  TNFמאוד מאוד משמעותיים.
דובר:
אוקי ,צריך להעביר את זה הלאה .מצטרפים? נעביר את זה הלאה.
זה האחרון שביקשו ואז נשארו לנו רק אלה שלא ביקשו.
דובר:
הבא בתור זה ערבה .ערבה ,להרחיב את מסגרת ההכללה בסל.
דובר:
זה כסף קטן יחסית .זה משהו שבעבר קצת נכשל ,חבל .זה לדעתי חוסך כסף.
דובר:
כסף זו לא הבעיה שלנו.
דובר:
מעבירים את זה .יש הסכמה?
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קדימה ,במה לא דנו?
דובר:
עכשיו אלה דברים שאף אחד לא העלה?
דובר:
אף אחד לא העלה.
דובר:
זה אומר גם משהו.
דובר:
זה מעניין ,חלק מהם אלה דברים כבדים מאוד מבחינת עלות.
דובר:
אלה דברים שכנראה כולם חשבו שתהיה הסכמה.
דובר:
אוקי ,אז אנחנו מתחילים לפי הסדר עכשיו ,לפי סדר הטבלה .הראשונים זה בתחום
רפואת ריאות ,דלירספ לסאופידי.
דובר:
נתחיל עם דלירספ ,שהוא כבד מבחינה כספית .הרבה לחץ של האיגוד ,גם על זה וגם על
אונברז .שמנו לזה  A8/9וגם לאונברז שמנו .A8/9
דובר:
בחומר היה כתוב השפעה מועטה על איכות החיים .אמנם מורידה התלקחויות ,אבל
השפעה מועטה על איכות החיים.

סל הבריאות
21.02.02

250

דובר:
תנו לנו כמה מילים על דלירספ.
דובר:
להזכיר שההתוויה הייתה טיפול ב COPD-קשה ,מתחת ל , fev1 05%-שקשורה בפרופיל
תסמונת בחולים מבוגרים שסובלים מהתלקחויות ,למרות שהם מטופלים במרחיבי סימפונות.
הית רון שלו היה שהוא מונע אשפוזים והחמרות שמשפיעים על הפרוגנוזה של החולה .בשלב
המתקדם של המחלה ,למרות השימוש במרחיבי סימפונות ,ההתלקחויות האלה גורמות לירידה
בתפקוד הריאתי ,באיכות החיים ,אשפוזים תכופים ותמותה .בסקירת קוקרן שדיברנו עליה
באמת ראו שהייתה השפעה מועטה על איכות חיים ,אבל לא צריך לשכוח שזה גם מפחית
התלקחויות בשיעור של .20%
דובר:
נראה אבידנס משכנע ,למה שמנו  ?A8/9הייתה לנו אז איזה הסתייגות.
דובר:
זה היה בקוקרן ,הם אמרו שלא היה אבידנס כל כך- - -
דובר:
הקוקרן דווקא הוא חלש.
דובר:
ואז חשבנו אם כן או לא ובסוף אמרנו שמכיוון שהארגון המקצועי דירג את זה הכי גבוה
בדירוג ליגה שלו ,אז חשבנו שניתן  ,A8/9אבל האבידנס אז לא היה- - -
דובר:
את אונברז הם לא דירגו יותר גבוה? אני רואה שזה מספר  0אז אין יותר גבוה.
דובר:
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לא ,אונברז דורג מתחת ,הוא דורג .0
דובר:
אונברז זה  LABAפלוס .LAMA
דובר:
אני מציעה להעלות את זה ,אנחנו נעלה את זה לוועדת משנה שהולכת להתכנס עם נתונים
חדשים שיש לנו לגבי היקפי החולים .אנחנו יושבים בוועדת משנה בכל מקרה בצהריים ,אז נעלה
גם את הנושא הזה ,שיש לנו מידע על היקפי חולים יותר - - -שנפתח גם את זה.
דובר:
יותר גדול או יותר נמוך?
דובר:
יכול להיות שזה ייצא יותר נמוך.
דובר:
ומה עמדתכם באונברז?
דובר:
אונברז זה ל .05% fev1 .05%-מ 05%-ל 05%-מתן משולב עם ספיריבה .יש לנו פניות
ופניות על פניות על זה .בפעם הקודמת דירגנו את זה כ B7-ואז קיבלנו כמה ערעורים וערעור על
הערעור וערעור על הערעור ו- - -
דובר:
דווקא על אונברז ,לא על דלירספ.
דובר:
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כן ,ובסופו של דבר הערעור האחרון בא והגדיר תת קבוצה ,רק עד  ,05%לא עד  65%כמו
שהיה קודם ,וב 05%-עשינו את ההערכה וזה מה שמופיע פה ואנחנו מדברים על תוספת לעוד
 2,055חולים בעלות של  .0.0אני חושבת שזה מה- - -
דובר:
--את שניהם ,רק כי השני בעלות יותר נמוכה ,כי מבחינת היעילות אמרנו שהדלירספהיה יותר טוב.
דובר:
לא ,זה לא אותה קבוצת חולים.
דובר:
ולדלירספ אין חלופות ולאונברז יש .העלות היא עלות נטו .הדלירספ בעצם ניתנת בנוסף
לטיפול הקיים ולכן אין לה חלופות ,ומה שאת רואה זו העלות נטו שהקופה בסופו של דבר תשלם,
זה לא מה שהמטופל יראה .באונברז ,כיוון שיש לנו עוד חלופות ,אז אנחנו בעצם מחסירים את
החלופות האלה מהעלות ולכן זה נראה יותר נמוך ,אבל זה לא- - -
דובר:
רבותיי ,מה עמדתכם על שני התכשירים האלה?
דובר:
 ,A8/9נוותר על זה ,אני יכול גם לוותר על זה.
דובר:
לא.
דובר:
לאונברז ,רק להזכיר לכם ,יש חלופה.
דובר:
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אני בעד לא להכניס את האונברז.
דובר:
זה עניין של לרדת משתי שאיפות מאשר לשאיפה אחת .מצד שני ,מבחינת הלחצים של
האיגוד ,אני מתפלא לראות שהדלירספ היה ראשון כי היו המון פניות וערעורים על האונברז .כולם
מרופאי ריאות.
דובר:
כי הם ידעו שהוא נכנס ,שהוא עלה לדירוג הגבוה ,והשני לא עלה.
דובר:
ההבדל הוא בין שתי שאיפות לשאיפה אחת.
דובר:
אני בעד לא להעביר את זה .אני נגד שניהם.
דובר:
עוד דעות? על דלירספ ועל אונברז?
דובר:
אני הייתי מעלה את הדלירספ ובוועדת משנה נסתכל עוד פעם על המספרים.
דובר:
והאונברז לא להעלות?
דובר:
לא להעלות את האונברז ,כי יש לו חלופה ,למרות שהוא לא יקר ,אבל...
דובר:
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אוקי ,אנחנו מעלים את הדלירספ בתקווה שה 6.3-יירד ל ,0.3-ואת האונברז אנחנו לא
מעלים.
דובר:
הטכנולוגיה הבאה שלא עלתה זה הנושא של מד לניטור סוכר רציף לחולי סוכרת טייפ .0
דובר:
ב 10-מיליון שקלים .עמוד  .2אתם זוכרים שאמרנו שאיש צוות רפואי צריך לתעד את
ההיפוגליקמיה.
דובר:
זה מאוד בעייתי.
דובר:
זה עמד במוקד דיוני הוועדה ואחרי שאמרנו איש צוות אני רואה  10מיליון.
דובר:
אני בעד לא להעביר את זה.
דובר:
בסל יש שלוש קבוצות שמקבלות את מד הסוכר רציף ,ילדים ,נשים בהיריון וחולים עם
.unawareness
דובר:
פה היו לחצים אדירים ,אינספור ,חלק קיבלו את כולם ,אני לא יודע אם כולם קיבלו את
הכול ,אני עשיתי  deleteעל הרבה מאוד אימיילים בנושא הזה .חשוב לי שלא להיות מוטה ,אבל
אני חושב שב 10-מיליון בהגדרה הזאת - - -אם היינו מוצאים הגדרה יותר מצמצמת ,אבל אם
לא- - -
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

255

אפשר יותר לצמצם ,אפשר שיהיה פעמיים במיון מתועד ,כמו שהיה במקור ,ולא איש
צוות ,זה מצמצם יותר.
דובר:
זה כבר בסל.
דובר:
יש קונצנזוס שזה לא עולה?
דובר:
כן.
דובר:
כן.
דובר:
הקבוצה הבאה של טכנולוגיות .לורמיקס.
דובר:
לורמיקס זה ריפקסימין ,hepatic encephalopathy ,החלופות גרועות יותר.
דובר:
כן ,זה  ,A9להעביר את זה.
דובר:
אנחנו בעד להעביר.
דובר:
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הקבוצה הבאה זה עזרי הגדלה ללקויי ראייה.
דובר:
רבותיי ,זה והבא אחריו ,אנחנו שמענו ארוכות בדיון את בעיית הסדרת השוק ,כשלי
השוק שמביאים ממש לכאוס- - -
דובר:
אני רוצה להגיד משהו .לא הייתי בדיון הקודם והבנתי שהיה פה להט רוחות .אז אני
יכולה להגיד קצת בסקירה איפה הדברים עומדים ואני כן חושבת שאולי באמת כדאי לחכות עם
זה השנה .נרגעת? מכבי קיבלו אישור ,מכבי רצים עם המכרז שלהם וכדומה ,אבל כל הקופות
האחרות נמצאות או בהליכים של אישור ,או בהליכים של מכרז.
דובר:
השוק לא מוסדר.
דובר:
השוק עדיין - - -זה עדיין לא בשל ,לדעתי .אני מקווה שהשנה אנחנו נסדיר את זה ,משנה
הבאה כן- - -
דובר:
זה נתן נימוק לתחושה של כולנו.
דובר:
שנה הבאה נוכל.
דובר:
התכשיר הבא ,דקפפטיל לפרפיליות.
דובר:
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אני חושב שלאור העלות הנמוכה צריך להעביר היום .דקפפטיל לערפיליות ,עלות של
 035,555שקל ,בעיה חברתית .בעמוד  ,0באמצע .אני בעד להעביר ,מצטרפים?
דובר:
כן.
דובר:
נעביר את זה.
דובר:
התכשיר הזה הוא סטיבקס לטיפול בספסטיות.
דובר:
אני פותח לדיון ,אני לא השתכנעתי.
דובר:
גם אנחנו.
דובר:
אני לא בעד להעביר את זה ,אבל- - -
דובר:
התחליף שלהם שיילכו לעשן ויאכלו עוגיות בסיטואציה הזאת לדעתי היא לא נכונה .יש
פה תרופה שעברה את תהליכי הפיתוח והאישור ,היא יעילה ואני בעד להעביר אותה.
דובר:
תן לנו קצת יותר נימוקים יותר משכנעים ,חוץ מזה שההבדל בין העוגיות לבין התרופה
הוא- - -
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

230

התרופה יעילה ,הבעיה היא בעיה משמעותית מאוד .אני חושב שאפשר להוריד את
המחיר ,אני לא יודע אם ניסיתם ,אבל- - -
דובר:
זה כבר אחרי.
דובר:
זה המקסימום? יש פה בהחלט טכנולוגיה אמיתית ,היא לא מתחרה לדעתי בעישון ואני
חושב שזאת אוכלוסייה שצריך לתת לה את הפתרון.
דובר:
מה היתרון שלה על העישון?
דובר:
אני חושב שהעישון הוא לא - - -צריך להבדיל בין הכדור לעישון ,העישון זה שיטת פתרון
אד הוק כשאין תרופה בסיטואציה שבה- - -
דובר:
אבל אתה צריך לזכור שזה הפוך ,מכיוון שאנחנו מדברים פה על  0מיליון שקלים ,שזה
כסף לא מבוטל ואתה למעשה אומר נימוק שאם יש תרופה לא צריך להזדקק לעישון .אבל צריך
לתקוף את זה מהכיוון ההפוך ,מה רע בעישון?
דובר:
בנכות באנשים צעירים שיש להם הרבה שנות פעילות ואפשרות לניידות בטיפול הזה.
דובר:
אבל הם משיגים את זה על ידי העישון או העוגייה.
דובר:
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אני לא חושב שאנחנו צריכים להשוות את זה לעישון ,אני חושב שהעישון הוא פתרון לא
שווה ערך לכדור מאושר ,חלק מהאנשים לא מסתדרים עם עישון- - -
דובר:
יש עוגיות.
דובר:
גם העוגיות הן לא פתרון לכולם .שאלתי אנשים שמטפלים הרבה באוכלוסייה הזאת,
כולל בכאב עם קנאביס ,הקנאביס הרפואי הוא לא פתרון שאנחנו צריכים להעלות אותו כאופציה
אחרת לסל.
דובר:
הקנאב יס הרפואי כבר קיבל הכרה ועובר הסדרה ,מטפל בעשרות אלפי מטופלים במדינת
ישראל עם הכרה של משרד הבריאות שהקים עכשיו מחלקה לטפל בזה.
דובר:
כי זה מה שיש כרגע ,אבל זה נכנס בדלת האחורית ,זה מורכב מאוד מבחינת השימוש ,יש
לזה את המגבלות שלו ,פה עדיין לא קבעו את המגבלות ,נכון שזו נקודה אחרת ,לגבי נהיגה- - -
דובר:
אתם שומעים את  ,Xאני לא כל כך משתכנע ,אבל  Xואחרי זה .X
דובר:
אני לא תומך בהגברה של זה ,אבל אני מבין את מה ש X-אומר ואני חושב שאם לא היו
מגבלות של כסף והשוואה ,יש כאן תרופה שעברה ...ומה היא מקבלת ובאופן כללי היא לא
תושווה לקנאביס ולעולם לא נדע ,אבל מכיוון שקנאביס קיים ,מכיוון שיש הסדרה שלו ובמגבלות
הסל אני נוטה לא להעביר את זה.
דובר:
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אני חושב שקודם כל צריך לזכור שאנחנו צמצמנו את זה מאוד ,התחלנו בדיון בנושא הזה
עם כל ההתוויה של כאב בהרבה מאוד כסף ,אני לא זוכר כמה ה היה ,וצמצמנו את זה לספסטיות,
זאת אומרת זה כבר אחרי צמצום משמעותי .אני חושב ששמענו את  Xוהוא המומחה והוא גם
אומר של 055-אנשים אין היום חלופה שהיא תרופה .זה שיש קנאביס זה טוב מאוד ,עדיין אין
חלופה שהיא תרופה מאושרת שיודעים בדיוק מה התוצאות ומה המינון וכו' .לא כל אחד רוצה
לקחת קנאביס ,יש אנשים שלא מוכנים לקחת - - -
דובר:
כן ,אבל המחיר הוא  0מיליון.
דובר:
רגע ,לא סיימתי .אני אומר שלא כולם מוכנים לקחת את זה ויש אנשים שבגלל זה הם
סובלים .מדובר כאן באנשים שדווקא מיינו והבאנו את המקרים הקשים ,של הספסטיות ,לא
הבאנו לכאן כל מקרה של כאב ולכן אני חושב שזה כן ראוי שזה יעלה .אני לא פוסל שצריך לנהל
איתם משא ומתן קשוח היום ולנסות להוריד מחיר .אבל אני חושב שזה חשוב ,לדעתי ,שזה ייכנס
לסל ,אפילו בהתוויה מצומצמת ,בשביל שנאמר איזה שהיא אמירה שיש משהו שהוא לא סם
שהוא גם נמצא פה בבעיה רפואית .זה חשוב.
דובר:
זה סם ,זה סם בצורת כדור.
דובר:
כל הכדורים זה סם.
דובר:
נכון ,אבל הוא משהו מפוקח ,מאושר.
דובר:
גם המריחואנה מפוקחת.
דובר:
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אתה צודק שהשליטה על המינון היא פחותה ,אבל האפקט הוא אותו.
דובר:
גם אם היה איזה שהוא אבידנס על יתרון של התרופה הזו על פני קנאביס ,אני חושבת
שהיינו צריכים אז להגדיר בדיוק את האוכלוסייה שאולי לא יכולה לקבל קנאביס ואז עוברת
לתרופה ,אבל בצורה כזו להעלות את זה עבור כלל האוכלוסייה מבלי להתייחס לקנאביס ,אני
חושבת שזה לא- - -
דובר:
זה לא כלל האוכלוסייה ,זה רק מי שיש לו- - -
דובר:
לא ,מדובר על אוכלוסיית היעד לקנאביס ב.MS-
דובר:
כן ,זה ממש לשלול את הקנאביס ,להוציא אותו בלי שיש שום אבידנס ל- - -
דובר:
רבותיי ,גם  Xוגם  Xרוצים להעביר ,נעביר.
דובר:
יש משהו שהייתי רוצה לברר קודם .אולי אפשר לבדוק עם ועדת המשנה ,כשחישבו כאן
את העלויות חישבו כאילו כל החולים האלה יקבלו את התרופה .עכשיו זה בכלל לא בטוח ,כי יכול
להיות שיהיו כאלה שיעדיפו את הקנאביס.
דובר:
אבל לא תוכל לדעת.
דובר:
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אבל בהערכת עלות ,אתה- - -
דובר:
לא תוכל לדעת.
דובר:
המספרים הם מספרים סבירים.
דובר:
כמה יש חולי טרשת נפוצה במדינת ישראל?  1,555ומשהו ,חלקם הגדול סובל מספסטיות,
זו תת קבוצה מאוד מאוד קטנה.
דובר:
תסכם ,אבל לפני התרופה שעוברים הלאה אני רוצה להתייחס לתרופה שדילגנו עליה פה.
דובר:
לא דילגנו על תרופה.
דובר:
אפשר עכשיו על הפנפט.
דובר:
היא ללא תוספת עלות.
דובר:
אם זה ועדת משנה ,תשאיר את זה לוועדת משנה .זה הוצג גם בישיבות הקודמות ,אם יש
שאלה לגבי זה- - -
דובר:
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יש אפשרות להשלים משפט ,או שאני צריך להעביר לוועדת משנה את הבקשה להשלים
משפט?
דובר:
לא ,הוועדה פה דירגה את זה- - -
דובר:
אתה יכול להשלים משפט ,אם אתה לא פותח פה תיבת פנדורה.
דובר:
תודה על זכות הדיבור .ב 01-בדצמבר ,יש הודעה של האירופאים ,שהתרופה הזאת ,בגלל
תופעות לוואי מדאיגות מאוד שלה ,הנזק בה עולה על התועלת והם לא מאשרים את השימוש שלה
אצל האירופאים.
דובר:
חזקה על הפסיכיאטרים שלנו שקראו את המאמר ו- - -
דובר:
הם עשו ריקול לתרופה?
דובר:
כן .With continuation of development, .מה שאני קורא פה ,תסתכלו על זה ,יש פה
תופעת לוואי חמורה שהאירופאים אומרים ,לא אכפת לי אם זה נכנס עם עלות או בלי עלות ,אבל
אם יש תרופה פה שהאירופאים מוציאים אותה עכשיו בגלל שיש בה סיכונים ,אתם צריכים
להסתכל על זה .אז אם הייתם נותנים לי להשלים משפט ,הייתי חוסך לכם שלושה משפטים.
דובר:
תודה רבה שהסבת את תשומת לבנו ,נבדוק את זה.
דובר:
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 ,Xזה מאוד מוערך ,בעיקר לאור זה שחיסכון במשפטים אצלך הוא חיזיון לא נפרץ .יש
לנו את זה ללא תוספת עלות ,אבל את הקיטס ,בדיקת רגישות לאבקוויר ,אני חושב שבעלות
המינורית הזאת חייבים להעביר הלאה ,כולם מצטרפים?
דובר:
כן.
דובר:
יש לנו את ה.PGD-
דובר:
לא ,לפני אפיקסבן .זה נמצא בהמטולוגיה ,למעשה צריך להיות באורתופדיה.
דובר:
זה ללא תוספת עלות .הטכנולוגיה הבאה זה  PGDאך ורק ל ,LFS-לאבחון גנטי טרום
השרשה לנשים בסיכון גבוה ל LFS-בלבד.
דובר:
זה בסדר PGD ,ל.LFS-
דובר:
יש את קפיבאנס ,בעמוד  5למטה .תחת טיפול תומך אונקולוגי למוקוזיטיס בחלל הפה.
דובר:
אני מתנגד.
דובר:
אתה מתנגד להעלות?
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דובר:
כן .יש חלופות ,זו תרופה מאוד מאוד יקרה.
דובר:
 0.0מיליון ,לא בטוח שהמספרים נכונים במוקוזיטיס .טוב ,מצטרפים.
דובר:
אנחנו מצטרפים .אם היה לנו את התקציב ,היינו נותנים ,אבל לצערנו הרב...
אלדורוזיים ,כגשר לפני השתלה ,עמוד .3
דובר:
אלדורוזיים ב MPS1-כגשר לפני השתלה .זה אותו חולה? זה חולה אחר ,כי ההוא היה ב-
.MPS5
דובר:
פה רציתי לשאול ,כי נאמר שיש שישה ילדים בארץ שעברו בהצלחה את ההשתלה ללא
התרופה ,אז השאלה מה התרופה מוסיפה פה.
דובר:
אני בעד לא להעביר את זה .
דובר:
התרופה מהווה גשר להשתלה שבעצם מביאה אותם למצב תפקודי יותר טוב להשתלה.
דובר:
אני בעד לא להעביר את זה.
דובר:
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לא ,אבל אנחנו דיברנו על זה שעד שמוצאים תורם ועד שהם- - -
דובר:
אבל זה כלום כסף.
דובר:
--המצב שלהם כבר מידרדר ויכול להגיע ל- - -דובר:
למה אתה נגד? זה לא הרבה כסף וזה עוזר לאנשים להגיע להשתלת לב יותר טוב.
דובר:
--מגיעים להשתלה .כי עובדה היא שנתנו להם את ההשתלה ,הם כבר הגיעו להשתלה.דובר:
השאלה איך הם שורדים את ההשתלה.
דובר:
בלי אנזים הם קיבלו השתלה?
דובר:
הם קיבלו את זה בלי זה ,הם עדיין קיבלו את ההשתלה ,אז מה זה- - -
דובר:
זה בא כדי לשפר ולייצב- - -
דובר:
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אבל שישה ילדים שעברו השתלה לא קיבלו את התרופה הזו .אז מה זה האנזים שהוא לא
התרופה?
דובר:
לא ,ההשתלה עוזרת ליצור את האנזים.
דובר:
זה גשר לפני השתלה .אפשר להגיע להשתלה גם בלי הגשר.
דובר:
יכול להיות שהילד יעבור את ההשתלה בסדר ,אבל יכול להיות שלא.
דובר:
זה לזרוק כסף.
דובר:
למה אנחנו מתכנסים עם אלדורוזיים?
דובר:
אני חושבת שאפשר להכניס.
דובר:
 ₪ 055,555לגשר לפני השתלה ,אני מוכן לוותר על זה.
דובר:
השאלה מה התועלת.
דובר:
השאלה מה הסיכויים שלו עם זה ובלי זה.
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דובר:
בואי נגיד שפיפטי-פיפטי ,כי שמענו על קייס רפורט ש - - -אין לנו הרי את ה 055-חולים
לבדוק ,אז- - -
דובר:
אבל העלות מאוד גבוהה למטופל ,כשלא ברור מה היעילות .אי אפשר להסתכל רק על ה-
 055,555ולהגיד שעכשיו יש - - -אבל יש כאן- - -
דובר:
זה המשמעות של פיפטי-פיפטי.
דובר:
המצב הנוכחי הוא ,להבנתי ,שזה לא צריך לעבור.
דובר:
אבל הם אומרים שכן יש יעילות .זה מה שאני מבינה.
דובר:
יש פה איזה שהוא סיכוי שזה יכול לשפר לעומת הקיים ,אבל הסיכוי הזה בעיניי לא
מצדיק את השימוש ב 055,555-שקל ל- - -
דובר:
אני רוצה להבין ,זה שזה משפר את הסיכויים זה ודאי?
דובר:
כן.
דובר:
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בכמה זה משפר?
דובר:
אין בכמה.
דובר:
אוקי ,אז בבקשה .לדעתי זו עלות מאוד מאוד גבוהה בשביל שככה נעלה את זה ב- - -
דובר:
אם היו עשרה חולים כאלה ,היינו פחות ממהרים לשקול להכניס את זה .אז אני לא
חושבת ,כמו שאנחנו לא מפלים לרעה קבוצות קטנות של חולים ,אני חושבת שגם לא צריך
להפלות לטובה.
דובר:
אז גם את נגד להעלות .מי בעד להעלות?
דובר:
אני נגד.
דובר:
אוקי.
דובר:
הבא זה מכשיר עזר לתמיכה דו חדרית ,הסינקרדיה .לשמונה אנשים שמועמדים
להשתלת לב.
דובר:
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ב .0.2-עמוד  .05מכשיר עזר לתמיכה דו חדרית ,ד"ר  Xמטפל בכל החולים הללו ,וזה
במקום  LVADכפול ,אם אני זוכר נכון את הדיון ,אז האבידנס הוא שיש לו יתרון על - - -עלות די
גבוהה לשמונה אנשים ,אבל- - -
דובר:
אני בעד לא להעביר.
דובר:
איך זה מסתדר עם המחסור בלבבות להשתלה?
דובר:
אני לא מבינה- - -
דובר:
אנחנו שאלנו את השאלות האלה והוא אמר שכולם מגיעים להשתלה.
דובר:
בסדר ,זה לא מונע את ההשתלה.
דובר:
זה הגשר להשתלה .זה מין לב מלאכותי ,כגשר לפני השתלה.
דובר:
אבל בלי זה איך הם יגיעו להשתלה? נראה לי שזה משהו מציל חיים.
דובר:
אני גם חשבתי ככה.
דובר:
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אני לפחות מכירה מישהו אחד שזה הציל את חייו.
דובר:
צריך לציין ,כנלווה להערה שלך ,שאני מסכים איתה ואני בעד להעביר ,שרוב החולים
במדינת ישראל שמועמדים להשתלת לב לא מגיעים להשתלה ולא בגלל היעדר סינקרדיה.
דובר:
לא בגלל המכשיר.
דובר:
כמה השתלות לב יש בשנה?
דובר:
בין  25ל.20-
דובר:
בכל זאת  20השתלות לב בארץ.
דובר:
כן ,אבל לא כולם צריכים את הסינקרדיה.
דובר:
הבעיה שלנו זה היעדר תורמים ,לא היעדר- - -
דובר:
 20בשנה ,אבל יש בין  055ל 025-שממתינים.
דובר:
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יש גשרים בלי תורמים.
דובר:
לצערי המשפט נכון ,שרוב הממתינים להשתלת לב בארץ נפטרים.
דובר:
ולא בגלל חוסר המכשיר הזה.
דובר:
בגלל חוסר תורמים.
דובר:
על המכשיר עצמו יש לנו הצהרות שלהם ו- - -
דובר:
איך חישבו את השמונה?
דובר:
אני חושב מהרוח שנושבת מהדיון שיכול להיות שבתעדוף הסופי ניאלץ ,אבל כרגע צריך
להעלות את זה הלאה .מתכנסים להסכמה?
דובר:
כן.
דובר:
השאלה אם אפשר לומר לו שאם הוא לא יירד במחיר הוא לא ייכנס.
דובר:
כבר אמרו להם ,הם לא מתרגשים מזה.
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דובר:
אני חושב שצריך לנהל איתם משא ומתן .אני חושב שבמחיר הזה לא צריך להעלות.
דובר:
פורטאו זה הבא.
דובר:
פורטאו בעמוד  05למטה .אנחנו מדברים ,שוב ,על אוסטיאופורוזיס על רקע .GIO
דובר:
על רקע טיפול בסטרואידים.
דובר:
מה החלופות? תזכירו לנו .כי דווקא ה NTT-הזה של גלוקוקורטיקואידים ,האם הערך
המוסף על ביספוספונטים הוא כזה שמחייב  05מיליון שקל?
דובר:
לא.
דובר:
מזיכרוני לא ,אבל...
דובר:
יש עוד הערה ,תגידו מה אתם עונים על זה ,הטיפול הזה מוגבל לשנתיים ,מה יעשו אחרי
שנתיים?
דובר:
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הפורטאו נמצא בסל ,מה אתם עושים עכשיו אחרי שנתיים?
דובר:
כן ,הוא לא נמצא כקו ראשון.
דובר:
יעשו הפסקה ויתחילו- - -
דובר:
מתחילים טיפולים ראשונים ובאין בררה מגיעים לפורטאו .פה אתה מתחיל איתו כקו
ראשון ואחרי שנתיים אין לך יותר טיפול .הוא נמצא בסל במצבים אחרים שבהם יש טיפול אחד,
טיפול שני ,טיפול שלישי ובסוף מגיעים לפורטאו.
דובר:
אנחנו יודעים מה התשובה לשאלה הזו ,לצערי הרב.
דובר:
האם הערך המוסף על ביספוספונטים הוא לא מאוד מכריע? זה נראה מחיר גבוה.
דובר:
אני גם מסכים.
דובר:
התועלת בירידה בשברים חולייתיים מ 6.6%.-ל.0.5%-
דובר:
אבל יש תחליפים.
דובר:
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לא ,זה מול ביספוספונטים .רבותיי ,ירידה בשברים מ ,6.6%-אני חייב להגיד ש 6.6%-זה
הישג יפה של הביספוספונטים .זה נמוך וזו עלות גבוהה .אני נשאר בדעתי לא להעביר.
דובר:
אני בעד לא להעביר.
דובר:
למה לא להעביר? אם יש בו תועלת כל כך גבוהה- - -
דובר:
 ,Xאני הייתי רוצה לשבת איתך בארבע עיניים על הדירוג הסופי שלך.
דובר:
אני עוד לא יודע כמה נכנס.
דובר:
לא ,אם זה היה תלוי רק בך.
דובר:
אני אגיד לך ,אנחנו עברנו את הסכום.
דובר:
רגע ,עוד לא סיימנו ,חברים ,ויש עוד בקשה להעלות עוד נושא.
דובר:
אני מציע ,אם יש קונצנזוס ,חוץ מ- - -X-
דובר:
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לא ,אני שאלתי ,אני לא התנגדתי .שאלתי ולא קיבלתי תשובה.
דובר:
התשובה היא שזה  05מיליון שקל עם  added valueשהוא לא מרשים .זאת התשובה.
הבא הוא?
דובר:
אוזורדקס .לטיפול בבצקת ברשתית העין ,למצבים של  BRVOו , CRVO-עמוד ,02
שורה אחרונה.
דובר:
 02מיליון בלבד.
דובר:
 00.0מיליון שקל .אנחנו מדברים על דקסמתזון ,רבותיי ,זה רק הפטנט של הזרקה לעין,
המיוחד .גם זה נראה לי מאוד- - -
דובר:
אבל מה החלופה?
דובר:
יש חלופות פחות יעילות ,תנו לנו אותן.
דובר:
אווסטין?
דובר:
לא ,אווסטין זה לא לזה.
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דובר:
אווסטין גם לזה.
דובר:
אוזורדקס ,השאלה היא מה הן החלופות שנמצאות היום בסל לחולים האלה.
דובר:
המציאות היא קצת שונה .עקרונית הטיפול כיום נעשה ,הטיפול לכאורה ,אם אנחנו
נתעלם מהמציאות ,אנחנו מדברים על זריקה של טריאמצינולון לתוך העין.
דובר:
דקסמתזון.
דובר:
לא בדיוק ,סטרואיד אחר.
דובר:
זה גלוקוקורטיקואיד טהור ,הכי טהור שיכול להיות ,בלי אפקט מינרל או קורטיקואיד- -
דובר:
מה שנעשה עם הזמן ,השימוש הקלאסי כיום שכבר הקופות ברובן מממנות במסגרות
שונות ומגוונות הוא בעצם על ידי האנטי  ,VEGFשזה האווסטין והלוסנטיס .הם ניתנים כיום
בצורות שונות ,כמו שאמרתי ,במנגנונים שונים וכן הלאה .מבחינת המומחים ,כשהם דיברו על
איפה זה אמור להשתלב בתוך הסדר ,הם אמרו ,ממילא אנחנו נותנים כיום לפחות שלוש זריקות
של אנטי  ,VEGFאנחנו רואים אם זה עובד ,ואם לא ,בשביל החולים האלה אנחנו מייעדים את
הטיפול .בפועל אנחנו דירגנו גם את האנטי ה VEGF-הרשום ,שזה הלוסנטיס ,בדירוג נמוך ,ולכן
אנחנו מדברים על לכאורה הקדמת הקו ,לאפשר את מתן התכשיר הזה בקו טיפולי ראשון אף על
פי שמבחינת המומחים ,הם לא נורא ייעדו לו ספציפית את המקום הזה.
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דובר:
זאת אומרת ה 2,055-זה בהתעלם מזה שבעצם הם יקבלו אווסטין לעין? או לא יודע מה?
דובר:
כן.
דובר:
והשאלה השנייה ,כשמזריקים היום סטרואידים ,זו הזרקה אחת? אני מבין שזה הזרקות
חוזרות ,לא?
דובר:
אלה הזרקות חוזרות ,אבל לא ב...
דובר:
כי אם זה לא הזרקות חוזרות ,בשביל מה שמו את הדיווייס הזה ,חשבתי שזה לחצי שנה,
או לכמה חודשים.
דובר:
הוא לחצי שנה ,נדמה לי שש הזרקות.
דובר:
זה דיווייס שמאפשר את ההזרקה ,זה לא דיווייס של .slow release
דובר:
--הזרקה כל חמישה חודשים.דובר:
כן ,באוזרודקס .2
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דובר:
באוזרודקס זה לכאורה פעם בחצי שנה ,הם טוענים שזה אפילו פחות- - -
דובר:
כל ארבעה חודשים.
דובר:
אם אתה מדבר איתי על האווסטין זה בערך שש ,שש הזרקות בממוצע לחולה .גם
האווסטין וגם הלוסנטיס .לגבי הטריאמצינולון אני צריכה לבדוק.
דובר:
טריאמצינולון ,שמים פעם בחצי שנה ,זה מחזיק בהזרקות .כי אם להזריק הארבע פעמים
אז למה ל- - -
דובר:
רבותיי ,איך זה נראה לכם בשלב הזה ,בעלות של  00.0מיליון שקל?
דובר:
זו עלות אסטרונומית.
דובר:
יש חלופות?
דובר:
זה לא שייך.
דובר:
אולי פחות יעילות?

סל הבריאות
21.02.02

000

דובר:
אם זה היה מונע עיוורון וזה היה ללא חלופות ,אז זה בהחלט ראוי.
דובר:
אני מסכימה.
דובר:
אני חושב שבשלב הזה של התעדוף צריך להוריד את זה.
דובר:
כן ,בהחלט.
דובר:
זה לא נעים ,כי נתנו לזה .A9
דובר:
בסדר ,יש הרבה דברים שנתנו  A9ולא- - -
דובר:
הוא צודק ,אם נתנו  A9זה אומר שאין חלופות.
דובר:
אנחנו לא זורקים בקלות משהו ש ...אני שואל את עצמי ,בהנחה שעברנו את ה055-
מיליון ,איזה תרופה אחרת של  00מיליון אני רוצה להוציא בשביל זה ואני מצטרף שאפשר לוותר
על זה.
דובר:
אוקי.
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דובר:
 Xרוצה לעדכן חזרה על הפנפט .יש לנו תשובה לפנפט.
דובר:
שני דברים לגבי הפנפט והנושא של הבטיחות שהועלה פה .צריך לציין כך ,התכשיר עצמו
רשום בארצות הברית ,יש עליו אזהרה בנושא של הארכת מקטע ה ,QT -שגם מופיע אצלכם בתוך
החומר עצמו.
דובר:
רק תסבירי מה זה  .QTזה משהו באק"ג שיכול להרוג.
דובר:
זה דומה לגאודון שעושה אותו דבר .זאת אומרת יש תכשירים אחרים לסכיזופרניה
שעושים גם את אותו דבר .זו לא תופעה חדשה.
דובר:
אני רוצה להבין .יש כאן משהו שהוא לא אמיתי .בעצם אם היה בסל אווסטין לעין ,ל-
 CRVO ,BRVOאז מספר החולים שמקבלים אוזרודקס היה רבע ,לא יודע,לא נכון?
דובר:
רבע לא ,אבל שליש.
דובר:
בכלל הוכח שהתרופה הזו מסייעת איפה שהאווסטין נכשל?
דובר:
לא.

סל הבריאות
21.02.02
דובר:
יש פה בעיה כפולה ,כי למעשה אתה רוצה להניח - - -
דובר:
רופאי העיניים שמו את זה במקום ראשון.
דובר:
כן ,דירגו את זה כטכנולוגיה מספר אחת.
דובר:
אני חושב שה 2,055-הוא לא נכון.
דובר:
לא ,דווקא המספר היחיד שאני מאמין שהוא נכון זה המספר הזה.
דובר:
אני לא חושב.
דובר:
ה 2,055-נכון לגבי הקו הטיפולי הראשון ,לא בהכרח האוכלוסייה של ה- - -
דובר:
הם מקבלים אווסטין .אני מכיר חולים כאלה ,הם מקבלים אווסטין.
דובר:
יופי ,אז אתה מוריד את הנחיצות של זה עוד יותר ,כי האווסטין עובד.
דובר:

000
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--קו שני.דובר:
אבל אתה לא יודע שאם אווסטין לא עובד זה יעבוד .זה ניסוי וטעייה.
דובר:
אי אפשר לעשות הכול בשנה אחת.
דובר:
נחזור לעדכון של הפנפט.
דובר:
כמו שאמרתי ,התכשיר עצמו רשום בארצות הברית .תופעת הלוואי של הארכת מקטע
 QTשכמו שאמרנו ,היא לא ייחודית ספציפית לתכשיר הזה ,קיימת גם בתכשירים אנטי
פסיכוטיים אחרים ,ידועה והופיעה כאזהרה בתוך העלון לרופא של התכשיר עצמו .מה שקרה ב-
 00בדצמבר השנה ,הרשות האירופאית הודיעה שהיא מסרבת לרשום את התכשיר ,זה לא שיש
ריקול ,כי התכשיר עוד לא רשום בכלל שם ,אלא היא מסרבת את התכשיר ,כי לטענתה בנושא של
הארכת מקטע  QTהם לא רואים את הבנפיט בהשוואה לתופעת הלוואי האפשרית.
דובר:
בסדר ,נבהלו מה .QT-מה ההחלטה על פנפט?
דובר:
פנפט הוא כרגע ללא תוספת עלות.
דובר:
צריך להתייחס לזה אחר כך ,לא בזמן הזה.
דובר:
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תציעו למשרד הבריאות- - -
דובר:
בסדר ,זה מה שאנחנו נעשה.
דובר:
אם אתם מתרשמים שזה חמור מאוד אז תעצרו את זה ב- - -
דובר:
אמרנו תודה ,אנחנו לא נכניס דברים שיש איתם סיכון.
דובר:
אני רוצה לפרוטוקול להגיד שההערה של  Xהייתה מאוד חשובה.
דובר:
מאוד חשוב ,תרשמו את זה בבקשה.
דובר:
המידע לגבי תופעת הלוואי הזאת מופיע בפניכם גם בחומר עצמו ,לא מדובר במידע- - -
דובר:
אבל לא שהאירופאים הורידו את זה בגללה.
דובר:
בוסטריקס ,עמוד  .00זה החיסון כנגד שעלת לנשים במהלך ההיריון .אני פותחת את
הדיון .אני בעד להעלות את זה להמשך דיון.
דובר:
תזכירי לנו עוד פעם.
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דובר:
זה לחסן את הנשים.
דובר:
אל"ף ,נתנו לזה  ,A9ואני זוכר את הדיון ,אז התרשמנו מהערך המוסף של זה.
דובר:
וזה זול.
דובר:
היום לא מקבלים את זה?
דובר:
לא .לא מקבלים.
דובר:
בשב"נים? משהו?
דובר:
לא .זה לא ניתן בשב"ן.
דובר:
אפשר להעלות את למעלה לעוד דיון.
דובר:
זה רק בהיריון ראשון?
דובר:
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אני חושב שלא צריכים דחף ,לדעתי ,לכן זה רק היריון ראשון.
דובר:
זה רק היריון ראשון ומי נותן?
דובר:
במהלך ההיריון הראשון ,אחרי- - -
דובר:
לכן זה רק .05,555
דובר:
זה חיסון לכל החיים?
דובר:
זה חיסון לעשר שנים.
דובר:
יש לנו עוד בקשה ,אני לא יודעת אם היא עדיין בתוקף אחרי הדיון של היום ,אבל
הבטחתי ל X-להעלות את הנושא של ה . nulojix-ביום שלישי דנו בזה והחלטנו להוריד ו X-וX-
לא היו והם מבקשים להעלות את זה.
דובר:
תסבירו לנו למה הורדתם את זה.
דובר:
תנו כמה מילים על  nulojixלקראת הדיון החוזר.
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דובר:
אם מישהו רוצה לחזור על הטיעונים.
דובר:
ה nulojix-היא תרופה שמשמשת למושתלי כליה ,היא משמשת חלק מהמשלב הטיפולי
הקיים כיום והיא אמורה להחליף בעצם את הציקלוספורין ושל הפרוגרף .היתרון שלה בהשוואה
לשני התכשירים האלה זה השיפור במדדים של התפקוד הכלייתי ,בשונה מהתכשירים האחרים
היא לא גורמת לנפרוטוקסיות ,שזו רעילות של הכליה ,ולכן צופים שאנחנו נגיע לתפקוד כלייתי
יותר טוב באותם החולים .היו לנו כמה בעיות מבחינת האבידנס של התכשיר .המחקר העיקרי
נעשה מול הציקלוספורין שהיא פחות משמשת כיום .אם שואלים את המומחים ,רק ב05%-
מהחולים באמת משתמשים בציקלוספורין וברובם משתמשים בפרוגרף .על הנושא הספציפי הזה
הבאנו מחקר ,קטן אמנם אבל שמראה את היעילות גם על הפרוגרף ושם היעילות היא יחסית
דומה .הבעיה השנייה שהתעוררה הייתה בעיקר העובדה שאין לנו כרגע נתונים שמראים באופן
מובהק שיש באמת הפרש בהישרדות של השתל ,יש רק עקומה שמראה שמחמש שנים עד עשר
שנים ,אנחנו צופים שבעוד בערך שלוש עד חמש שנים נראה שהממוצע הישרדות של השתל על ה-
 nulojixיעמוד על עשר שנים ,לעומת שמונה שנים בתכשירים האחרים ,ואז אנחנו עושים
אקסטרפולציה ומניחים שמדובר בשנתיים הארכה של הישרדות השתל .שוב ,אקסטרפולציה
בלבד ולא נתונים ובהתאם לזה הוועדה בחרה בינתיים להוריד.
דובר:
יש ---
דובר:
יש קצת יותר אקיוז  ,rejectionאבל היא לא באה לידי ביטוי אחר כך.
דובר:
אני דיברתי עם פרופ' - - -X
דובר:
---בלימפומה ,אבל בארץ לא בחולים עם- - -
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דובר:
.50%
דובר:
ומי שיהיה סרונגיטיבי ,מראש לא יכול לקבל את התרופה הזאת כי זה קונטראינדיקציה.
דובר:
ולהתוויה המצומצמת ,יש- - -
דובר:
דיברנו על קריטריונים מצומצמים ושם דיברו על חולים שאין להם סוכרת ואין להם שבץ
מוחי- - -
דובר:
אבל לזה אין שום הוכחה.
דובר:
לא ,שם זה שוב השלכה אפשרית ,שאתה אומר ,את החולים האלה שמראש הם במצב
קליני טוב ,אני לא רוצה לדרדר אותם .זה הרעיון הכללי שעומד מאחורי ה - - -כמו שאמרנו ,כמו
שאמר פרופ'  ,Xזה לא מופיע עדיין באף  guide linesבעולם- - -
דובר:
כי צריך לחכות עשר שנים בשביל זה .זאת הבעיה .זה ברור שרק עוד שש שנים זה יופיע,
בגלל שמשך התקופה ארוך כדי לבדוק את זה ,אבל עדיין ,לפי מה שקרה עד עכשיו אנחנו יודעים
שזה מאריך ,בטוח שזה מאריך את חיי השתל.
דובר:
לא בטוח.
דובר:
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אני דיברתי עם פרופ'  ,Xשהוא מטפל בזה - - -אני דיברתי עם מי שעוסק בזה- - -
דובר:
כן ,קראנו את המכתבים שלו.
דובר:
והוא אמר לי- - -
דובר:
לא רק מכתבים ,אני קיבלתי גם טלפונים ואני מכיר את פרופ'  Xטוב וגם ד"ר  Xצלצל
אליי ,אבל אנחנו דנו בכל השיקולים האלה.
דובר:
אני חושב ,עדיין ,שאם יש אפשרות להארכה ,כי הוא אומר שכבר היום רואים תוצאות
טובות יותר ,לא רק מבחינת הארכה אלא מבחינת הרעילות ,רואים תוצאות כבר עכשיו .זה מה
שהוא אומר.
דובר:
הוא לא יכול להצביע עליהן ,אבל שניהם אמרו שאין להם ניסיון בתרופה.
דובר:
הוא מצביע עליהן .לגבי הארכת חיי השתל ,חשוב לזכור- - -
דובר:
למיטב זיכרוני בדיון השתמשנו בביטוי ,שלא התגבשה עוד האינדיקציה והיתרון לתרופה
הזו.
דובר:
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אני הייתי שואל פה מישהו ממשרד הבריאות כמה עולה לנו שנה של חולה כליה שמקבל
דיאליזה? כמה עולה שנה כזאת?
דובר:
 255,555שקל.
דובר:
הרבה הרבה הרבה יותר מאשר העלות של הדבר הזה .אם אנחנו נחסוך אפילו שנה של
שתל- - -
דובר:
השאלה אם זה חוסך.
דובר:
הוא אומר שזה חוסך בוודאות.
דובר:
 ,Xזה אולי ,עוד שמונה שנים מההשתלה ,אולי יחסוך .זאת אומרת זה נראה כמו .אם
באמת זה היה מוכח והיו באמת הוכחות שזה חוסך ,אני חושב שבוועדה היה קונצנזוס- - -
דובר:
אבל הוכחות יהיו רק בעוד שמונה שנים ,אז אף פעם זה לא ייכנס.
דובר:
אבל עוד פעם ,אנחנו מדברים על שתל ,לא על הארכת חיים של חולה ,על שתל שאולי
כן/לא ,על זה תיתן כל כך הרבה מיליונים?
דובר:
זה לא כל כך הרבה מיליונים .אל תשכח ששנים לא הכניסו שום טכנולוגיה בתחום הזה.
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דובר:
מה פתאום?
דובר:
זה מה שהם טוענים .אני לא הייתי ב- - -
דובר:
ממש לא.
דובר:
אז תגיד מתי הכניסו ומה הכניסו .הם טוענים שלא הכניסו.
דובר:
אבל צריך לבחון כל דבר לגופו ,מה התועלת שהוא נותן.
דובר:
הפרוגרף נכנס לפני שנים ,אבל זה לא טיעון.
דובר:
לא ,הטיעון הלוגי הוא ש- - -
דובר:
לא התרשמנו שהתגבשו ראיות לערך מוסף משמעותי .זה היה גם מול טקרולימוס ,גם
מול ציקלוספורין ,עד כמה שאני זוכר.
דובר:
הטיעון הלוגי לדעתי הוא שעד שיהיו הוכחות אמיתיות ברמה של הוכחות מדעיות צריך
לחכות שש שנים ,זה כולם אומרים .אז מה? אז אם יש לנו תכשיר טוב ביד ,נחכה איתו שש שנים
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בשביל שיהיו - - -זה לא הגיוני .אני חושב שהלוגיקה היא בדיוק הפוכה ,שאם יש משהו שרואים
בינתיים שהוא- - -
דובר:
לא ברור למה צריך לחכות שש שנים.
דובר:
בגלל משך הזמן .כי כרגע זה נחקר רק ארבע שנים
דובר:
כן ,אבל יש לך כבר הצטברות של חולים שמקבלים את זה שנתיים-שלוש.
דובר:
אז בוא נגיד שבעוד שנה-שנתיים אתה חושב שאם יהיה אבידנס אז זה- - -
דובר:
יכול להיות .הרי אמרנו ,אנחנו אז הורדנו את זה בתעדוף הקודם כי זו טכנולוגיה שעדיין
מחפשת את גיבושה ,וזה לא פלא ששני ראשי קהיליית המשתילים דוחפים את זה ,זו בהחלט
זכותם ,הם עומדים מול החולים האלה ,זה נראה מאוד הגיוני .ההשקפה שלנו צריכה להיות- - -
דובר:
מה שפרופ'  Xאמר לי ,הוא אומר שלא יקבל את זה היום כבר לא יקבל את זה והתוצאה
היא דחייה הרבה יותר מוקדמת של השתל .זו דעתו .אני חושב שצריך להתייחס לזה.
דובר:
אנחנו התייחסנו לזה ,התייחסנו לזה שאין הוכחה לטענה הזאת בצורת אבידנס כרגע.
דובר:
ההוכחות שקיימות זה מול ציקלוספורין שזו תרופה ישנה .מאז נכנסה תרופת פרוגרף,
היא ניתנת היום לחולים ,היא הרבה יותר יעילה- - -
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דובר:
 Xאומרת שבדקו את זה גם מול פרוגרף.
דובר:
מול פרוגרף היעילות היא דומה .אבל שוב ,זה לא שהתרופה יותר יעילה מקודמתה ,הדבר
היחיד הוא שהיא משפרת את המדדים של התפקוד הכלייתי .זה ההבדל .ועל סמך אותו דבר ,על
סמך אותו נתון אנחנו מנסים לקבוע איך זה משליך על חיות השתל.
דובר:
טוב X ,טען את טענותיו במפורט ,X .את שותפה לרצון להכניס את זה? את משוכנעת
שצריך להכניס את זה לתעדוף הסופי?
דובר:
אני לא משוכנעת.
דובר:
האם מישהו אחר מצטרף ל ?X-אני מציע שנשאיר את החלטת הוועדה בעינה.
דובר:
עכשיו אנחנו נעדכן על השקיפות העורפית .רצינו לעדכן ,רצינו לחזור לזה בסוף.
דובר:
על ה 015-שהפריע לנו מיד בפתיחת הדיון ₪ 015 .השתתפות עצמית.
דובר:
אולי קודם ועדת משנה?
דובר:
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רק קודם תעדכנו בקצרה.
דובר:
זה נושא חשוב וסכום גבוה והפריע לנו מאוד ההשתתפות העצמית.
דובר:
אני מנסה לייצר מודל לפיו הנושא הזה עדיין יישאר בשב"ן לאותה קבוצה שתרצה,
ולאותה קבוצה שאין להם את השב"ן צריך פתרון בתוך הסל עם השתתפות נמוכה.
דובר:
אני אסביר.
דובר:
זה ברוח ההצעה של ?X
דובר:
אני אסביר .אני אסביר את מה ש X-אמר .מה ש X-אמר זה שברגע שאנחנו מכניסים
דברים לסל הם יוצאים מהשב"ן ,אבל בכל זאת יש פה את האלמנט של בחירת רופא ,שעושה את
הפרוצדורה ,כמו במי שפיר ,כמו בבחירת מנתח ,לכן את בחירת הרופא במסגרת השב"ן תישאר
ואנחנו מניחים שברגע שזה ייכנס לסל ,כשבחירת הרופא נשארת שם ,זה יקטין את השימושים
בסל ,כי מן הסתם יהיו הרבה נשים ,כמו היום הן עושות את זה דרך השב"ן ,ירצו לבחור את
הרופא שיעשה להם .לכן זה יקטין שימושים .אנחנו נדבר על זה בוועדת המשנה.
דובר:
ואז ממילא יש ההשתתפות העצמית של השב"ן.
דובר:
בדיוק .ואז ההשתתפות העצמית בסל תרד משמעותית.
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דובר:
מעניין מאוד.
דובר:
עשינו איזה שהוא מודל .נדבר על זה בוועדת המשנה .אני מניחה שזה גם יקטין את
העלויות.
דובר:
יפה ,אני מתחבר מאוד .לא יודע ,אני רואה שהקופות יוצאות להתייעץ .זה כבר תואם עם
הקופות? זה נדבק מאוד לשכל ,יש פה צדק חברתי רב מאוד.
דובר:
לכמה תרד ההשתתפות?
דובר:
המטרה שלנו שהיא תרד משמעותית ,כי  015שקל ,אין לזה שום משמעות בסל.
דובר:
?65-55
דובר:
אפילו פחות.
דובר:
נהדר .יופי .כל הכבוד.
דובר:
להבהרה כאן ,כי ראיתי שמישהו שאל מהיציע ,שברגע שמשהו ממומן על ידי השב"ן ,הוא
ממומן מהשקל הראשון .זאת אומרת שזה חוסך משמעותית את העלות בסל.
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דובר:
מאה אחוז.
סטטוס ,איפה אנחנו עומדים?
דובר:
כל מה שנשאר בתעדוף מסתכם כרגע ב 110-מיליוני שקלים.
דובר:
צריך להוריד עוד .010
דובר:
זה לפני דיונים של ועדות המשנה שיכולים ל- - -
דובר:
זה כולל את השקיפות?
דובר:
זה כולל את השקיפות.
דובר:
לא ,אבל השקיפות זה לא המחיר.
דובר:
אז אני אומרת ,זה לפני שינויים של ועדת המשנה.
דובר:
אוקי ,אז יהיה .120-105

023
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דובר:
חבר'ה ,זה לפני ועדת המשנה ,שיש ערעורים של הקופות ,חלקן ,לגבי העלאה של מספרי
חולים ,ירידה של מחירים ,אז כרגע זה איזה שהוא מספר ביניים שישתנה כמובן .אנחנו ניפגש
פה ,ועדת המשנה ,בעוד חצי שעה .כשנסיים ,נקרא לכם.
(הפסקה).
דובר:
אנחנו מתחילים את הדיון והנושא הראשון הוא המודל של השקיפות העורפית .עדכון.
דובר:
אחרי זה נעבור לפי הסדר .מכיוון ששקיפות עורפית היה גם נושא מרכזי ,גם נושא שבו יש
הצע ה חסרת תקדים ,יוצאת דופן ,שצריך לקיים עליה דיון עקרוני ,אז אני מציע שנתחיל עם זה.
לאחר מכן נתחיל לפי הסדר ,אתם זוכרים ,אני לפחות סימנתי ,גם אתם בטח ,מה עבר ,מה עבר
עם רף מתנדנד ,נשמע עדכונים על כל אחד ,אם ישנם עדכונים וננסה לעשות את הניפוי שאנחנו
צריכים מסדר גודל של  ,115או שירדתם?
דובר:
.100
דובר:
מ 100-לרדת ל .055-זו המשימה הקשה ביותר.
דובר:
לקח לכם שעתיים לרדת ב 1-מיליון ,מה יהיה עכשיו?
דובר:
רבותיי ,שקיפות עורפית ,מי מציג את ההסדר שהמשרד מציע?
דובר:
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נתחיל במחיר עצמו .המחיר עצמו ,הקופות מצידן התחייבו לספק את השירות על ידי
רופאים ,וגם אנחנו מצדנו תמחרנו את השירות איך שהוא נעשה מרופא על פי מחירון משרד
הבריאות אחרי ההנחה המקובלת 255 ,שקל לאולטרא סאונד 025 ,שקל לבדיקה ,שה  25%מעל
התמחור שאנחנו הצגנו ,אבל קיבלנו את עמדת הכללית ש ...וסך הכול זה הופך את השירות כולו
ל 155-שקל עלות- - -
דובר:
כולל הסקר הביוכימי?
דובר:
כולל הסקר הביוכימי ,כאשר המבוטחת תשתתף בגובה של  ₪ 15בשירות ,מה שמשאיר
 005שקל לסל.
עכשיו נדבר על הכמויות .היינו מול  055,555נשים שהיו אמורות ליהנות מהשירות .אנחנו
בדקנו איך זה עובד בסקירות .אחת הסקירות שראינו מגיעה מהשב"ן ,וראינו את אחוז ההיענות
לזה ,כי היא מגיעה גם בסל וגם בשב"ן ,וגם ראינו את אחוז ההיענות לזה בכמה קופות .האחוז נע
סביב  ,00%מה שמשאיר אותנו באמת עם  60%מתוך ה 055,555-שיש להם שב"ן ,מתוכם 00%
שיילכו לשב"ן וישתתפו ויבחרו את הרופא ,מה שמשאיר אותנו עם  00,555-02,555נשים שייקחו
את השירות מהסל בהשתתפות שקבענו.
דובר:
 055,555היו אמורים לעשות ,כן?
דובר:
מה 60% 055,555-מבוטחות בשב"ן ,מתוך זה  00%מנצלות את זה במסגרת השב"ן ,מתוך
המבוטחות בשב"ן.
דובר:
זאת אומרת המודל שיעבוד ,אישה תוכל לבוא ולבחור .אם היא מבצעת את זה דרך
השב"ן ,כי היא רוצה לבחור רופא מסוים ,אז היא הולכת למסלול השב"ן ומשלמת השתתפות
עצמית- - -
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דובר:
שנמצאת היום בשב"ן ,בכל שב"ן זה משהו אחר.
דובר:
ואם היא לא רוצה לבחור רופא מסוים שעושה את זה ,היא הולכת למסלול הסל ומקבלת
את זה דרך הסל.
דובר:
אבל חלק מאלה שהלכו פעם לשב"ן יילכו עכשיו לסל ,כי זה יותר זול.
דובר:
אני לא בטוח ,כי אז הן לא יכולות לבחור רופא.
דובר:
בגלל זה לא לקחנו .055%
דובר:
אבל זה יהיה בכל מקרה רופא ולא טכנאי ולא טכנאית.
דובר:
הם לא רצו טכנאי ,אז השארנו את זה רופא.
דובר:
הקופות התחייבו שייתנו את זה על ידי רופא ,אחרת זו אפליה.
דובר:
הם קיבלו מחיר לפי רופא והם התחייבו.
דובר:
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דובר:
.05
דובר:
ומה שבעצם יצא זה ממש חצי בעלויות.
דובר:
זה היה  20מיליון?
דובר:
מ 20-ירד ל. 05.6-
דובר:
עם השתתפות עצמית של  15שקלים.
דובר:
מאוד נמוכה .זה גם מעלה את החשיבות שלנו ,להנגיש את השירות הזה גם-- -
דובר:
לאוכלוסיות שאין להן שב"ן ואין להן כסף.
דובר:
אני הייתי רוצה רק לקיים דיון איך זה לדעתכם ייתפס על ידי הקהל.
דובר:
אני רוצה להגיד על זה משהו.

000
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דובר:
אני רק אנסח את השאלה .בעיקר ,אני אומר ,על ידי הקהל שאין לו שב"ן ,האם זה ייתפס
כאפליה או לא ייתפס כאפליה .כי אם האפליה מתבטאת רק בבחירת רופא ,אז אוקי ,זו מהות
השב"ן ,לזה יש בחירת רופא ,לזה אין .האם מבחינת כל יתר התנאים ,הם שווים עד כדי כך
שאתם מחשבים ש 00%-מהנשים שיש להן שב"ן תעדפנה ,במקום לשלם  ,225לשלם את ה15-
שקל וללכת לסל?
דובר:
אני לא הבנתי את השאלה .זו העדפה של הלא שב"ן.
דובר:
העדפה מבחינת המחיר .השאלה מבחינת התפיסה .פתרתם חלק מהבעיה בזה שמבטיחים
שזה יהיה רופא ,כי אם זה היה טכנאי זו הייתה אפליה בוטה .אני מרגיש שאני יכול לחיות עם זה,
בחשיבה ראשונית ,אבל כדאי לפתח את זה ,כי זה מהפכני.
דובר:
יש עוד מקרים כאלה בשב"ן .החשיבה אולי ,עכשיו שבאנו להכניס את זה ,היא קצת
יצירתית ,אבל יש כאלה מקרים בשב"ן כיום ,זה מי שפיר ,זה סקירת מערכות ,סקירת מערכות
של הטרימסטר השני נמצאת היום בסל והיא נמצאת גם בשב"ן ,אותו דבר עם מי השפיר של מעל
גיל - - -00
דובר:
ובסל היא מתוקצבת בניכוי הצריכה בשב"ן?
דובר:
ובסל בזמנו לא תקצבו ,זה נכנס ככה.
דובר:
אוקי ,זו המהפכנות.
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דובר:
בסדר ,המהפכנות זה בעניין של התקצוב שלקחנו מראש את השימושים- - -
דובר:
נכון ,לזה התכוונתי .את אומרת לנו שמבחינת התפיסה של אפליה זה לא חדש.
דובר:
זה לא חדש בתפיסה ,אני גם אגיד יותר מזה ,אנחנו גם רואים מה האחוזים .פשוט לקחנו
היום מה האחוזים של בחירת רופא ,למשל בסקירת מערכות ,על בסיס זה גם הסתמכנו ,ראינו מה
האחוז של הנשים שיש להם אפשרות בסל ,אפשרות בשב"ן ובכל זאת הן הולכות לשב"ן.
דובר:
אני רוצה להקל עליך בפן התפיסתי .בוא ניקח את הניתוח ארניה ,שאתה יכול לעשות את
זה בשב"ן ביחס לסל- - -
דובר:
בדיוק ,זה .12%
דובר:
זה יותר גרוע מניתוח ארניה ,כי אותם עשרות אלפי נשים ,עד היום לא היה להן- - -
דובר:
זה יותר טוב ,זה פחות מפלה ,אפשר שב"ן ואפשר כאן ויש דיפרנציאל במחיר .הדבר
היחיד שמאכזב אותי ,שירדתם מ 20-ל.05-
דובר:
אבל הורדנו את ההשתתפות העצמית מ 015-ל ,15-אחרת אין לזה שום משמעות.
דובר:
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 0מיליון לקחה הורדת ההשתתפות.
דובר:
נפתח לדיון .אני מתחבר למודל הזה.
דובר:
כמה זה כל  05שקלים שמוסיפים ב.015-
דובר:
חצי מיליון שקל 055 .שקלים זה  0מיליון שקל.
דובר:
 15זה באמת נמוך .אם אתה הולך ל 05-יש לך פה פחות מיליון וזה עדיין נשאר משהו
מאוד- - -
דובר:
אני רק רוצה לציין שאיך שצריך להסתכל על זה ,זה לא כך מבחינת איך שזה משתקף
החוצה .אנחנו מחפשים עכשיו משהו לסל ,לסל כולם זכאים ,אין עניין של אפליה כזו או אחרת.
יש את המוצר הזה בסל ,עכשיו יש מוצר אחר ,שזה מוצר שב"ן ,שזה בחירת רופא וזה מוצר אחר,
מי שרוצה ללכת על המוצר הזה יישא בהשתתפות עצמית כזו וכזו וכו' והוא יילך למוצר האחר,
אבל אין כאן - - -נורא חשוב שלא להגיד ,בגלל איך שהציגו את זה ,התחיל כאן דיון כאילו שיש פה
מין מוצר כלאיים ש- - -
דובר:
לא ,אבל אני נרגעתי מיידית.
דובר:
כאן מה שחשוב זה שזה נכנס לסל.
דובר:
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את צודקת.
דובר:
עוד דעות?
דובר:
אחת השאלות החשובות פה זה להבין את הזמינות של השירות ,כי השקיפות העורפית זה
בשבועות היריון מאוד מסוימים ומאוד מצומצמים .מה שקורה זה שאנחנו צריכים לדעת שיש
אפשרות לבצע את הדבר הזה באמת במסגרת הסל בשבועות האלה .שתהיה מחויבות של קופות
החולים להתארגן למתן השירות.
דובר:
גם להתארגן וגם להביא לידיעת הציבור שהם לא צריכים שב"ן בשביל זה.
דובר:
מה שקורה עכשיו ,מבחינתנו ,שזה בכל זאת שינוי מהותי בשירות ,במקביל אני ביקשתי
שיתייעצו עם האנשים שמובילים את התחום בקופה ,לראות אם הם מסוגלים לעמוד בהבטחה
הזו .אני מבקש שתינתן לנו קצת שהות להתייעץ עם מנהלי התחומים ,לשאול אותם איך הם
יכולים לקחת את ההנחיות ולספק את השירות וכו' .אז יש לנו עוד חלק שאנחנו חייבים להתייעץ.
דובר:
לא הבנתי .מה זאת אומרת?
דובר:
כל הקופה שלי זה נשים .זו קופה שכולה נשים ,יש גם- - -
דובר:
אבל לא הבנתי ,לא כל מה שיש בסל אתם מספקים? מה זאת אומרת?
דובר:
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אולטרא סאונד אתה מספק? סקירת מערכות אתה מספק?
דובר:
אני אומר שזה שינה באופן מהותי- - -
דובר:
 ,Xאני מציע ,אנחנו נחליט כרגע שזה נכנס בעדיפות מאוד גבוהה ,נשאר ,ואתם- - -
דובר:
אבל מן הראוי שיתייעצו ,אני לפחות חייב ואני מרגיש שאני חייב להתייעץ כי- - -
דובר:
בסדר ,תתייעץ ,יש לנו עוד כרבע שעה ישיבה.
דובר:
אני בעד ,כל מה שתיארתם פה נראה לי התקדמות ,אני רוצה להיות בטוח שאני לא
מכשיל פה מישהו בלי לשים לב ,מישהו צריך לעבוד לממש את מה שהוחלט.
דובר:
בסדר גמור .יישר כוח למי שהגה את העניין הזה .באמת ,להוריד השתתפות עצמית מ015-
ל 15-ולהפוך את זה לשווה לכל נפש .באמת יפה מאוד .החשוב זה רופא .אני לא חושב שהעלייה ל-
 05שווה את המיליון ,לא נראה לי .נשאיר את זה על  15 .05זה נתפס גם כמשהו שכל אחד יכול
להרשות לעצמו.
דובר:
אני רוצה להגיד עוד משהו ,סקירת מערכות ,אולטרא סאונד רגיל ,ההשתתפות העצמית
שלהם היא בסביבות ה 26-25-שקלים ,כך שזה צריך להיות משהו פרופורציונאלי וזה נראה לי
בסדר.
דובר:
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בסדר גמור.
אני מציע שנלך לפי הסדר של הדפים ואם יש עדכון מוועדת המשנה ,את תיתני ולכל אחד
נזכיר ,אני בטוח שנזכור את הדיון הקודם ,אם זה התנדנד ,אם זה היה חזק בתוכו ונראה ,נגמור
את הסיבוב ונראה כמה הורדנו.
דובר:
לפי הסדר .דלירספ הוא הראשון .הייתה פה גם שאלה לגבי היקפי החולים.
דובר:
לפני שמתחילים ,הבירור אצלנו בקופה נגמר ,יעמדו בזה ,יעמדו בהתחייבות לספק את
השירות.
דובר:
יפה מאוד.
דובר:
זה מהשקיפות העורפית?
דובר:
כן.
דובר:
גם אנחנו .גמרתי את הבירור גם אצלנו.
דובר:
דלירספ ,יש עדכון של מחירים .המחיר היה קודם  2,012שקלים ,ירד ב 0-שקלים.
דובר:
דלירספ ירד ל.2,003.02-
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דובר:
איך זה משפיע על העלות הכוללת? שום דבר.
דובר:
שוב ,כל שקל.
דובר:
כמה יורד? מ 6.320-לכמה?
דובר:
אנחנו בהערכה לחולה מדברים על  0,155חולים בעלות כוללת של .0.030
דובר:
הורדנו את החולים.
דובר:
אני לא בטוח ב 0,155-האלה ,אני חייב לבדוק את זה.
דובר:
זה בסימן שאלה ,כללית עוד בודקת את זה.
דובר:
על סמך מה ועדת המשנה ירדה מ 0,555-ל 0,155-מטופלים?
דובר:
היו לנו השגות על הנושא של ה 0,555-כבר במועד של שבוע שעבר ואנחנו ביקשנו עדויות
מתומכות מהמומחים לגבי הערכה שלהם .הם דיברו על סדר גודל של בערך  0,255חולים ,שזה
 15%מכלל החולים שהם  COPDבדרגות  0ו 1-שסובלים לפחות משתי התלקחויות מתועדות
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בשנה .הם שלחו לנו מאמרים ,הצגנו את זה בפני ועדת המשנה שעוד רוצים לבחון את הנושא
ספציפית ,ולכן אם אנחנו לוקחים את ה 0,055-חולים שהם עם  COPDברמה שהיא סביר,
מניחים ש 15%-מהם סובלים משתי התלקחויות בשנה הרי שמגיעים ל.0,155-
דובר:
יפה .אנחנו מערערים על המספר הזה ,אנחנו בודקים כרגע כמה חולי  COPDהיו פעמיים
בשנה במיון.
דובר:
אוקי .יש פה סימן שאלה- - -
דובר:
אז במהלך הישיבה אתה תחזור ותיתן מספר נגדי ל?0,155-
דובר:
כן .יכול להיות שאני לא אתן מספר נגדי.
דובר:
אני חושב שצריך להמשיך בדיון ולחכות לדבר הזה .בינתיים אנחנו יודעים על  ,0.030אני
בטוח ש X-יאשר את זה.
דובר:
התכשיר הבא מונטלוקסט ,על גילאי  2עד  ,0לא הנושא של סטרואידים.
דובר:
חייבים לאשר את זה.
דובר:
אין שינוי בנתונים?
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דובר:
לא.
דובר:
אני בעד להשאיר .לא השתנה שום דבר ,אנחנו משאירים.
דובר:
 00,555ילדים בגיל  2עד  0עם אסטמה?
דובר:
זה לא אסטמה ,זה התחלה ,דווקא בגילאים הקטנים שיעור החולים הוא הכי גבוה .ככל
שהם גדלים ,אתה מכיר את זה.
דובר:
אנחנו לא יודעים כמה זה אסטמה.
דובר:
זה הרבה מאוד ,כי אם תיקחי כל שנתון בגילאים האלה בימינו ,נגיד ,005,555-005,555
שלוש שנים ,זה  0% .0% ,105,555מתאים לשיעור של- - -
דובר:
אני רוצה להגיד לכם שזה אפילו לא על הערכות ,זה על נתוני אמת שקיימים בילדים.
דובר:
אבל יש כל שנה  005,555ילדים.
דובר:
זה שלוש שנים ,שנתיים עד .0
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דובר:
זה ארבע שנים.
דובר:
ארבע שנים אפילו ,זה  ,1%-0%זה מתאים לשכיחות ספסטית ברונכיטיס באוכלוסייה.
דווקא מתאים.
דובר:
מתאים יותר לספספטיק ברונכיטיס ,באסטמה יש משהו כמו .0.0%
דובר:
אוקי.
דובר:
מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת .יש לנו פה גם כן ,עדיין ,בדיקה שמתבצעת על ידי
קופת חולים כללית .יש לכם כבר תשובות?
דובר:
הבדיקה הייתה מספר החולים.
דובר:
 Xהציגה הצעה להגדרות לחולים ואנחנו שינינו את ההערכות שלנו ל 00-חולים בהגדרות
ספציפיות ,שאולי תחזרי עליהן ותגידי אותן?
דובר:
אנחנו מדברים על קוצב סרעפת בחולי .ALS
דובר:
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אנחנו לא רוצים להגביל את זה רק למי שהולכים ,אנחנו חושבים שצריכים לתת את זה
לאנשים שמתפקדים לפי הגדרות ש X-עם ויואן דרורי- - -
דובר:
תקשיב טוב .המספר הזה יעלה - - -כי אני הולך לבדוק את זה.
דובר:
דיברנו על שתי בדיקות שצריך לעשות לחולים האלה כדי לראות אם הם מתאימים
לטכנולוגיה ,בדיקת  ,FBCשל  15%עד  00%ובדיקת  ENGלסרעפת ,או בדיקת נשיפה ,לבדוק את
תפקוד ה- - -
דובר:
לא הנשיפה.sniff ,
דובר:
.sniff test
דובר:
 sniff testזה אינספיריום?
דובר:
זו בדיקה תחת קולונסקופיה.
דובר:
מי הביא לכם את הטכנולוגיות האלה? ביררתם אצל מומחים?
דובר:
כן.
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דובר:
ואז הגעתם למסקנה שי ש  00שיעמדו במבחנים האלה והוועדה קיבלה מענה לדרישתה
לאיזה שהוא מדד אובייקטיבי ,נכון? מתוך סל חולי ה?ALS-
דובר:
כן.
דובר:
הטסט צריך להיות מה? שמראה שהסרעפת עובדת?
דובר:
שמבנה הסרעפת פעיל.
דובר:
ואת שניהם צריכים ,גם את ה FVC-וגם את ה- - -
דובר:
כן.
דובר:
ואיך אנחנו יודעים מה זה עושה למספרים של החולים?
דובר:
הצגנו קודם את כל החישוב של ה- - -
דובר:
כן ,אני הולך לבדוק את זה במהירות ,כי זה נראה לי נורא נמוך.
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דובר:
 Xיכולה שוב לחזור ולהגיד ,אנחנו- - -
דובר:
הוא לא מוגבל בהליכה ולא מוגבל בכלום ,פשוט יש לו קושי לקחת אוויר והוא מצליח
להוציא אוויר .זה מה שאני מבין.
דובר:
אבל ברוב המקרים הקושי לקחת ולהוציא אוויר בא עם פגיעה משמעותית בסרעפת
והטכנולוגיה כבר לא יכולה להועיל.
דובר:
זה לחולים עם פגיעה משמעותית בתפקודי הנשימה ,אבל עדיין נושמים עצמאית.
דובר:
מרותק למיטה ,אז מה הם צריכים את הדבר הזה?
דובר:
גם אם זה איש צעיר שמרותק למיטה ,המשמעות של הנשמה חודרנית זה לשלול ממנו את
הדיבור ,את האכילה.
דובר:
ומזה הגעתם ל 00-חולים שמתאימים- - -
דובר:
זאת ההערכה שלנו.
דובר:
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הערכת מומחים .ואם יש לכם הערכות אחרות ,אני- - -
דובר:
יש לנו פה מאות חולים שיורדים ככה ל 00-חולים והירידה הזאת ממאות ל 00-מדאיגה
אותי .עד כמה זה סביר? אין לי דרך לבדוק את זה ,אלה לא דברים שרשומים ב- - -
דובר:
זה מה שקיבלנו מוויויאן דרורי ,שזה מרכז ארצי ,היא רואה בסביבות  055חולים חדשים
בשנה ,אבל אני לא יודע להגיד לך.
דובר:
אני זוכרת שיחה דומה בשנה שעברה כשהטכנולוגיה נכנסה לנפגעי עמוד שדרה והשתילו
ארבעה קוצבים כאלה ,למרות שיש הרבה מאוד נפגעי עמוד שדרה ,ש- - -
דובר:
וכמה חשבנו אז שיש? סיכמנו על עשרה ,זה לא פער כזה גדול.
דובר:
אז גם פה ,אנחנו מדברים על .00
דובר:
לא ,אבל זו מחלה הרבה יותר שכיחה וכולם נפגעים בסוף בנשימה .נפגעי עמוד שדרה ,לא
כולם נפגעים בנשימה.
דובר:
אין משהו מקביל החוצה ,יש לך משהו שמכניס פנימה .במהלך המחלה ,זו מחלה
מידרדרת ,אם את שמה סף לכניסה אבל אין סף לאי הכנסה ,אז כולם בפנים.
דובר:
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קשה מאוד לקבל את המילה כולם ,הם הרי עם קשיי נשימה הרבה לפני שהם מגיעים
לזה ,הם מועדים לפנומוניות חוזרות ,הם מודעים לאספיריישן ממוניה ,הם לא כולם מגיעים
למצב הזה .חלק נפטרים אפילו מטראומה.
דובר:
המעבר ל 00-מ- - -
דובר:
לא היה תגובה לכל עמוד השדרה- - -
דובר:
לא חשוב ,עזבו את עמוד השדרה.
דובר:
אני מבין שקשה להגיד 'לא הולכים' ,אבל בכל זאת טכנולוגיה חדשה ,מה אם היינו
נשארים באלה שמסוגלים ללכת?
דובר:
מדובר בטכנולוגיה שהיא עולה מעל  005,555שקל ,זה משהו שחולה לא יכול לרכוש
בעצמו ,אוכלוסייה מאוד קטנה שאין לה כמעט שום- - -
דובר:
אבל על זה  Xמעלה ,מאיפה את יודעת שהיא מאוד קטנה?
דובר:
מפני שהתייעצנו עם שלושה מומחים בתחום ,אף אחד לא הביא חוות דעת אחרות .מה זה
אוכלוסייה מאוד קטנה? יש לנו  ALS 055בכל רגע נתון ,רובם בלי בעיות נשימה עדיין ,מתהלכים,
מידרדרים לאט לאט ,עשרות הם מונשמים ,לא יותר מעשרות בכל רגע נתון ,זו מחלה עם תוחלת
חיים קצרה ,אין מאיפה להמציא כל כך הרבה חולים.
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דובר:
המספרים האלה משכנעים 055 .X ,מספר כולל ,את ה ,slow progression-ההשוואה בין
המספר של סך החולים למספר המונשמים כרגע- - -
דובר:
אז הוא לא רלוונטי בכלל.
דובר:
לא ,הוא רלוונטי ,ההשוואה ביניהם ,כמה מונשמים?
דובר:
עשרות .מדובר על עשרות בכל רגע נתון.
דובר:
אני חושב שב 00-יש לך סייפטי לא רע .זה לא הולך להיות  ,05זה יכול להיות  , 02זה יכול
להיות  .05אני מציע להשאיר את זה על  . 00הם העלו את מספר החולים ,מה המכפלה תיתן? תיתן
 2.1מיליון  .₪מוסכם?
דובר:
עוד לא .אני צריך להתייעץ.
דובר:
בסדר .אם יהיה ערעור בזה .כרגע אנחנו מסכימים להכניס ,יהיה ערעור ,ראית באיזה
מהירות חזרנו.
דובר:
השאלה אם זה נכון שעדכנו את זה ל.00-
דובר:
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כי הורדנו את המגבלה שזה לא רק הולכים ,אלא זה אנשים עם תפקוד מסוים ,ולדעתנו
זה- - -
דובר:
נתקדם .שילוב עם אינסולין ,של ביאטה וויקטוזה .יש שינוי בנתונים? אין שינוי בנתונים.
יש שינוי בתחושה שחשוב להכניס את זה?
דובר:
אנחנו כל שנה מכניסים עוד סוכרת ועוד סוכרת ועוד סוכרת ,יכול להיות שהשנה צריך
לחשוב ,אולי לוותר על תוספת.
דובר:
לא ,אתם לא צודקים.
דובר:
אני מבין שהקופות חמות כי אתם נותנים את זה ממילא ורוצים את זה בסל .אני מבין
אתכם .זה לא דבר לא לגיטימי.
דובר:
לא ,אנחנו לא עושים את זה.
דובר:
אתה אמרת שלמאות חולים- - -
דובר:
אל"ף ,אנחנו נותנים את כל הטכנולוגיות שנדונו עד היום ממילא ,אבל אנחנו רוצים
להסדיר את זה בסל.
דובר:
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בסדר גמור ,זו לא הייתה אשמה ,X .אני מרגיש ,אני לא יודע אם עוד רוצים להתבטא ,זה
צריך להישאר כרגע בעדיפות עליונה.
דובר:
אני גם חושבת.
דובר:
נחכה לגמר הסבב ,נראה כמה נקזז .בינתיים נעשתה עבודה מאוד יפה עם שקיפות
עורפית ,הורדנו  0מיליון ,יש לנו להוריד רק .010
קדימה .הבא לורימקס .רבותיי ,זה סכום קטן לקבוצה מוגדרת ,התחליפים ירודים ,קיבל
 ,A9אני בעד- - -
דובר:
נשאר.
דובר:
נשאר.
הומירה לאדלימומאב ,אני מבין שפה יש שינויים.
דובר:
כן .עשינו חישוב מחודש לגבי החולים בקו השני.
דובר:
קו טיפול שני עשינו לפי בקשת החברים פה.
דובר:
לפחות לשנה .בגלל הסכום הגדול ,אני חושב שזו פשרה ראויה ,השאלה כמה זה יצא.
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דובר:
מדובר ב 000-חולים בעלות כוללת של .05.133
דובר:
ירדת מ 25-ל.05.0-
דובר:
אבל קו טיפול שני.
דובר:
ברור ,זו לא אותה התוויה שהתבקשה .אבל בואו ,לשנה זה בסדר .נכשלי אינפיקסימאב,
רמיקייד.
דובר:
אפשר לחיות עם זה בסדר.
דובר:
רבותיי ,יש הסכמה? אנחנו מתקדמים? אפשר להתקדם?
דובר:
 PET/CTמיאלומה ,זה סכום נמוך ,וסרטן ממקור לא ידוע .אני חושב שכל פנימאי
ואונקולוג יודע שאנחנו מתחבטים בעניין הזה.
דובר:
 Xהיה נגד ,אבל הוא לא פה.
דובר:
שניהם חשובים.
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דובר:
אנחנו משאירים את זה.
אולנזפין וסרוקוול ,טיפול בסכיזופרניה ,קו ראשון .הרף התנדנד בדיון הקודם .אני רק
מזכיר ,מתנדנד .יש חידושים? לא היו צפויים חידושים .אולנזפין וסרוקוול קו ראשון .אחד
הנימוקים שהיו לנו זה מכתבו של פרופ'  ,Xשבריאות הנפש חשה מקופחת בצורה בלתי רגילה,
אנחנו גם יודעים שזו אוכלוסייה מאוד מאוד פגיעה .מצד שני יש חלופות.
דובר:
אני בעד להוריד את זה ,כי קו שני קיים ,בואו נזכור את זה .הקו השני הוא לא שנים
מהקו הראשון ,תשאלו את המטפלים.
דובר:
אמרת את זה גם בסבב הקודם ,זה הפלוס מינוס.
דובר:
אם לא תהיה בררה ,צריך יהיה להוריד את זה.
דובר:
אני לא יודעת ,כרגע לא הייתי מורידה את זה.
דובר:
כל פעם שזה מגיע לשלב הזה וצריך להוריד משהו ,בדיונים של השנים האחרונות,
מורידים את התרופות הפסיכיאטריות.
דובר:
לא בסבב הזה .נמשיך הלאה.
דובר:
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לא ,אני בעד להמשיך הלאה .אני חושבת שאם העלינו את זה לתעדוף סופי כי באנו
ואמרנו שנעשה אמירה- - -
דובר:
להמשיך הלאה? אתה גם אמרת לא בשלב הזה.
דובר:
כמו שבאנו ואמרנו על הבוקולאם שיש לו חלופות אחרות ,אמרנו ,רגע ,אנחנו רוצים
לשמור על כבוד האדם ורוצים לעשות איזה שהיא אמירה חברתית והעלינו את זה.
דובר:
אני נגד.
דובר:
בשנה שעברה גם הורדנו ברגע האחרון.
דובר:
ברשותך ,נמשיך הלאה.
דובר:
גם אני נגד .זה  02מיליון שקל על משהו שניתן כקו שני ,שלא ברור מה התועלת הגדולה
בזה .זה המון כסף.
דובר:
התועלת זה בתופעות לוואי ,באשפוזים חוזרים ,בהיענות יותר גבוהה של מטופלים.
דובר:
אבל הקו השני ניתן לא אחרי הרבה זמן לפי מה שנאמר.
דובר:
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מאיפה את יודעת? אם מה שאת היית אומרת ,אחרי חודש ,זה היה נכון ,אין לי- - -
דובר:
זה מישהו שהפסיכיאטר קבע שהסכיזופרניה שלו היא אולנזפין קומפטבל .זה לא מדע.
דובר:
מה המבחן היום למעבר לקו שני?
דובר:
בהמשך למה שאמרתי בסבב הקודם ,אני רוצה לבקש מהקופות שיעבירו נתונים למה
הקריטריונים להעברת קו שני וגם משך הזמן שזה היום מתבצע.
דובר:
תופעות לוואי.
דובר:
ומה משך הזמן?
דובר:
תופעות לוואי ואי היענות לטיפול.
דובר:
מימים עד שבועות ,נראה לי.
דובר:
מה הממוצע היום של המעבר?
דובר:
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ממוצע ,חציון ,משהו.
דובר:
אתם מבררים על הרבה דברים ,יש פה  02מיליון שקל על הכף ,אני חושבת שזה נתון
חשוב.
דובר:
רגע ,אינדיקציה נוספת זה אם מגיעות תלונות למשרד הבריאות ,אולי יגידו שזו
אוכלוסייה שלא מתלוננת ,אבל בכל זאת אם יש תלונות על בעיה- - -
דובר:
 Xכבר מברר אצל ד"ר  .Xמישהו יכול לטלפן לפרפ' ?X
דובר:
אפשר ,מה אתם רוצים שנשאל?
דובר:
נשאל את השאלות של .X
דובר:
אני הייתי רוצה לדעת ,זה נראה לי מידע לגיטימי ,שיש אותו ואפשר לקבל.
דובר:
זה  05,555חולים .זה המון.
דובר:
מדובר בעלות נמוכה למטופל.
דובר:
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אין פה אף פסיכיאטר.
דובר:
יש לך  02מיליון ...לעומת המצב הקיים .לפחות שתדע שאתה מעביר משהו אם יש תועלת
או אין תועלת.
דובר:
אבל אם חסכת אשפוז לכל בן אדם או תופעות לוואי?
דובר:
אתה הולך לאשפוזים ,נאמר כאן קודם ,כשמישהו זרק פה את האשפוזים ,שזה בכלל לא
כך.
דובר:
אם יש תופעות לוואי ,עוברים לקו שני.
דובר:
אולי אתה צודק ,אבל אולי לא ,אין לנו את- - -
דובר:
מי יכול לומר לנו? פרופ'  Xיכול לומר לנו?
דובר:
אפשר ,אתה רוצה? דבר איתו אתה .אני לא אוכל באמצע .תגיד לו שעומד על הפרק
אולנזפין וסרוקוול כקו ראשון ומה הממוצע שהם מקבלים את הריספרדל או ריספרידון עד
המעבר היום לקו שני .מה לוח הזמנים ומה ההיקף שלו?
דובר:
ומה ייתן לך המידע הזה?<
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דובר:
אני אגיד לך מה זה ייתן ,כי אם מדובר בחודש- - -
דובר:
יש לך מידע עכשיו ,מה את עושה?
דובר:
אם לא הרבה זמן ,אין סיבה להכניס את זה.
דובר:
זה לא הרבה זמן.
דובר:
כי אני מניח שתופעות הלוואי כשאתם מדברים על יתרונות ,אז גם החיסרון בקו ראשון
הוא לא הרבה- - -
דובר:
כמה זה הרבה זמן? אני רוצה שתגידי לי ,לפני שנגיד לך- - -
דובר:
רבותיי ,רק שנייה .תקשיבו ל.X-
דובר:
אמרתי את שלי ,אני רק אבקש את הנתונים .נשאלה כאן שאלה מה זה יעזור ,אז אמרתי
שזה יעזור בגלל שלדעתי אם מדובר בפרק זמן שהוא פחות משנה של תופעות לוואי ,וזה בעצם
היתרון ,אין סיבה להכניס ב 02-מיליון  ,₪כשזה גורע מדברים אחרים את התרופה הזו.
דובר:
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אתה רוצה לענות לה?
דובר:
לא ,אני אומר שרציתי להבין ,שכולנו נבין ,לפני שאנחנו מראים את הנתונים ,נראה אותם
אם יהיה לנו מה להראות ,את החשיבה .את אומרת שקריטריון של שנה הוא מאוד ברור ,אם זה
אנשים שמקבלים את זה פחות משנה ,אז אולי לחשוב על לוותר על זה ,אבל אם זה שנה או יותר,
אז אנחנו נשארים במצב הזה.
דובר:
נכון.
דובר:
לא ,שנה זה מדד של  ,Xזה לא המדד שלנו.
דובר:
נשמע את .X
דובר:
אין תחום שבו יש שתי תרופות באותו קלאס שמושכים חולה שנה עד שעוברים לתרופה
הבאה ,באף מקום.
דובר:
אז אתה רק מחזק את התחושה שלי.
דובר:
לא באף תרופה ,ודאי שלא בפסיכיאטריה ,זו התעללות בחולה .אנחנו בדקנו סדר גודל של
חודש וחצי עד חודשיים שנותנים את הריספרידון ,יש עניין של העלאת מינונים ,ואם התרופה לא
עוזרת לו עוברים לקו הבא.
דובר:
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יש לכם חולה שהפסיקו ברגע שעברתם לקו הבא?
דובר:
איזה אחוז של חולים על ריספרידון מעל שנה?
דובר:
צריך לבדוק את זה ,אבל זה סדר גודל של חודש וחצי.
דובר:
אם הממוצע הוא חודש וחצי-חודשיים לדעתי לא צריך להעביר את זה.
דובר:
אני חושבת שההיבט אפילו היותר קריטי ממשך הזמן שלוקח לעבור לקו השני זה באמת
איזה אחוז הוא יציב על הקו הראשון ,כי אם הקו הראשון הוא אפקטיבי באוכלוסייה
משמעותית- - -
דובר:
זה מה ש X-שאלה.
דובר:
לכן רציתי לדעת מה אתם רוצים לדעת.
דובר:
אז חבל לעבור לתרופה יותר יקרה כשהקו הראשון עובד.
דובר:
זה כלול בשאלות של  X .Xרצה להתבטא ,אבל הוא בטלפון.
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דובר:
אני מברר עם פרופ'  Xאצלנו.
דובר:
מאה אחוז.
דובר:
אבל צריכים לזכור שהפסיכיאטרים ביקשו את האולנזפין .אני בספק על הסרוקוול,
הנתונים עליו הרבה פחות חזקים ,אבל ביקשו את האולנזפין מתוך צורך ,יש להם כבר הרבה שנים
את הריספרדל והבקשה הראשונה שלהם מהסל זה לאפשר להם גם להשתמש באולנזפין .אני
מאמין שיש קוקרן שמראה יעילות מעבר לתופעות לוואי .אלה אנשים צעירים ,בהתקף ראשון של
פסיכוזה ,אז הסיטואציה היא מאוד מחייבת תגובה מהירה ,ה failure-של תרופה זה חודש-
חודשיים של חולה צעיר פסיכוטי במצב שהוא בעייתי מאוד.
דובר:
וההיענות לטיפול זה בעייתי לזה שנכשל.
דובר:
מה בדיוק תופעות הלוואי הנוספות בחודש וחצי-חודשיים האלה? מה יכול להיות לו?
האם יש לזה השלכות לטווח ארוך ,האם זה - - -
דובר:
זה לא השלכות לוואי בשלב הזה ,בשלב הזה זה יותר יעילות.
דובר:
יש לזה פגיעה באיכות החיים .קשה.
דובר:
כן ,הוא מתפקד או לא מתפקד.
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דובר:
השאלה איזה תופעות.
דובר:
אתה לא יודע לבחור שזה יהיה - - -אותו דבר יכול לקרות עם סרוקוול.
דובר:
בסדר ,אבל היה להם ריספרדל כל השנים ,עכשיו הם רוצים עוד משהו.
דובר:
הפסיכיאטרים אומרים שהזמן שהם מחכים לחוסר תגובה הוא בין ארבעה לשישה
שבועות .ואז מחליפים לקו שני.
דובר:
אבל הם אמרו כמה מחליפים לקו שני?
דובר:
זה כשאין תגובה.
דובר:
אין לו מספרים ,הוא לא יכול להפיק מספרים בן שנייה .המצב הסביר זה שבא חולה כזה,
מקבל טיפול קו ראשון .לא הגיב תוך שישה-שמונה שבועות ,הוא מעביר אותו לקו שני.
דובר:
תשאל אותו כמה זה חשוב לו להפוך לקו ראשון.
דובר:
זה משנה המספר ,אם זה רוב החולים ,אז מה? כמה עוברים ל- - -
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דובר:
זאת השאלה ,ולא תוך כמה זמן.
דובר:
זה גם וגם ,שתיהן חשובות.
דובר:
לא ,זה הרבה יותר חשוב- - -
דובר:
אתה צודק.
דובר:
אנחנו שומעים מפרופ' .it would be nice to have ,X
דובר:
כמה עוברים לקו השני? אתה יודע?
דובר:
אני חייב להגיד שהנקודות של  Xנתמכות על ידי גורמי המקצוע.
דובר:
יש לשני הכיוונים ,יש רופא שתוך שבוע רוצה להעביר אותך ויש כאלה שמוזנח ,הוא לא
הגיע לרופא ,אבל תיאורטית ,מבחינתו ,תוך שישה-שמונה שבועות צריך לעבור.
דובר:
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אבל השאלה היא כמה באמת עוברים לקו שני .כמה לא מספיק להם הקו הראשון .איזה
אחוז.
דובר:
 ,Xקודם כל אני מבין ממך שד"ר  ,Xמנהל הפסיכיאטריה בהדסה ,ופרופ'  ,Xאמרו אותן
מילים פחות או יותר.
דובר:
כן ,אבל הם לא ענו על השאלה שמעניינת ,לא תוך כמה זמן מעבירים ,אלא איזה אחוז
מעבירים .כי אם מעבירים תוך יומיים  5.2%מהמטופלים ,זה ממש לא מעניין ,אם הם מעבירים
תוך שישה שבועות  65%מהמטופלים זה כן מעניין.
דובר:
נכון ,אתה צודק.
דובר:
על השאלה הזאת הם לא יודעים לענות ,לא מוניס ולא עומר בונה.
דובר:
אבל מי שאין תגובה מקבל את הקו השני בסל ,אין לו בעיה.
דובר:
אבל השאלה היא 55% ,צריכים לעבור לקו שני ,אז מלכתחילה תיתן להם את הקו
הראשון.
דובר:
אבל סביר להניח שאם היו הרבה ,אז גם העלויות לא היו גבוהות .בכל מקרה זה כבר חלק
מהעלות היום.
דובר:
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העלות לפרט לא גבוהה .אינסולינים השארתם ככה ,כשהעלות לפרט היא הרבה יותר
גבוהה.
דובר:
ושקיפות עורפית גם 00 ,מיליון שקל .שקיפות עורפית ,שאני חושב ולדעתי בכלל היינו
צריכים להוריד אותה בדיונים הקודמים .כשאנחנו מדברים על לתת תרופות אנטי פסיכוטיות
לפחות חודשיים צריך לחכות לאפיקסי וגם לראות אם יש תופעות לוואי ,המיידיות ,ויש את
המאוחרות ,פגיעה בכבד ,...אינטראקציה עם כל התרופות ,עלייה במשקל- - -
דובר:
באחוזים נמוכים.
דובר:
לא .גם החמרה ,אם אנחנו נחכה שבועיים עם חולה פסיכיאטרי ואחר כך ,אחרי
חודשיים-שלושה עד שיגיע ,ונראה שזה לא מתאים לו ותעביר אותו עם הקומפליינס וכבר סיכוי
הריפוי שלו ,להחזיק אותו ,לייצב אותו ,יותר קשה.
דובר:
זה לא מה שאומר פרופ'  ,Xשהוא אחד הוותיקים והמנוסים.
דובר:
אני מדבר מתוך זה שאני מלמד את כל הפרמקולוגיה במערכת  ,CNSלידי נמצא פרופ' X
ומנהל בית חולים פסיכיאטרי- - -
דובר:
פרופ ?X
דובר
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גם בלמקר מלמד שם ,וכולם מדברים על זיפרקסה ,בנוסף לכל שאר האפיקסי והיעילות
שלה ,כל חודש וכל שנה מגלים עוד דברים ,שהיא יותר טובה מכל תרופה אחרת ,בגלל זה היום
מתחילים עם זיפרקסה.

דובר:
אז מה אתה חושב שצריך לקרות?
דובר:
אם אני הייתי בוחר בין לתת לשקיפות עורפית  00-05מיליון שקל ,שיוסיף עוד סיכוי
ניבוי- - -
דובר:
למה? באים ילדי דאון.
דובר:
לא ,אבל שוב- - -
דובר:
לא נוציא את השקיפות העורפית ו- - -
דובר:
לא ,אבל הסכומים שיש שם 00 ,מיליון שקל ,זה עבר בכלום ,אבל פה שיש לך אוכלוסייה
של חולי נפש ואתם כאילו רוצים לנסות עליהם ,לא מספיק את הצרה שיש להם ,גם לנסות לראות
אם הקו הראשון עזר או לא ואז לעבור לקו שני.
דובר:
אני רוצה להציע משהו .בואו נשאיר את זה בינתיים ,נחכה גם אולי לתשובה מקופת
חולים  Xעל האחוזים ,היות ש X-מנסה להוציא את הנתונים ,לגבי כמה אחוז עוברים מקו ראשון
לקו שני ,בואו בינתיים נשאיר את זה ,נראה מה קורה כשנקבל את הנתונים.
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דובר:
אני חושב שכשמשקללים את כל מה שנאמר סביב השולחן ,בשלב הזה צריך להשאיר .יש
נתונים? נשמע.
דובר:
מה שיש לנו כרגע זה כמה דברים ,אל"ף ,היקף המטופלים כיום עומד על  03,555חולים
שמטופלים בתכשירים אטיפיים לסכיזופרנים ,מהם  00,555בערך בקו הראשון ,קרי שליש .גם
צריך לזכור עוד משהו ,מעבר לעובדה שאנחנו אומרים בוא נתחיל עם ריספרדל ,אחרי זה נעבור
לזיפרקסה ,אחרי זה נעבור לסרוקוול ,שזה המצב כיום ,אוטומטית החולה לאט לאט פחות מגיב.
בעצם העובדה שאנחנו מקדימים את התרופות שמהוות את הטיפול העיקרי אנחנו מאפשרים
פחות מעבר לתרופות היותר יקרות .את זה לא שקללנו פנימה בתוך העלויות ,אבל זה גם איזה
שהוא פקטור שצריך לסגור אותו ,שברגע שאתה נותן התאמה יותר נכונה בקו הראשון ,הסיכוי
שלך לעבור לקו השני יותר נמוך ואז הסיכוי שלך כתוצאה מזה לעבור לתרופות היותר יקרות גם
יורד .אז אני חושבת שזה גם פקטור שצריך ל- - -
דובר:
אנחנו לא יודעים את הגודל של הפקטור הזה.
דובר:
אני לא יודעת- - -
דובר:
בשביל זה היא לא תמחרה את זה.
דובר:
זה תיאורטי.
דובר:
אני לא יכולה לתמחר את זה ,כי אני לא יכולה להגיד לך באמת איך זה ישפיע ,אבל זה
בפירוש כן משפיע.
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דובר:
רבותיי ,יש הסכמה להשאיר בשלב זה ,עד הסיבוב הבא אולי יהיו עוד נתונים? או שנחליט
בסיבוב הבא? אני רק מביא לידיעתכם ששני אנשי המקצוע שהתייעצנו איתם לא ראו את זה
כעדיפות עליונה ממש.
דובר:
רק . nice to have
דובר:
אני ביררתי ,קופת חולים  Xלא נתנה את התשובה לשאלה שמעניינת את כולם ,תוך כמה
זמן ,כי ייקח להם הרבה זמן לחשוב את זה.
דובר:
בסדר ,אבל אני לא חושב שיש פה כרגע- - -
דובר:
לא תוך כמה זמן ,מה שרצינו לדעת מכם זה את האחוז שעוברים.
דובר:
רבותיי ,יש פה ממש דיכוטומיה בין כאלה שחושבים שאפשר להוריד עכשיו לכאלה שבעד
להשאיר ,לכן לדעתי מתחייב להשאיר ,לראות מה קורה עם הסכומים לקראת הסוף.
דובר:
האם הטיפול בסך הכול בחולי סכיזופרניה ומחלות נפש הוא ברמה בישראל פחות טובה,
מבחינה חברתית? זו שאלה חברתית ,היחס אליהם כמו שציינת הוא פחות טוב ופחות אכפתי
מדיון אחר בתרופות אחרות.
דובר:
אני חושב שצריך להזכיר את הרפורמה שנעשתה בבריאות הנפש.
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דובר:
הרפורמה בבריאות הנפש דנה בצד הארגוני יותר.
דובר:
אני מסתכן בלענות פה שהרמה מאוד טובה.
דובר:
אין לי ידיעה בדוקה אבל אין לנו שום סיבה להניח שהטיפול בחולי נפש בישראל הוא
פחות מאשר בנישות רפואיות אחרות.
דובר:
ממש לא.
דובר:
אני אפילו רוצה להגיד לגבי ארצות הברית ,בארצות הברית זה אפילו הורע יותר מאז
שהיה את החוק שסגר את בתי החולים ,הוציא את האנשים לרחוב ,מהמפגשים שלי עם ראש
הפסיכיאטריה ב ,NIH-הטיפול שם הוא ברמה הרבה יותר נמוכה.
דובר:
טוב ,ארצות הברית זה לא דוגמה.
דובר:
אבל זה נכון לגבי הרבה נישות ברפואה ,שהטיפול בארצות הברית הוא ברמה יותר נמוכה.
מה שאני אמרתי לא מעיד ,הוא באמת תופעה עולמית ,ידועה ,גם מארצות הברית וגם מהארץ,
וזה מעיד עלינו ,ואני מציף אותה כי אני חושב שזה מחייב אותנו לבדיקה עצמית בנושא הזה.
דובר:
עוד משפט אחד בנושא הזה .לא רק שזה ברמה גבוהה ויש פה את כל המגוון של
התרופות ,אנחנו מתווכחים פה על הקו ,אבל תכל'ס אנשים מקבלים ,אלא שהרפורמה לא מעלה
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ולא מורידה ,כי החלק של הטיפול התרופתי כבר קיים ממילא בקופות ,אז לא משנה הרפורמה.
החולים מקבלים את התרופות שהם צריכים לקבל ,ברמה גבוהה.
דובר:
האם בסיבוב הבא יש איזה שהם נתונים שכן אנחנו יכולים לקבל ,שיעזרו לנו לדיון הבא?
מהקופות או מהמומחים ,איזה הערכה ,אתם יכולים לא לחשב בדיוק ,אבל משהו,05% ,25% ,
 05%זה גם- - -
דובר:
חיסכון?
דובר:
אני התייחסתי רק לאיכות הטיפול התרופתי ,לא- - -
דובר:
לא ,הוא מדבר על הקטע הקודם של הדיון ,כמה עוברים מריספרדל לאולנזפין.
דובר:
אנחנו לא נדע .הרבה עוברים ,אנחנו לא יודעים להגיד כמה ,אבל עוברים תוך כמה זמן
וכמה נשארים.
דובר:
תוך כמה זמן שמענו משני פסיכיאטרים ,ארבעה עד שמונה שבועות.
דובר:
זה יהיה בסדר ,עכשיו מה שנותר לנו זה לדעת כמה עוברים- - -
דובר:
למה? אי אפשר לדעת ברגע נתון כמה סכיזופרנים מקבלים- - -
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דובר:
אז היא אומרת לך ,שליש מה- - -
דובר:
 Xצודק ,זה נתון מאוד חשוב .ככל שהאחוז גבוה יותר ,ככה זה יותר בעד להכניס את זה
לסל.
דובר:
שליש בקו ראשון ,שני שליש בקו שני .זה הנתון של מכבי.
דובר:
רק שליש נשארים בקו ראשון
דובר:
אמרה  Xאת זה מקודם ,היא אמרה שליש מהחולים בקו ראשון.
דובר:
אבל גם אם יאשרו את הסרוקוול שני שליש יעברו.
דובר:
מי אמר? למה?
דובר:
כי אין שום הוכחה שלהתחיל בסרוקוול לא יהיה- - -
דובר:
אבל יש הוכחה מבחינת תופעות הלוואי.

סל הבריאות
21.02.02

062

דובר:
זה לא שיש איזה שיטה לבחור ,שזה עדיף ,שאתה יודע שהוא יקבל סרוקוול והוא לא- - -
לדעתי ,אין הוכחה אחרת ,שאם סרוקוול היה הקו הראשון ,אני אומר שעדיין שני שליש היו
עוברים לשתי התרופות האחרות.
דובר:
אנחנו לא יודעים את זה.
דובר:
לכן אני לא רואה את הנתון הזה כחשוב .אני חושב שיש את האופציה תוך חודשיים- - -
דובר:
אנחנו פשוט לא מבינים מספיק את המחלה שנקראת סכיזופרניה.
דובר:
הנתון הזה כן חשוב ,הוא כן חשוב ,כי זה אומר ש- - -
דובר:
לא ,זה לא מדויק .ברור מה תופעות הלוואי שמעבירות ,אם יש השמנה ,אז הם עוברים,
אם יש משהו מטבולי ,הם עוברים .יש כל מיני דברים שהם עוברים ,אי הוודאות בקטע הזה היא
לא מדהים יחסית לדברים אחרים שאנחנו לא יודעים.
דובר:
ואתה אומר שהיא תישאר .אז אנחנו נישאר בהחלטה שלנו שאנחנו עוברים הלאה ונזכור
את זה .לעומת זה לריספרדל בהפרעות התנהגות 0.6 ,מיליון ,אנחנו משאירים .גם דקפפטיל
לערפיליות .לו יצוין שבסופו של דבר לא נכניס את האולנזפין ,אז בריאות הנפש לא מנושלים
לגמרי.
דובר:
הכנסנו את הפנפט.
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דובר:
כן ,למרות שיבדקו את תופעות הלוואי.
דובר:
זה נכון ,בתמיכה גדולה של הסל- - -
דובר:
ובתמיכה שאני מבקש שיבדקו אם היא בכלל- - -
דובר:
אנחנו אמרנו שנבדוק ,לאור הערה של .X
דובר:
סטיבקס ,גם פה קצת התנדנד ה ,1.56 - - -משאירים או לא משאירים? אני הרגשתי
שהדיון בפעם הקודמת היה ממש X - - -הוביל אותי ,זה היה  .it would be nice to haveבמקום
חשיש ,לא מבוקר ,לא זה .יש הסכמה להוריד?
דובר:
כן.
דובר:
אוקי ,ממשיכים הלאה.
אקיטים לאיידס ,אבקוויר .אנחנו משאירים אותם ,העלות נמוכה.
דובר:
יש ספרות חדשה ,עוד יותר חדשה עכשיו ,כמה שהם עוד יותר חשובים ,אז שהאקיטים
יישארו.
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דובר:
כל מה שנגמר ב'וויר' בסוף נהיה חשוב ,גם לאיידס ,גם להפטיטיס .C
סיגניפור .מה אנחנו אומרים על  00חולי הקושינג ,שהם לא מסוגלים לעבור ניתוח או
נכשלו בניתוח.
דובר:
אין להם פתרון.
דובר:
אין להם פתרון מצד אחד ,מצד שני היעילות לא בשמים .זה לא קטקנוזול ,אבל היא לא
בשמים.
דובר:
בשלב הזה הייתי משאיר.
דובר:
זה  1מיליון.
דובר:
היעילות לא גבוהה 200,555 ,שקל נראה לי גבוה כעלות טיפול.
דובר:
את בעד להסיר בשלב הזה?
דובר:
בשלב זה אנחנו מסירים רק דברים חשובים ,כי אין לנו בררה.
דובר:
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זזה ברור ,את בעד להסיר.
דובר:
השאלה מה היעילות של זה.
דובר:
בואו נקרא משפט ממוקד על היעילות של הסיגניפור ,ממש מתוך האבידנס ,מי נותן לנו?
דובר:
אם זה לא ייכנס ,אולי המחיר יירד בשנה הבאה.
דובר:
יש מחקר פאזה  0של  02חודשים שבדק שני מינונים של סיגניפור .אפשר לראות ירידה
ממוצעת ב UVC-של  05%בשתי הזרועות לאחר חודשיים והתגובה נשמרה לאורך כל המחקר.
רמות הקורטיזול בדם וברוק ירדו .אחוז החולים שהשיגו נרמול של הקורטיזון לאחר שישה
חודשים היה  01.0%לעומת  ,20.0%בשני המינונים 055 ,לעומת .355
דובר:
אוקי % 01 ,ו 20%-נרמול של הקורטיזון .היפרגליקמיות היו לפני ונשארו גם אחרי .את
זה כבר שמענו.
דובר:
מה השיפור במונחים של איכות חיים?
דובר:
יש עלייה במדדי איכות חיים.
דובר:
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איזה מדדים?
דובר:
לחץ דם ,דברים כאלה.
דובר:
לחץ דם זה לא איכות חיים ,אתה לא מרגיש .זה חשוב מאוד מבחינת תוחלת- - -
דובר:
אני חושבת שהדיון הזה בהשוואה לנגלזיים הוא מאוד רלוונטי ,כי פה העלות הרבה יותר
נמוכה מהנגלזיים והתחושה שלי מבחינת שיפור באיכות חיים שזה דומה ,אלא אם אני טועה.
דובר:
פה כתוב על אדמומיות בפנים ,מסת שומן ,BMI ,לחץ דם.
דובר:
אלה תופעות הלוואי?
דובר:
הביטויים של הקושינג שמשתפרים.
דובר:
של הקושינג זה ברור ,אבל יש ביטויים שנשארים גם אחרי התרופה ,כמו היפרגליקמיה.
דובר:
זה מה שמשתפר.
דובר:
אלה הדברים שמשתפרים ,לאורך מעקב של כמה זמן?
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דובר:
 02חודשים.
דובר:
אני לא בעד להוציא את זה לאור הנתונים האלה .אני חושב שיש אפיקסי משמעותי .מה
אתם אומרים? לאור מה ששמענו הרגע.
דובר:
זה מדידה של שני המינונים אחד לעומת השני ,אין פה איזה שהיא השוואה לפלצבו.
דובר:
בסדר ,אבל בוא נגיד שהמינון הגבוה השיג - - -איך תמחרתם ,לפי איזה מינון?
דובר:
אל תשאל ,כי זה יכפיל את המחיר .אני מוכרח להתוודות שבשיחה שניהלתי בכיר שעוסק
בנושא הזה- - -
דובר:
.It be nice to have
דובר:
הוא לא הלך ליותר מדי .הוא אמר שזה יכול למנוע אנדרנלקטומי ,זה לא - - -זאת אומרת
הוא טוב ,אבל הוא לא רואה את זה כ- - -
דובר:
מה זה נקרא למנוע אנדרלקטומי ,זה קושינג אימפרוביזורי.
דובר:
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אם נכשלת ב- - -
דובר:
זה הוריד את הקורטיזון.
דובר:
יש חולים שאתה מגיע לאנדרנלקטומי .נכשלת בהיפופיזקטומי ,מה הדבר הבא? אז אתה
נותן סיגניפור.
דובר:
אז צריך לתת ריפלייסמנט תרפי .אין בעיות מקומיות כתוצאה מהגידול ,שהן ממש לא
נפתרות על ידי הסיגניפור ,אין גדילה ,עיוורון ,קיאזמה? שלזה הסיגניפור לא עושה שום דבר.
דובר:
בוא נגיד שהיא תרופה עם יעילות סבירה מאוד נגד מחלה אנדוקרינית של קושינג.
דובר:
מולטי סיסטמית ,קשה ,מקצרת חיים.
דובר:
--שעכשיו אתה מצליח להוריד אותו ,אנטי קורטיזול ,האם מרקרים יורדים מבחינת?...כן .האם זה מאריך חיים?- - -
דובר:
אתה שומע ,שלפי ה ...יש ,מצד שני אנדוקרינולוג- - -
דובר:
הייתי שמח מאוד שזה יהיה ב 055,555-שקל ולא  200,555שקל למבוטח .אם לא תהיה
בררה ,נצטרך לדחות את זה בשנה ונתפלל שהמחיר שלהם יירד.
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דובר:
אתה מציע להוריד?
דובר:
לא ,אני אומר שהתרופה אפקטיבית.
דובר:
ומה אתה מציע?
דובר:
אין להם חלופה.
דובר:
הוא מציע להוריד השנה.
דובר:
אם אין בררה ,לדחות את זה השנה.
דובר:
מה נקרא אם אין בררה ,אנחנו כבר בשלב ,אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להוריד 015-005
מיליון.
דובר:
לדחות.
דובר:
להוריד .אוקי .להוריד את הסיגניפור.
דובר:
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אני לא בטוח שצריך להוריד את זה .אין חלופה לאנשים האלה.
דובר:
אומרים לך די הרבה דברים.
דובר:
למה את זה צריך להוריד?
דובר:
מכיוון שהאפקיסי הוא פחות.
דובר:
אני הייתי מבקש שלפני שאנחנו מורידים את זה ,אם אפשר שמישהו יפנה לחברה ויגיד
להם שזה הולך לרדת ,אם הם מוכנים לרדת במחיר ונשמע מה הם עונים.
דובר:
אתם מוכנים לעשות את זה? אוקי ,אנחנו נמשיך בינתיים .החלטנו להוריד ונעשה רוורס
של ההורדה ,אם תהיה הוזלה משמעותית.
דובר:
לא ,אני מציע שנחליט להוריד אחרי.
דובר:
נעשה את זה פוזיטיבי .אוקי .בסדר גמור.
דובר:
זה יירד ל 1-מיליון ,זה עדיין אותו דבר.
דובר:
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אם זה יירד ל 2-מיליון זה סיפור אחר.
קפרלסה.
דובר:
קפרלסה חייב להיות בפנים.
דובר:
אני גם חושב .מחלה קשה ,מקצרת חיים ,ראינו שיש  added valueלהארכת תוחלת
חיים .אמנם לא בשמים ,אבל...
אוקי ,פרג'טה.
דובר:
אנחנו מתנגדים.
דובר:
פרג'טה ,למה אתם מתנגדים? האבידנס הוא .A9
דובר:
בגלל כמות החולים ,בגלל התמחור ובגלל משך הריסק שרינג .מכל הסיבות האלה ,בעיניי
זה לא מסודר ,מבחינתי הדבר הזה לא יכול לעבור.
דובר:
הריסק שרינג עלה לחמש?
דובר:
עלה לחמש.
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דובר:
חמש שנים ריסק שרינג .בכלל עצם הנוכחות של הריסק שרינג בעצם פותרת לך את
הבעי ה של היקף החולים והנושא של ריסק שרינג לאורך חמש שנים ,כשפותחים בתום חמש
השנים את ה - - -אני לא מבינה- - -
דובר:
חמש שנים אפילו עושה אלימינציה של ההערות הגנריות שלך.
דובר:
מה קורה בעוד חמש שנים?
דובר:
בעוד חמש שנים אנחנו פותחים את המספרים ואנחנו נותנים את השיפוי במידה שיש מעל
.025
דובר:
אני אשאל אותך שאלה חדשה.
דובר:
לא מעלים לדיון ,אנחנו נותנים את השיפוי.
דובר:
מה הקריטריון להפסקת התרופה? לא להכנסה שלה ,להפסקתה.
דובר:
כמו קריטריון טיפול .אני לא נכנסת לקריטריוני הפסקת טיפול.
דובר:
שהיא תענה לי ,איך מפסיקים את התרופה.
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דובר:
שיקול דעת קליני בהתקדמות מחלה.
דובר:
אז אנחנו מבקשים שהשיקול יהיה אובייקטיבי ,על סמך כישלון שניתן לדימות ,על סמך
איזה שהוא מנגנון של דימות.
דובר:
אני לא מבינה ,קודם כשדיברנו על תכשיר ואמרנו שצריך לעשות איזה שהוא מבחן ,שזה
לא יהיה על חשבון ,אז אמרתם שאין דבר כזה ,הרופא חייב שתהיה לו את העצמאות- - -
דובר:
לא ,אני רוצה להגיד- - -
דובר:
לא ,אבל אי אפשר ל- - -
דובר:
לא ,אין קשר בין שני הדברים .מצטער .אני אומר שאם מכניסים את התרופה ,שהיא
בעייתית בשיטה של הכניסה שלה- - -
דובר:
לא ,למה היא בעייתית?
דובר:
אני רוצה רגע לגמור משפט.
דובר:
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לא ,אבל אתה אומר דברים שהם נורא נורא בעייתיים .אתה רוצה שאנחנו נגדיר משהו
שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו.
דובר:
אני רוצה להגדיר דבר שמקובל ,אנחנו מגדירים אותו בכל קו אחר טיפולי ,הפסקת הקו
החדש היא כאשר יש כישלון אובייקטיבי ,על סמך דימות .אם את מסכימה לקריטריון הזה ,שהוא
לא מיוחד לטכנולוגיה הזאת ,היא בכמעט כל קו אחר שקיים באונקולוגיה ,שההפסקה היא
פונקציה של דימות שהיא מוסכמת ,אז זה שיקול אחר מאשר להשאיר את זה פתוח לשיקול
קליני.
דובר:
אתם כבר מובילים את הוועדה לנושא שאתם בקופת חולים  Xומשרד הבריאות יודעים
שזו סוגיה שישבה בבית המשפט ויש עמדות מאוד ברורות ומנוגדות ובית המשפט אמר את דברו.
הוועדה פה ,אנחנו לא ניתן לה לקבל או לתת אמירות- - -
דובר:
לא ביקשתי את העניין של בית המשפט.
דובר:
--לתת אמירות שהן שונות או נוגדות.דובר:
אני אמרתי כאן משהו על בית משפט? ביקשתי קריטריונים ברורים לכישלון של התרופה.
אפשר לקבל?
דובר:
אנחנו ,שוב- - -
דובר:
זה לא עלה בבית המשפט.
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דובר:
מעניין שרק לגבי התרופה הזאת פתאום אתם רוצים קריטריון לכישלון .בכל הדברים
האחרים אין שום בעיה.
דובר:
רבותיי X ,יצאה ,אבל היא אומרת במצבים האלה בדרך כלל שאף רופא לא יפסיק תרופה
לחולה כזאת.
דובר:
לא ,לא.
דובר:
היא אמרה את זה בכמה הזדמנויות .לסרטן גרורתי לא נוהגים להפסיק תרופה שניתנת
בשלב כזה .אז יש חיי המעשה ויש חמלה ,אתה נוטל את התקווה האחרונה מאישה במחלה מאוד
מתקדמת ,לכן הבקשה שלך ,לעניות דעתי ,היא עקרה .אני לא יודע מה חושב הפורום ,היא עקרה.
דובר:
אנחנו בוועדה מדברים על מתי מכניסים תרופות ,לא מתי מוציאים ומתי מפסיקים.
דובר:
לא ,רק לפני דקה אמרנו- - -
דובר:
 ,Xתתייחס להערה .נמצאת לפניך אישה ,היא יכולה להיות גם צעירה מאוד ,עם סרטן
גרורתי ,וזו התקווה שלה .אתה לא תפסיק את זה.
דובר:
---בקיצוב הסרעפתי אמרנו מתי מפסיקים אותה.
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דובר:
יש הבדל בין מונעים לבין מפסיקים.
דובר:
 ,Xאתה רצית להגיד משהו.
דובר:
רק נקודה מקצועית ,גם הרצפטין וגם אווסטין כתוב שאם יש התקדמות מפסיקים .לא
נותנים את זה - - -זה אותו דבר.
דובר:
אני אמרתי את זה ,כמו בכל האונקולוגיה .אני לא יודע מה קפצתם.
דובר:
הרצפטין לסרטן שד גרורתי או ל- - -
דובר:
גם - - -יש קווים על סמך קריטריון הפסקה.
דובר:
חבל ש X-יצאה ,היא זאת שתמיד אומרת .פה יש למה לעבור?
דובר:
כן .עוברים ל- - -
דובר:
עוברים להרצפטין- - -
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דובר:
אחרי פרג'טה עוברים להרצפטין? אז אני מסיר את ההערה שלי.
דובר:
אני אומרת שיש לאן להתקדם אחר כך ,לזה אני מסכימה ,אבל היות שזה צמוד לכם
להרצפטין אז אין לכם שום בעיה מתי מפסיקים ,יש לכם הגדרה של הפסקת טיפול בהרצפטין.
דובר:
כרגע אני דיברתי על קריטריון ברור להפסקה ,כמו בקווים אחרים .אז אל תהפכו את זה
לבית משפט ,קחי אותי לבית משפט- - -
דובר:
היה מקובל בכל השנים שכל טיפול אונקולוגי ניתן פעם אחת ,ברגע שיש התקדמות מחלה
עוברים לקו הטיפול הבא.
דובר:
אם יש קו טיפול הבא ,אני מסכים.
דובר:
למעט דברים שבהם צוין בסל בפירוט ש beyond progression-אפשר להמשיך הלאה
וזה תומחר בסל ,כמו למשל בהרצפטין .דובר על  beyond progressionנכנס ותומחר .עכשיו נוצר
מצב חדש ,שמשרד הבריאות אומר שטיפולים שניתנים בטיפולים כימותרפיים ,שיש שני שילובים,
אם בטעות אתה נתת את השילוב והפסקת את השילוב והמשכת עם תרופה בודדת ,ותחת התרופה
הבודדת המחלה מתקדמת ,זה כבר לא התקדמות .אז אם רוצים לעשות את זה ,כולל בפרג'טה,
שיעשו תחשיב בהתאם ,תחשיב אמיתי ,כולל זה שכל זמן שהמחלה לא מתקדמת על כל שלוש
התרופות ביחד ,ואז זה בסדר .אבל אם אומרים לא ,אין קריטריון הפסקת טיפול ,למעשה
מושכים את הקו הראשון לשלושה-ארבעה קווי טיפול ולנו זה יעלה כסף.
דובר:
אם אפשר לשאול ,איך נקבע מספר החולות ולפי מה זה תומחר מבחינת משך טיפול?
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דובר:
כשאנחנו מתמחרים אנחנו לוקחים את המחירים הקיימים ,בודקים בהם את החציון של
החשיפה ומשתמשים בו .חציון החשיפה במחקר קליאופטרה עמד על  05מחזורי טיפול וכך זה אף
תומחר .מעבר לזה ,מבחינת היקף החולים ,בהתחלה היו הערכות שונות לגבי היקף החולים שנבעו
מאקסטרפולציות על נתונים של חולות שמתקדמות וחולות חדשות שמאובחנות .בפועל הייתה
טענה מצד קופות החולים שהיקף החולות המטופל שמקבלות הרצפטין כקו טיפולי ראשון בשנה
הראשונה ולכן הקופות העבירו מספר אחד ,בתי החולים ישבו וספרו תיקים במקביל ולכן יש לנו
איזה שהוא פער בין  005ל ,002-אני חייבת להגיד לכם שהיה לנו נתון נוסף ,שזה הפער שקיים
כיום בינינו לביניכם.
דובר:
העברנו לכם תעודות זהות.
דובר:
כן ,אבל יש ריסק שרינג לחמש שנים ,אז זה לא משנה .חמש שנים שמגבילים ל ,005-זה
פותר את הבעיה של הפער הזה .שלזה יש קונצנזוס.
דובר:
ושוב ,להגיד שיש פחות ופחות נשים מגיעות לגרורתיות קו ראשון ב her2-כי היום הן
מטופלות כבר- - -
דובר:
מעבר לזה ,ישנו העניין של ההרצפטין .היום הנשים בקו הראשון הגרורתי מקבלות איקס
חודשים הרצפט ין שהוא בסל וכל זה ,ונכון לעכשיו עם הפרג'טה הטיפול קו ראשון התארך בעוד
שישה חודשים .את זה משרד הבריאות לא מוכן לתמחר ואנחנו לא יכולים לתמחר  05,555שקל
על מטופלת כפול  005מטופלות.
דובר:
אתה מדבר על ההרצפטין שנלווה לפרג'טה?
דובר:
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הרצפטין שנלווה לזה ,משך הטיפול שלו מתארך וזה לא מתומחר.
דובר:
במשרד ,מה אתם אומרים על טענת התמחור הזאת?
דובר:
אני שמחה שהעלית את הסוגיה .אני בחנתי את כל הנושא של השימושים בהרצפטין
לאורך ה- - -
דובר:
לא ,אל תעלי את זה בכלל .אל תעלי.
דובר:
רק רגע ,תן לה לגמור.
דובר:
לא ,אני לא מוכן.
דובר:
למה אתה לא מוכן? קודם נשמע אותה.
דובר:
שהיא תדבר על ה ...ועוד כמה- - -
דובר:
היא עונה לך ,אתה לא יכול לא להקשיב.
דובר:
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קודם כל דבר ראשון אף אחד לא אומר שבאותן החולות תהיה עלייה בסופו של דבר
בשימוש הכולל בהרצפטין ,כי בפועל יכול מאוד להיות שהם יקבלו את זה בקו הראשון יותר זמן
ואחר כך ב beyond progression-אלוהים יודע מה יקרה .יכול להיות ששם זה יתקצר .אתה
מניח אוטומטית ששום דבר לא ישתנה ,רק יהיה משך טיפול יותר ארוך.
דובר:
איך את אומרת? אין נתונים על זה.
דובר:
נכון ,אבל אתה מניח את זה ,באותה מידה שגם אני יכולה להניח הנחות אחרות .מעבר
לזה ,בחנתי את השימושים בפועל של הרצפטין לאורך השנים לעומת מה היה הניצול בפועל וכיום
אתם עומדים על פחות מ 60%-מהניצול בהרצפטין .אז גם אם אנחנו מדברים על עודף של עוד
איקס חולות ,זה עדיין לא מגיע למה שתקצבנו אתכם בפועל על האמפולות .אז תעשו לי טובה.
דובר:
מה אתם אומרים על זה?
דובר:
זה די נבזות ,הניסיון הזה לקחת תרופה ולהראות שבה יש לנו עודף.
דובר:
לא ,אתה העלית את זה לדיון ,אני מחזירה.
דובר:
לא ,העלית את זה .זה לא תרופה אחת ,זו תרופה- - -
דובר:
 , Xרק רגע .אל"ף ,המילה נבזות היא אאוט אוף אורדר .דבר שני ,התרופה הזאת ,אתה
העלית אותה ,מה כי תלין עליה? היא נתנה לך תשובה לעניין .אתה ביקשת לתמחר את ההרצפטין
שנלווה לפרג'טה ,היא אומרת לך שאתם ב 60%-של הניצול של ההרצפטין שאושר עד היום.
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דובר:
אז מה אתה רוצה?
דובר:
אני לא קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי .קודם כל לגבי ההרצפטין ,זה לא רלוונטי ,כי
אנחנו לא בודקים בשום תרופה ,איזה מהן ניתנת בעודף ואיזה ניתנת ב - - -יש הרבה תרופות
שניתנות בעודף ואנחנו סופגים ואנחנו בגירעון.
דובר:
אז יש סבסוד צולב.
דובר:
אז קודם כל אני מסביר שיש פה גירעון של כל הקופות בסדר גודל עצום ,ואחד הדברים
החזקים זה התרופות ,התרופות שלא מתוקצבות נכון .אז קודם כל ,אי אפשר לקחת תרופה אחת
ולהפוך אותה לסיפור שלם ,אני מציע שמשרד הבריאות יבדוק את זה בצורה אינטנסיבית יותר
מאשר פעם ב 00-שנה ,שזו הייתה- - -
דובר:
תתמצת את התשובה שלך .אנחנו דירגנו את זה .A9
דובר:
אנחנו מתנגדים לזה אם אין קריטריון של הפסקה של הקו ,מהו כשל של הטכנולוגיה הזו.
כמו בתרופות אחרות- - -
דובר:
איך ייקבע הכשל?
דובר:
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הכשל צריך להיקבע במדד אובייקטיבי של דימות ,כמו במצבים אחרים .אני מבקש לדבר
גם על זה ,זאת לא גישה שמדברת על שום דבר ש- - -
דובר:
הוא ניתן היום בצמוד להרצפטין יחד עם הרצפטין .אותם קריטריונים שחלים על
ההרצפטין חלים גם על זה ,אני לא מבינה למה ההתעקשות .ההתעקשות היחידה פה היא מאיזה
נקודה שלכם ,של הסוגיה הזאת.
דובר:
מה הקריטריונים היום לכישלון של ההרצפטין?
דובר:
תקריאו לנו את הקריטריונים.
דובר:
יש בתוך הסל ,מה שמופיע בחוק בתוך הסל .כתוב בסל הגדרות.
דובר:
בפרג'טה אני לא יודע מה הקריטריונים .על המשלב הזה מה הקריטריון?
דובר:
הפרג'טה ניתנת ביחד עם הרצפטין.
דובר:
אז מה ,הקריטריון הוא של ההרצפטין?
דובר:
כן ,זה מה שהציעה  Xכרגע .כן.
דובר:
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זה לא חלופה ,זה ניתן במקביל.
דובר:
מה מפריע שיהיה קריטריון ברור שהכישלון כמו בתרופות אחרות על סמך התקדמות
המחלה ,על ידי בדיקה אובייקטיבית של- - -
דובר:
אפשר לשמוע מה הקריטריונים לכשל הרצפטין?
דובר:
אין בעיה ,מיד נביא הכול .מסגרת ההכללה של ההרצפטין בסל היא כל כך ארוכת טווח.
דובר:
אני רוצה להסביר לך ,לשאלתך ,עד שמבררים ,שהחלטות הוועדה נעשות בקונצנזוס,
והמשמעות שכשאני מתנגד צריך לקחת את זה ברצינות.
דובר:
 ,Xאתה רואה מהדיון שלוקחים את זה ברצינות.
דובר:
זה ארוך ,תתכוננו.
דובר:
אני רוצה לשמוע את הקריטריונים.
דובר:
הבעיה היא איך מסתכלים על הקריטריונים ,כי אם אנחנו מסתכלים על הפרג'טה ביחד
עם ההרצפטין ,האם באמת נכון שהפסיקו את ההרצפטין ונותנים רק את הפרג'טה לבד ,אז משרד
הבריאות אומר שמי שלא תחת פרג'טה ...הוא לא כישלון ,זאת הבעיה.
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דובר:
אבל זו פרשנות של החוק וזה לא השולחן הזה.
דובר:
בסדר גמור ,אז לא להכניס יותר תרופות עד שהחוק- - -
דובר:
נו ,באמת .אולי נעשה על זה הצבעה?
דובר:
אני מדברת על הסטינג של סרטן השד הגרורתי .סרטן שד גרורתי ובמתקיים כל התנאים
האלה . 0 :התחלת הטיפול תיעשה בהתקיים כל התנאים האלה( :א) המטופל אובחן כסובל
מסרטן שד גרורתי; (ב) מצבו התפקודי של המטופל מוגדר כסביר עד טוב ,שזה לפי  PSבין  5ל,2-
קיימת עדות להימצאות  her2חיובי ברמה של  0פלוס בבדיקה ...כאשר הבדיקה ...היא ברמה של
 2פלוס .המשך הטיפול בתרופה האמורה לאחר שני חודשי טיפול יינתן בהתקיים אחד מהתנאים
האלה :א .תגובה של נסיגה מלאה של המחלה; ב .תגובה של נסיגה חלקית של המחלה; ג .שיפור
קליני בולט; ד .שיפור בסימפטומטולוגיה; (ג) על אף האמור בפסקה (ב) ייפסק הטיפול בתרופה
האמורה לאחר שני חודשי טיפול בהתקיים אחד מאלה :א .הופעת גרורות חדשות ,למעט גרורות
במוח ,כאתר התקדמות ייחודי; ב .החמרת המצב הקליני שייקבע לפי ירידה בדרגות תפקוד לפי
 ;PSג .ראיה לאי ספיקת לב הולכת ומחמירה; ד .הופעת גוש חדש בבדיקה פיזיקלית; ה .קיום
ראיה אחרת להתקדמות המחלה .
דובר:
יש בעיה לאשר את הפרג'טה כשהתשובה לשאלה שלך ,X ,שזה הקריטריון להפסקה.
דובר:
הקריטריונים לפרג'טה הם כאלה ,להפסקת- - -
דובר:
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היא הקריאה על ההרצפטין .אני מציע ,X ,שנפעיל את אותם קריטריונים.
דובר:
זאת ההחלטה ,ההצעה? הקריטריונים להפסקה יהיו כמו בהרצטפין?
דובר:
הן ניתנות ביחד.
דובר:
אני חושב שברור לנו שהכלל לא מול פרג'טה לבד ,היא ניתנת עם הרצפטין .זה
הפרוטוקול.
דובר:
 ,Xאני ציטטתי אותך שבסרטן גרורתי אף אחד לא יפסיק טיפול ,אבל אז הסבירו לי שיש
את הקו הבא ולכן פה כן יש מקום.
דובר:
זה נכון מה שאני אומר שברישום- - -
דובר:
יש משהו שאנחנו מפספסים ,כי אנחנו ממש לא חשבנו שזו שאלה .יש משהו שאנחנו לא
רואים ,כי הרי ממילא ,מראש נאמר שהטיפול הוא טיפול שניתן ביחד עם הרצפטין .אז בעצם
השאלה שלך לא ברורה לנו ואולי משהו אנחנו לא מבינים או לא יודעים.

דובר:
יש שני אלמנטים ,אל"ף ,אני רוצה שתהיה הקלטה איך מפסיקים כל החלטה .שתהיה
החלטה על המשלב.
דובר:
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קיבלת תשובה.
דובר:
דבר שני ,במידה והם לא ניתנים במשלב ואנחנו רואים סיטואציה שניתנים לא במשלב,
כשמפסיקים אחד מהם?
דובר:
הם בסל.
דובר:
לא יודע בסל/לא בסל ,במציאות יש לפעמים סיטואציות שאחד ניתן ואחד לא ניתן ואז
אין קריטריון להפסקה.
דובר:
ואם נפעיל קריטריון להפסקה על פרג'טה לבד את אותם קריטריונים שהקריאו עכשיו על
הרצפטין?
דובר:
על פרג'טה או על המשלב ,בשבילי זה בסדר.
דובר:
ואז מה זה?
דובר:
בין  005ל .055-אני מזכירה לכם שהוויכוח היה עד  ,002אז אמרנו- - -
דובר:
אז החברה הסכימה עד  055לחמש שנים לכסות .אתם רואים סיכוי שיהיה יותר מ?055-
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דובר:
אז עכשיו זה  055ולא .005
דובר:
לא ,הריסק שרינג.
דובר:
הריסק שרינג עד  055לחמש שנים.
דובר:
אני לא יודעת למה אנחנו מתעכבים כל כך הרבה על - - -זו טכנולוגיה כזו חשובה.
דובר:
הרגע עמדתי לסיים את זה .אני מציע X ,קיבל תשובה לשאלות שלו ,יש ריסק שרינג
שנותן מטריה לגמרי לא רעה ,אנחנו מכניסים את זה בתנאים האלה? כן?
דובר:
כן.
דובר:
ממשיכים בדיון.
דובר:
ממשיכים בדיון .כרגע זה נכנס בשלב הזה .כתבתם את התנאים ,כן? של הגדרה וגם
כשמקבלים פרג'טה לבד ,הקריטריונים להפסקה ולמעבר להרצפטין ,אני מבין ,זה אותם
קריטריונים של כישלון הרצפטין.
דובר:
בהתאם לאותה מסגרת של פרטוזומאב בסרטן שד גרורתי.
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דובר:
מאה אחוז.
אפיניטור.
דובר:
אפיניטור ירד מהבוקר ל 205-חולים שזה  0,055אריזות.
דובר:
 205במסגרת ההסכם .והוא גם לחמש שנים?
דובר:
הוא לכל החיים.
דובר:
 05.600בעלות הכוללת
דובר:
זה ירד מ 00.5-ל05.6-
דובר:
זה צריך להיות בפנים.
דובר:
מה דעתנו על אפיניטור בשלב הזה בפנים? בשלב הלפני סופי? אוקי ,ויפה שהורדתם 0.0
מיליון שקל.
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נמשיך .אווסטין לשחלה ,חצוצרות וסרטן פריטונאלי ראשוני .נתנו  ,A9זה כמעט 00
מיליון שקל .אני זוכר שהיה קונצנזוס בדיון הקודם ,הרף לא התנדנד ,האם מקובל על כולם
שנמשיך?
נמשיך .זייטיגה .אני חושב שדינו כדין האווסטין.
דובר:
כן ,אני מסכימה.
דובר:
פחות חודש וחצי ,אבל...
דובר:
ווטריאנט .עם כל הטריקיות של סרקומות .גם זה קיבל  A9וגם זה יישאר.
דובר:
זה שלושה חודשים  PFSאבל במחיר שהוא שליש מהתרופות הקודמות.
דובר:
אריווג' ,אין לנו אלטרנטיבה אחרת לאותו מיעוט קטן של  ,BCCשמתקדם לגרורות ,ולכן
גם הוא יישאר.
דובר:
הירבוי ירד בפעם הקודמת.
דובר:
סקר יילודים ל .SCID-בדיון שלנו הרף התנדנד ,אז נעלה לדיון מחדש .האם השתנה
משהו לגבי סקר יילודים ל?SCID-
דובר:
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אני נגד.
דובר:
למה נגד? תסביר לנו למה.
דובר:
יש כאן משהו ,להבדיל מהסקרים של ה- - -
דובר:
זה נדחק לתוך המקום של מוקדם ,לפני השתלה ,כמה זה ימנע ,כמה הם יגיעו להשתלה
יותר גרוע .זו פינה דחוקה קצת בשביל  02.0מיליון שקל .במצבנו בשלב הזה של התעדוף .אם
האמירה הזאת מקובלת ,אני מציע שנסיר.
דובר:
כן .גם עלות בדיקה יחסית נמוכה.
דובר:
בדיקות סקר .האם השבעתם את רצונן של הקופות בנושא הרשימה הסגורה למשפחות
ממוצא ערבי או דרוזי?
דובר:
יש רשימה סגורה ,היא נשלחה ל ,Xאפשר יהיה להעביר אותה בהמשך לחברי הוועדה.
דובר:
כמה היא מונה?255 ,055 ,
דובר:
.002
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דובר:
ואנחנו טוענים שכל ה 002-בדיקות האלה ,עלותן הכוללת היא  2מיליון שקל?
דובר:
רק שנייה 002 .בגלל שאלה המחלות שהן בשכיחות של  0ל 05-והן כוללות גם את
המחלות של  0ל 05-שאנחנו עושים אותן ממילא .הוא לא הספיק להפריד .התוספת היא של
 00,555בדיקות בשנה מהמחלות האלה.
דובר:
וכמה עולה בדיקה בערך?
דובר:
 026שקלים
דובר:
אם יש רשימה סגורה- - -
דובר:
בהתאם לדיון הקודם אנחנו משאירים את זה 20.0 ,מיליון שקל.
דובר:
השאלה אם אי אפשר לעבוד עם הרשימה ולצמצם.
דובר:
ממש לא ,זו תהיה אפליה .אם קבענו את המספר של  0ל ,05-אפשר לשנות את זה מחדש,
אבל לא נראה לי .זה נראה סביר ,אני מציע להשאיר את זה.
בריאות השן .טריצ'ר קולינס ,זול וכדאי להשאיר ,אני חושב .קרוזון לא הרבה יותר יקר,
תסמונות מוגדרות היטב .אני מניח ש- - -
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דובר:
הוא לא זול .יש לו אימפקט קטן על הסל ,הוא יקר מאוד ,מעל  05,555שקל.
דובר:
כן ,לשישה חולים ,אני מסכים .התכוונתי האימפקט על הסל ,אתה צודק.
לטיפולי שיניים ,השאלה- - -
דובר:
אני מציע להוריד את ה 0-עד  .5בשנה הבאה נדון בחדש.
דובר:
השאלה אם מבחינה משפטית אנחנו יכולים לעשות כזאת הפרדה .אני לא בטוחה.
דובר:
אני חושב שכן ,קיבלתי דברים דומים ,אם יש רצף ויש כוונה עתידית ,אלה היו שני
הקריטריונים ,קיבלנו את זה בדברים דומים .זה דבר שהוא כמותי ,שהוא ברור לחלוטין ,אפשר
לספור שיניים ,אפשר לספור שיניים חסרות.
דובר:
יש פה השתתפות עצמית שהיא מקבילה לטיפולי שיניים רגילים?
דובר:
אני לא יודעת.
דובר:
זה  050,555שקל ,לא שייך השתתפות עצמית פה .אנחנו מורידים את ה 5.2-מיליון של 0
עד  ,5מכניסים לסל בשלב הזה מ 3-ומעלה.
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גניקולוגיה ,שקיפות עורפית ,רבותיי ,A9 .חשוב מאוד ,חשוב גם חברתית ודיברנו על זה
גם והחלטנו כבר להשאיר בסבב הזה.
דובר:
השאלה אם נעשה את זה בהפרדה להתוויות ,לפי הגילאים.
דובר:
לא ,לא חשבנו שזה דבר רצוי ,גם הפער הוא לא מאוד גדול ואני לא חושב ש 00-הוא איה
שהוא מספר קסם פה .נעשה באמת הסידור הזה שהוריד ל .05-זה כבר לא  5 ,20הורדנו.
דובר:
האבחון הגנטי טרום השרשה ,PGD ,לא עולה?
דובר:
כן ,עולה.
דובר:
עלות גבוהה ואימפקט על הסל זניח.
אנחנו בנוירולוגיה עמ'  ,5טרובלט ,קו טיפול רביעי 06.0 ,מיליון .מה אתם אומרים? אני
פותח לדיון .העלות יקרה .בדיון הקודם חשבנו שאנחנו מיטיבים מאוד עם חולים מאוד קשים של
התקפים מאוד תכופים במשך היום והעיד פה גם - - -X
דובר:
זה עדיין בסימן שאלה.
דובר:
כן ,זה עדיין בסימן שאלה ,אני רק נותן את עיקרי הדיון הקודם .אני חושב שבעלות כזאת
יש מקום לשאול ,השאלה מה התחושה- - -
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דובר:
  - -כקו רביעי.דובר:
קו נוסף ויעיל.
דובר:
אני בעד שזה יישאר ,כי  - - -בעלות של  0,555שקל לחולה- - -
דובר:
זה עלות נטו ,זה לא עלות לחולה.
דובר:
סליחה ,עלות נטו לְ מטופל ,לא לַמטופל ,אני רואה בזה עלות קטנה למטופל בתור קו
רביעי שאמור להיות אפקטיבי .אני חושב שזה מצב קשה .אני לא יכול לראות אותם מתכווצים
עשר פעמים ביום.
דובר:
כן ,הם חולים נורא נורא קשים.
דובר:
כן ,זו אפילפסיה קשה .להשאיר את זה.
דובר:
אני גם חושבת שאפשר להשאיר את זה בשלב הזה ,זה חשוב ,אלה גם אנשים שאין להם-
 -דובר:
כמה הורדנו עד עכשיו
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דובר:
וזה גם חשוב ,שמגיעים לקו טיפול רביעי.
דובר:
כשאין להם כבר שום דבר אחר.
דובר:
הוחלט להשאיר?
דובר:
כן.
דובר:
אני חושב על הדואודופה שאנחנו מתקרבים אליו.
דובר:
הבוקולאם נשאר.
דובר:
כן ,אבל בדואודופה דובר על תמחור חוזר בוועדת המשנה.
דובר:
אני יוצא.
דובר:
איזה חדשות אתם מביאים לנו?
דובר:
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בוועדת המשנה היה סיכום לרדת מריסק שרינג .הקופות לא מוכנות להסכם ריסק שרינג,
לפיכך אנחנו מגיעים למצב של הכללה רגילה בסל .היקף החולים המקורי היה  055חולים ולכן
הטכנולוגיה מתייקרת ועלותה כרגע  22.0מיליון שקל .אנחנו מנסים להוריד מחירים ,אבל
בינתיים עוד אין- - -
דובר:
איך אתם מסבירים את התנהגות החברה? היא מוזרה.
דובר:
למה? הם נתנו שתי אפשרויות לריסק שרינג.
דובר:
תסבירי בדיוק.
דובר:
הם נתנו שתי אפשרויות .הוועדה לא ממש החליטה מה היא רוצה .בפעם הראשונה נתנו
ריסק שרינג של  35ושלוש שנים .אחר כך אמרו לא ,אנחנו לא רוצים  ,35רוצים  ,055אבל לטווח
יותר ארוך ,אז היא הסכימה ל .051-עכשיו ,בדיונים שהיו בוועדת משנה ,אמרו לא רוצים בכלל
ריסק שרינג אם זה  ,055אז אמרנו ,טוב ,במקום ריסק שרינג ננסה להוריד במחיר .אז שלחנו את
 Xעוד הפעם לתזז מול החברה ,עוד אין לנו תשובה .אז אני מציעה לחכות עם זה ,להשאיר את זה
ל- - -
דובר:
לא ,אבל כרגע בואו נשים את המספרים שיש לנו ,זה  055חולים עם  .22.0אלה המספרים
שעומדים לנגד העיניים.
דובר:
אני אומרת שנחכה עם זה ,נראה מה היא תעלה בחכתה .הם צריכים לחזור אלינו.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02
--לא רוצה ריסק שרינג .אתה רוצה להכניס את זה?דובר:
ה 055-מקובל עליו ,הוא אמר בוועדת המשנה.
דובר:
לא ,אני בעד שייכנס ,ב- - -
דובר:
מה המחיר המעודכן?
דובר:
.22.0
דובר:
אי אפשר בסכומים האלה בכלל .השאלה היא- - -
דובר:
אבל חכי ,בואי נראה מה יהיה עם הסכום.
דובר:
אבל לפני ה- - -
דובר:
אנחנו רוצים לסמן דברים מתנדנדים ,אתם רוצים לסמן את זה כמתנדנד?
דובר:
כן ,מתנדנד כי- - -
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דובר:
לא ,האמת היא שאם הנוירולוגים לא היו שמים את זה ראשון- - -
דובר:
אבל הנוירולוגים שמו את זה ראשון.
דובר:
אם הם לא היו שמים את זה ראשון אני הייתי בקלות יותר רבה מוריד את זה.
דובר:
רבותיי X ,תחזור עד סוף הדיון עם זה?
דובר:
עובדים על זה.
דובר:
יש פה שני גושים גדולים של טיפולים בנוירולוגיה ,יש פה את הגוש של אפילפסיה ,שזה
הטרובלט עם הבוקולאם ,ויש את הגוש השני של הפרקינסון ,שזה דואודופה עם משאבה
לאפומורפין .אנחנו גם צריכים לשקול אם בשנה הזאת אנחנו יכולים להכניס שני גושים כאלה
משמעותיים .יכול להיות שהשנה צריך ללכת על אפילפסיה ,עם המחשבה של הוועדה שהאבידנס
הוא יותר חזק ואנחנו רוצים יותר ,ושנה הבאה לנסות למצוא פתרון לפרקינסון .אלה שאלות
שצריך לדון בהם.
דובר:
אוקי ,תרומה לאיכות חיים יותר גדולה.
דובר:
אבל לדואודופה אין חלופה.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

153

רבותיי ,מה שמסתמן כרגע זה שטרובלט נשאר רגיל ודואודופה עם סימן שאלה ,במידה
שיחסר לנו בסיבוב הבא.
דובר:
בואו נראה מה קורה עם המחיר.
דובר:
אוקי .את הבוטוקס אנחנו משאירים ,וגם את האפומורפין.
אפשר לקרוא ל ,X-בבקשה ,ואנחנו עוברים לעמוד .3
דובר:
מה סיכמתם?
דובר:
הרגע אמרתי :הטרובלט נשאר ללא הסתייגות ,הדואודופה מחכה לסיבוב הבא ,ל,X-
לחזור עם מחיר ולראות מה קורה.
דובר:
האחרים ירדו בסבב הקודם?
דובר:
לא X ,אמר שהוא לא רוצה ריסק שרינג כי הוא לא מאמין בריסק שרינג הזה .זה עלה מ-
 25ל.22-
אנחנו בעמוד  ,3לימפומה PTCL ,ו CTCL-ב 5-מיליון.
דובר:
אנחנו כרגע בממאירויות המטולוגיות
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דובר:
זה לגיטימי לשאול עכשיו איפה אנחנו עומדים? על כמה אנחנו עומדים?
דובר:
לא ,אחרי הסיבוב אני אגיד .
דובר:
לא ,כי על ה PTCL-וה CTCL-גם היה לנו- - -
דובר:
לא רוצים שתהיה הטיה ,אני מצטערת .
דובר:
 ,Xמתחת ל 205-תגידי לנו ,שנדע .שלא נהיה נמוך מדי.
דובר:
זה ששאלתי אם מותר לשאול מראה שחשבתי שאולי יש בעיה.
דובר:
הדיפולטה והאיסטודקס ,ללימפומה יש לנו פה  PTCLו ,CTCL-אני חושבת שזה צריך
להישאר בדיון.
דובר:
בגלל שאין פתרונות אחרים .זה דורג  A8/9כי האבידנס לא היה בשמים.
דובר:
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כי לא יהיה אבידנס יותר טוב.
דובר:
כן ,דיברנו על זה .את בעד להשאיר את זה?
דובר:
אני בעד להשאיר .אני מוכרחה להגיד שה ,CTCL-זה משהו שאם אנחנו נעמוד בסוף בלי
אפשרות ,זה משהו שאפשר לוותר עליו.
דובר:
דווקא העלות פה לפרט היא נורא גבוהה ,שיהיה נורא קשה לבן אדם לעמוד בזה,
והיעילות של האבידנס גבוהה ,אני חושבת ששניהם צריכים להישאר.
דובר:
יש לנו מה להוריד ,את החיסון ל ,HPV-למשל.
דובר:
ג'אקאבי ,מסכימים כולם שצריך להישאר?
דובר:
כן.
דובר:
טוב ,נגלזיים .רוצים מחשבה נוספת לילד המסכן? ג'אקאבי ירד מ 225-ל 221-בנגלה
הקודמת.
דובר:
אי אפשר להשאיר ילד בלי טיפול .מה אתם רוצים? אני לא מבין .בואו נציל לגושה גם,
כמו שהוא אומר.
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דובר:
אני שואלת מה ההבדל בתועלת ,אני לא מדברת על זה שהמחיר פה הוא יותר מפי
חמישה .מה ההבדל בתועלת בתוצאות מול הקושינג לגבי הנגלזיים?
דובר:
שפה הוא מקבל טיפול דפנטיבי ושם הוא מקבל טיפול בעל אפיקסי חלקי וזמני.
דובר:
ופה זה לא אפיקסי זמני וחלקי?
דובר:
לא ,את נותנת לו את האנזים שחסר לו.
דובר:
אני בעד להשאיר את ה- - -
דובר:
הוא יותר מסכן מהקושינג.
דובר:
כשהפרמטרים פה זה שיפור בחציון מרחק הליכה ועלייה במדרגות.
דובר:
קיבלת את התשובה? נשאיר את הנגלזיים.
אנחנו ממשיכים הלאה .עמוד  .05ב watch man-והמיטראל קליפ מופיע אצלי כרף
מתנדנד בדיון ,בניגוד לסינקרדיה שעבר  .with flying colorsאני פותח לדיון מחודש את ה-
.watch man
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דובר:
אנחנו רוצים אותו.
דובר:
מי זה אנחנו?
דובר:
אנחנו ,האגף.
דובר:
 ,Xתקשיבי ,אם אני יודע שההצעה האחרונה שהייתה בוועדת המשנה תישאר על 005
חולים עם התחייבות של המשרד לפסיעות נוספות ,תיכף נקבע אם אחת או שתיים ,בעוד שלוש
שנים ,אני הייתי שמח אם הייתה עוד אחת ,שלוש שנים וחמש שנים.
דובר:
עוד פעם.
דובר:
אני אגיד מה הגענו להסכמה ומה הייתי רוצה ,אלה שני דברים .מדובר על ה,watch man-
המשרד מציע הסכם לחלוקת סיכון לכאורה איתו ,עם המשרד ,לא עם החברה.
דובר:
והחברה ,ההסכם הוא עם המשרד?
דובר:
יש פה שני דברים .יש פה בתוך ההסכם יש את ההסכם מול החברה ,שהחברה מסבסדת,
כל אחד מעל  005ומעלה במהלך השנים האלה .נגמרת תקופת השנים האלה ,שזה שלוש שנים נכון
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לכרגע ,אנחנו עושים בדיקה של היקפי החולים .במידה והיקפי החולים גבוהים יותר מ 05%-שזה-
-דובר:
 05%יותר מה?005-
דובר:
זה בערך  .000אנחנו נותנים פעימה אחת נוספת ,שאנחנו נסכם את הגובה שלה .נסכם את
הגובה שלה עכשיו.
דובר:
זה פתר חלק גדול מהבעיה ,מכיוון שהסכם של שלוש שנים מפריע לנו .זה לא פתר- - -
דובר:
הם מקבלים פה ריסק שרינג כפול ,מהחברה לשלוש השנים הקרובות ,ומוועדת הסל ,זה
לא רק מהמשרד ,הם צריכים לדעת ,כי המשמעות היא- - -
דובר:
על חשבון סל עתידי?
דובר:
על חשבון סל של בעוד ארבע שנים.
דובר:
כשלא יודעים מה ההיקף.
דובר:
לא ,אנחנו נבהיר עכשיו ,אנחנו נבוא ונבהיר עכשיו מה הפעימות ,אנחנו לא נשאיר את זה
ככה.
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דובר:
אז תעשי שתי פעימות יותר קטנות ,אחרי שלוש שנים ואחרי ארבע שנים.
דובר:
אני חושבת שזה מספיק טוב מה שנתנו ,X .נורא נורא רצינו לבוא לקראתכם ואנחנו
מאוד מנסים .אנחנו שולחים את  Xלהבי א את הירח ואחרי שהיא מביאה אותו ,אומרים לה 'לכי
תביאי ירח חדש'.
דובר:
לא להגזים.
דובר:
בסדר גודל של חמש שנים בטכנולוגיה הזאת שכנראה לא תיעלם- - -
דובר:
החברה ממשיכה שלוש שנים ,אנחנו נכנסים לפעימות בשלב מאוחר יותר וזה בשנה
רביעית ובשנה - - -
דובר:
ככה זה אצל הרופאים ,עד חמש שנים את הירח.
דובר:
לא ,נותנים אצבע ,אתם רוצים את כל היד.
דובר:
תופסים את האור של הירח ב ,...את מכירה את זה?
דובר:
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אז הם מוכנים לשתי פעימות?
דובר:
כן ,אבל נשב ונסגור את המספרים עכשיו ,שנדע ,אני צריכה לדעת כמה כסף אנחנו
ממשכנים בסימן שאלה.
דובר:
בסדר ,אחרי שנסגור את זה- - -
דובר:
ההסדר סגור או פתוח?
דובר:
אנחנו אומרים שאת ההסדרה עשינו על  005חולים ,שזה הרף הנמוך של המספרים כמו
שהם הוגדרו בוועדת המשנה .אנחנו מקבלים את זה ,באמת הלכנו לרף הנמוך ,כי תמיד יהיה
אפשר להגיד ,או שאתה שם את התקציב היום ,או שאתה דוחה את זה ואז בינתיים יש לך את
התקציב ,אתה יכול להשתמש בו במהלך שלוש השנים לעשות דברים אחרים ,להחליף טכנולוגיות
אחרות ,ואז בסוף שלוש השנים אתה יכול לעשות בדיקה ,למה? כי זה אומר בעצם שאתה נעזר
בהעברת הריסק לחברה כדי להשתמש בתקציב שאחרת היית צריך לשים אותו היום .זו
המשמעות .נגיד שהיינו הולכים לשיטתו של  ,Xהיינו אומרים שיש  255חולים ,אז במקום לתקצב
 005חולים ,היינו צריכים לתקצב  255חולים ,הפרש של  05חולים כפול שלוש שנים זה כסף ציבורי
שהולך לפח .אז כדי למנוע את הדבר הזה אמרנו ,אוקי ,אנחנו הרי לא מסוגלים לעשות אחרת,
קיבלנו את הביטוח מהחברה שהיא מגבה אותנו על ה 05-או  ,05יכול להיות שזה יהיה גם ,255
אנחנו לא מגבילים את זה ,אבל הסיכון הוא לא עליהם ,הסיכון הוא בעצם על החברה ולחברה יש
את השיקולים שלה .מבחינת התקציב שלנו ,אנחנו עושים אופטימיזציה של התקציב .יעברו
השלוש שנים ,אנחנו נבדוק .הרי נבדוק כל הזמן ,אבל בסוף שלוש השנים נבדוק את המספרים
ונראה מה קרה ,אם יקרה מה שתמיד קרה עד היום ,שהם לא הגיעו למדרגה ,שזה לטובה ,אני לא
אומרת לרעה ,נגיד לא מגיעים ,כי יש חשש אבל בעצם החשש הזה לא קורה ,כי יש טכנולוגיה
אחרת ,כי קורים דברים אחרים ,לא יודעת מה ,דברים ,אז עשינו כמה פעמים את ההתניה הזאת
ועד היום באמת לא נאלצנו להשתמש בה .אבל יש את האופציה ,הם מוגנים.
דובר:
אני רוצה להבין ,איפה זה קיים היום?
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דובר:
מה יקרה אם- - -
דובר:
ואז בעוד שלוש שנים מה שקורה קורה ככה :אם יש חריגה שהיא מעל ל ,05%-אנחנו
עושים איזה שהוא  bufferלכולם 05% ,זה סביר ,מעל  05%אז עושים את הבדיקה וצריך לתקצב
אותם על המעבר הזה ,ואם אין ,אז לא קרה כלום .זה מה שאנחנו עושים .אנחנו פשוט מקטינים
את הסיכון לטווח קצר.
דובר:
ומה החרדה של הקופה?
דובר:
אבל עדיין לא ענו לי על השאלה .איפה זה נכנס ככה?
דובר:
תיתני לה דוגמאות שעשינו את זה.
דובר:
אבל לפני כמה דקות אמרתם שאתם מבקשים לא לבדוק תרופה או טכנולוגיה ספציפית,
אז למה דווקא את זה בודקים באופן ספציפי?
דובר:
 ,Xתסבירי באיזה מקרים ,איזה דוגמאות ,היו כך בעבר.
דובר:
הדוגמה האחרונה שיש לי בזיכרון ,בשנה שעברה עשינו את זה על הגילניה .הגדרנו כמות
ואז אמרנו 'אם תגיעו לרף ,נעשה את הבדיקה' ,לא הגיעו לרף ,לשמחת כולנו - - -
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דובר:
אתם משכנתם סל עתידי שלא בטוח בכלל מה ההיקף שלו?
דובר:
'מ ְשכַ ּנו' זה נשמע כמו איזה שהוא מעשה חסר אחריות.
אנחנו לא ִמ ְשכַ ּנוִ ,
דובר:
לא ,אבל זה מה שאתם עשיתם .זו המשמעות.
דובר:
לא ,אז לא .על כל דבר אפשר תמיד להסתכל בשני הצדדים ,אנחנו לא ִמ ְשכַּנו את העתיד,
אנחנו מנסים לחסוך את ההווה ,כי האופציה האחרת- - -
דובר:
לא ,לא נכון ,אתם משכנתם את העלות של הסל העתידי.
דובר:
לא ִמ ְשכַּנו - - -
דובר:
לא ,אנחנו התחייבנו על סיטואציה שיכול להיות שמהסל העתידי בשנה זאת וזאת יירד
סכום מסוים בהתאם לניצולת האמיתית.
דובר:
אפשר לשים עכשיו את כל הכסף .אפשר להגיד ,בואו נתקצב  255ו- - -
דובר:
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אני יכולה להחזיר אתכם לדיון של הרישום של התרופה שלא רשומה היום ונאמר ,אז אם
היא תהיה רשומה ,נכניס אותה אז ,נקבל החלטה היום ,ואז נאמר שכמובן שלא ,לא עושים כזה
דבר ,לא ממשכנים את העתיד וזה בדיוק אותו הדבר ,מחליטים עכשיו להכניס משהו שיש לו עלות
יותר גבוהה ,מכניסים אותו עכשיו תחת ההסדר הזה ,עם עלות מסוימת ,ולאחר מכן אומרים
שאם תהיה עלות יותר גבוהה נוסיף עוד כסף.
דובר:
זה לא אותו דבר.
דובר:
בעיניי זה משהו שהוא לא מקובל ,אני אברר מה עשו בשנה שעברה ,אבל מבחינתי כ- - -
דובר:
אני רוצה רגע להעיר.
דובר:
עשו את זה כבר כמה פעמים.
דובר:
זה לא רק בשנה שעברה ,זה כמה וכמה פעמים.
דובר:
רק רגע ,רבותי ,אחד אחד.
דובר:
קודם כל בהערה כללית ,אני מעדיף שכל הטכנולוגיות הלא תרופתיות ייכנסו במימון
ישיר ולא במימון של ריסק שרינג ,זה לא מוצא חן בעיניי .הדוגמה והסיבה זה בדיוק הדוגמה
שנאמרה כאן ,זה הגילניה .לפרופ'  ,Xכיוון שכאן הסקירה היא כללית והריסק הוא על כלל
השימוש לא לפי קופה ,בגילניה מכבי עלתה על הסף לתגמול ,היא עלתה עליו ב 05%-יותר ,מכיוון
שההשתכרות היא גלובלית ולא לפי קופה אנחנו לא מקבלים תגמול וגם אם היינו מקבלים את
התגמול של טכנולוגיה עם סף תחתון וכו' ,זה צריך להיעשות לפי קופה ולא באופן כללי .כיוון שפה
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אנחנו משתמשים הרבה בטכנולוגיות ,למכבי נניח יש נטייה לתת לטכנולוגיות ,או שהציבור שלה
יודע לנצל טוב את הטכנול וגיות זה סיכון מיוחד .הגילניה היה דוגמה ,אם היינו צריכים דוגמה
מדוע אנחנו צריכים להתנגד .עברנו על זה ב 05%-יותר מהצפי ולא קיבלנו שום תמורה.
דובר:
ויש לכם תרופות שהן פחות מהצפי?
דובר:
לא.
דובר:
ומה קורה עם האמפירה ,שהיה ביחד עם הגילניה?
דובר:
אני מוכן לבדוק את זה.
דובר:
מה עם מחלות יתום שמכבי בכלל אין והיא מרוויחה מזה? אין מה לעשות.
דובר:
קודם כל מחלות קשות ,אם משרד הבריאות היה רוצה לשים את זה בתקציב מיוחד ,כמו
שכל מדינה נאורה אחרת עושה את זה ,אנחנו היינו שמחים מאוד אם המשרד היה לוקח יוזמה
בכיוון הזה ולא מכפיף את זה לסל על חשבון כל הציבור.
דובר:
אולי אתה צודק ,אבל כרגע לא ראיתי שבמקומות האלה אתם התנגדתם להחליף את
הטכנולוגיות.
דובר:
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אני מציע שלמחלות יתומות תנהלו סל נפרד ולא על חשבון כלל התרופות של מדינת
ישראל.
דובר:
לא ננהל את כל ההתחשבנות כרגע ,אפרופו ה watch man-המסכן.
דובר:
הסל הזה הוא באמת יתום.
דובר:
נחה דעתך מהסידור? תגיד איזה סידור אתה מוכן לקבל.
דובר:
אם יהיה מקובל על דעת משרד הבריאות וכל מי שעוזר לו בהחלטות- - -
דובר:
וגם האוצר.
דובר:
האוצר בודק משהו?
דובר:
האוצר עוזר לו בהחלטות ,הם כלולים בקבוצה הזאת ,הסכם חלוקת סיכון ,מצדי של
שלוש שנים ,של  005עם טווחים ושתי פעימות מובטחות לאחר מכן ,זה עונה על זה .זה נראה לי
הכי פשוט ,לא לסבך את העניין ,ללכת על  255חולים ,זה יהיה פשרה 0 ,מיליון שקל.
דובר:
זה לא  0מיליון שקל.
דובר:
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זה תוספת  0מיליון שקלים.
דובר:
תוספת של  0מיליון ,זה מביא אותנו ל 00-במקום להישאר ב .6-על משהו עתידי שאולי
ישתנה בעוד שלוש שנים.
דובר:
נו ,אתה נותן כסף על משהו שהוא לא בטוח ,בינתיים החברה יכולה לממן לך .זה כסף
ציבורי ,חבר'ה.
דובר:
אבל אמרתי ,מבחינתי אופציה א' אפשרית.
דובר:
כל זה מקובל על  ,Xעליי זה לא מקובל .אני לא יכול לקחת סיכון גלובלי שיהיה סיכון לפי
קופה .המשחק הזה של הגילניה ,לא נוכל לחזור עליו.
דובר:
בסדר ,הבעת את זה בצורה ברורה ביותר .אנחנו מאמינים שיש לכם גם דברים שהם
הפוכים.
דובר:
אם יש ריסק שרינג ,שיהיה ריסק שרינג שגם לוקח בחשבון את הקופה .לא באותו ריסק
הכול עובר על מכבי ,זה לא בא בחשבון.
דובר:
אי אפשר להסתכל רק על המבט הצר- - -
דובר:
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אז אני אומר שאני מתנגד.
דובר:
 ,Xקודם כל אני רוצה לפתור את הבעיה של האוצר .אני לא רואה שום דמיון לתרופה
שלא רשומה.
דובר:
יש כאן מימון של עלות של סל עתידי- - -
דובר:
מה הקשר?
דובר:
אני חושב שבכל הזהירות הראויה- - -
דובר:
אם זה קרה מספר פעמים בעבר ,אז אני אבדוק ,ואם זה באמת אותו דבר וזה דבר ש- - -
דובר:
אוקי ,תבדקי.
דובר:
אם זה משהו שהוא תקדימי ,אני רואה בזה דבר שהוא עקום במובן הזה של משכון עלות
הסל העתידי כשעוד לא ברור מה הוא ו- - -
דובר:
כולנו מסכימים.
דובר:
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הוא גם יכול להיות אפס.
דובר:
והיו שנים שהוא היה אפס.
דובר:
אל"ף ,היו שנים שזה מה שהיה .לדעתי ,אם נכנסת תרופה ,היא צריכה להיכנס בעלות
שלה כרגע.
דובר:
זו לא תרופה ,זו טכנולוגיה .בניגוד לתרופה שלא רשומה ,זו טכנולוגיה בעלת יעילות
מוכחת- - -
דובר:
מצילת חיים.
דובר:
מצילת חיים ,שהסיכון להמראה של המספרים הוא מאוד קטן והטווח של שלוש שנים
מהיום הוא כזה שאו שהטכנולוגיה תוזל ,או שהיא לא תישאר .קרוב לוודאי היא תישאר ותוזל.
דובר:
לריסק שרינג בצורה הזאת לא נוכל להסכים.
דובר:
יש פה ועדה שמחליטה.
דובר:
לגבי ה ,...אם אפשר להגיד ,כדי להניח אולי את דעתם של האוצר ,שאם תהיה תוספת,
ואנחנו לא מניחים שתוספת תהיה משמעותית ,היא לא תילקח מהסל אלא מתקציב אחר של
משרד הבריאות.
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דובר:
אתה מבין את החיוכים .שאלת אם האוצר יסכים .מילא אם היית שואל אם משרד
התמ"ת יסכים.
דובר:
תראה את ההיגיון :משרד הבריאות עומד שזה חשוב ו- - -
דובר:
לא רק אנחנו אומרים.
דובר:
בעקבות דעות של מומחים הם רואים את זה כחשוב ביותר .לוועדת הסל אין סמכות
להתחייב על חשבון תקציבים של שנה- - -
דובר:
לא בטוח .בהיקף הזה ובסיכון הזה לא בטוח שזה נכון .אפילו  Xכבר מסמסת רבע שעה,
היא לא מצליחה לקבל אנטי לזה.
דובר:
אני רק רוצה להגיד שה דיון כאן הוא לא על נושא החשיבות .אין כאן ספק ,אם זה חשוב
זה צריך להיכנס ,ואם זה לא ,אז לא ,אבל זה דיון על הנושא של העלות .יש כאן עניין של עלויות,
זה צריך להיכנס כרגע עם העלות המלאה של הדבר הזה והקופות צריכות לקחת על עצמן את
הסיכון הזה ואם זה לא סיכון סביר- - -
דובר:
אוקי ,מה העלות המלאה?
דובר:
---אתם לוקחים את זה לכיוון של חשיבות ,זה לא חשיבות.

סל הבריאות
21.02.02

120

דובר:
לא ,אנחנו חושבים שזה סיכון סביר ,אחרת האלטרנטיבה זה פשוט לתת  0מיליון שקל
ולזרוק אותם .פשוט לזרוק אותם 0 ,מיליון שבמשך שלוש השנים הקרובות מי שהייתה יכולה
לממן את זה זו החברה.
דובר:
כמה נעשו בשנה האחרונה ?watch man
דובר:
לא מאשרים את זה.
דובר:
זו לא טכנולוגיה שהעברתה לתוך הסל יוצרת אינפלציה .אם עשו  25אז  005זה ככה.
דובר:
אתה לא יכול לדעת.
דובר:
אתה לא יודע ,כי זה לא בסל ,נקודה.
דובר:
שאלת הבהרה ,מה ההתחייבות שלנו לאחר שלוש שנים?
דובר:
ההערכה של הקופות ,במקסימום שדיברו אז בוועדה ,שיגיעו לסדר גודל של בין  255ל-
 205פרוצדורות כאלה בשנה .זה אומר שזה סדר גודל של בין  0ל 1-מיליון שקל נוספים שאנחנו
מוסיפים עכשיו סתם ,אנחנו יודעים שההטמעה של הטכנולוגיה תיקח זמן ,לא יגיעו גם ל005-
קרוב לוודאי בשנה הראשונה ,לכן החברה גם הסכימה ,ואנחנו השנה סתם ניתן כסף ,לעומת מצב
שבו אנחנו יכולים לבדוק את זה בעוד שלוש שנים ולראות בצורה אמיתית אם יש- - -
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דובר:
אחרי שלוש שנים את יכולה לבטל את ההסכם איתם?
דובר:
אחרי שלוש שנים ההסכם מולם מתבטל ,אבל אם הקופות נחשפו אז אנחנו מאמינים
בהערכות שלנו ,אנחנו חושבים שהן הערכות ריאליות .ברמת הסיכון שהם מפחדים לקחת ,כי הם
עכשיו בגירעונות ,אנחנו מוכנים לתת להם את הביטחון הזה .זו דעתנו.
דובר:
לא הכול אפשר לקבל בקונצנזוס X .מחכה לתשובות ,אני גם מרגיש שלהסיר את זה ,זה
יהיה לא אחראי מצדנו .לשים על זה  02מיליון שקל כאשר עשו  05-02השנה ויש קצב לחדירת
טכנולוגיה ואני לא מאמין שיתחילו להתקרב ל 005-חולים בשנה-שנתיים הקרובות ,זו זריקת
כסף מיותרת .הריסק שרינג שמתגבש הניח את דעתה של אחת הקופות ,לא הניח את דעתה של
השנייה- - -
דובר:
מה שעושים במצב כזה- - -
דובר:
תן לגמור .שמענו אותך באריכות.
דובר:
לא ,אני גם מסכים עם  Xבהחלט.
דובר:
אני בעד להשאיר את זה בעלות של - - -0
דובר:
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לא ,אני רוצה לומר דבר אחד וזה גם מה שאמרתי קודם ל ,X-הפחד שלי מהדבר הזה,
לקחת אנשים עם פרפור ולקחת כל החיים קומדין ,ואנחנו יודעים שאנחנו הגדרנו קבוצה מסוימת
רק שעברו דימומים וכו'- - -
דובר:
זה לא עם קומדין ,זה יהיה פרדקסה בעוד שנה.
דובר:
זה בדיוק ככה ,X .אף אחד לא יכול להבטיח לך ,היו דברים מעולם ,דברים שנכנסו לפה
וזרקו לי פה טכנולוגיה אחרת ,פתאום זה התחיל ככה ,ותשמע ,זו איכות חיים הרבה יותר טובה
לאותו אדם שצריך לקחת כל החיים שלו אנטיקואגולנטים- - -
דובר:
אבל זה רק אלה שלא נתיחים.
דובר:
זו לא פרוצדורה פשוטה ,זה לא פרוצדורה נעדרת סיבוכים ,לא רצים לעשות אותה למי
שיכול לקחת אנטיקואגולנטים.
דובר:
זה מזיק ללב ,זה- - -
דובר:
בוודאי ,זה לא מהפרוצדורות שרצים לעשות אותן כשהן זמינות ,ממש לא .רבותיי ,אנחנו
לא יכולים להרשות לעצמנו להוריד את זה ,כי זה עוזר לקבוצה גדולה של אנשים ,מצד שני- - -
דובר:
איך הגענו ל?005-
דובר:
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אתה נדהם מה ?005-גם אני.
דובר:
אם עושים  25בשנה.
דובר:
זה לא היה בסל .אבל  005זה ככה ולכן ההצעה לריסק שרינג היא סבירה .אני מציע
להשאיר את זה בעלות של  0.3השנה ובריסק שרינג שהוצע על ידי  Xעם המשרד ,אלא אם כן X
תחזור ויוטל ווטו מהאוצר .אני סמוך ובטוח שזה לא יקרה.
דובר:
זה יכול להמשיך לעוד סיבוב ,אבל אנחנו- - -

דובר:
זה לא הגיוני ,אין שום דמיון לתרופה שעוד לא רשומה .זה משכון בריסק מאוד מאוד
קטן.
דובר:
מה קשור ללא רשומה? אין קשר לתרופה לא רשומה .שום קשר.
דובר:
אם הריסק היה קטן ,אז החברה לא הייתה מתנגדת לעשות את זה יותר זמן.
דובר:
לא יודע איזה בעלי סמכות יושבים פה בארץ.
דובר:
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גם אל תשכחי שהריסק של החברה זה בזה שתיכנס חברה מתחרה .מבחינתנו ,כשתיכנס
חברה מתחרה יחליפו ביניהם- - -
דובר:
ואז הטכנולוגיה תוזל .אין הצדקה ל 10,555-שקל ,זו עלות נטו ,זה מוגזם .זה לא מיטראל
קליפ.
דובר:
--בוא נגיד כבר עכשיו ,במקום להוריד את ה ,0-להגיד שמורידים  2.0וסגרנו עניין ,אפשרלהתחיל.
דובר:
אבל זה כסף שאת יכולה לחסוך ,גם  2.0מיליון שקל .זה כסף ציבורי ,ובשלוש השנים
הקרובות- - -
דובר:
ה 0.3-הוא מוגזם .אני לא רואה  005איש ב .2500-לא רואה את זה בשום אופן.
דובר:
לא קיבלתי תשובה על ריסק שרינג לפי קופה.
דובר:
יש תקדים לריסק שרינג על פי קופה?
דובר:
לא.
דובר:
לא ,זה מפורט בסעיף  ,1שבעצם החלוקה היא חלוקה יחסית .אתה יכול לראות את זה
בחוזה ,התייחסנו לזה.
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דובר:
אז הנה ,ענתה לך על הבעיה.
דובר:
זאת אומרת שאם אני חורג לבד ,אני אקבל את ה? - - -
דובר:
לא ,זה אומר שמעבר לחריגה החלוקה היא יחסית לפי המתן.
דובר:
אם כולם בסך הכול חרגו ,אבל רק אם אחת חרגה ולא הגיעה לסל ,אני לא אקבל .זה
המצב של הגילניה .מכבי חרגה ,האחרות לא ,ולכן אנחנו לא מקבלים פיצוי .חרגנו ב,05%-
החריגה היא עצומה ,אבל אני לא מקבל שום פיצוי על זה כי אין לי שום רשת ביטחון .במצב כזה
אנחנו לא יכולים.
דובר:
ההנחה שלנו זה שבטכנולוגיות יתום אז החלוקה אמורה להיות חלוקה יחסית שווה.
הגילניה זה שנה אחת- - -
דובר:
מה הבעיה לעשות את החלוקה- - -
דובר:
גם במחלות יתום ,שיש רק חולה אחד ,שהשארנו למשל ,יש רק לקופה אחת ,דווקא
לקופה קטנה .אז קופת חולים  Xוקופת חולים  Yבעצם מקבלות את הסכום הזה ולא- - -
דובר:
זה לא שייך למחלות יתום ,סליחה.
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דובר:
אותו עיקרון.
דובר:
למה לא תעשו את החלוקה של התקצוב לפי מספר החולים שמשתמשים?
דובר:
כי זה לא מחלה קשה וגם את המחלות האחרות אנחנו לא מתקצבים.
דובר:
אבל השיטה הזאת נכשלה .מבחינתנו השיטה נכשלה.
דובר:
אתה לא תוכל לקבוע סכום עכשיו.
דובר:
לא ,יש סכום כולל ולפי אחוז השימוש של כל קופה באותה קופה- - -
דובר:
הריסק יילך לפי קופה ,לא לפי- - -
דובר:
בואו נשמע את  Xונתקדם.
דובר:
יש לי שאלה ל .X-נגיד שלשלוש קופות היה בדיוק את הכמות היחסית שחזינו של
הטכנולוגיה הזאת ,ה ,005-הנתח היחסי שלהן ,ונגיד קופה אחת ,אנחנו ,יש לנו חריגה של 255%
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ובסוף המספר הכולל של החולים הוא  ,255%האם את ה 055%-הנוספים יחלקו לכל הקופות או
רק לאותה קופה שחרגה ב?255%-
דובר:
זה עקום ,כל השיטה עקומה.
דובר:
מעבר ל - - -אני רוצה לענות גם לך וגם ל .X-כשאתה עובר את הרף החלוקה היא לפי
שימוש .בחוזה שאנחנו הפצנו בסעיף  1יש דוגמה שמסבירה בדיוק איך הדבר הזה קורה ,תסתכלו
שם ,זה מאוד ברור ,כי באמת המטרה היא לא להגיע למוצר שיש חוסר- - -
דובר:
זה אם חורגים .ואם לא חורגים ואחד משתמש ביותר?
דובר:
אם לא חורגים אז לא חורגים.
דובר:
אבל אנחנו חרגנו .לא עברנו את הסף של כולם ,אבל חרגנו.
דובר:
אבל אנחנו לא עובדים במנותק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,זה החוק .החוק הוא חוק
שמבוסס על ביטוח- - -
דובר:
לא ,בחוק אין ריסק שרינג.
דובר:
לא ,אבל זה בכל דבר .יש לך דברים שהם בסיסיים ,כשיש טכנולוגיה שמוכללת בסל ,היא
מוכללת בתקציב מסוים .יכול להיות שלקופה אחת יהיה שימוש יותר גדול בטכנולוגיה ויכול
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להיות שקופה אחרת לא תאשר אותה בשום צורה ,זה הבסיס של ההתנהלות ,אנחנו לא משנים
את הבסיס של ההתנהלות.
דובר:
היא יכולה לא לאשר בשום קופה ,היא פשוט בסל?
דובר:
לא קרו מקרים שהיו תכשירים שלא ניתנו למרות שהיו צריכים להינתן והיה צריך
להילחם בקופה כדי שהיא תיתן? בוודאי שקרו מקרים ,אבל החלוקה התקציבית היא חלוקה
שמתבססת על תפיסה ביטוחית ,אנחנו לא עושים פה- - -
דובר:
זה כל הרעיון של הביטוחים.
דובר:
ואם חרגנו ב ?055%-ממי נקבל את ה 055%-הנוספים?
דובר:
אני לא התערבתי במערכת הבריאות בישראל ,מה זאת אומרת? מה אתה רוצה שנעשה?
דובר:
איך החלוקה מעבר ל?055%-
דובר:
זה מפורט בסעיף  ,1אני מסבירה לך ,החלוקה היא לפי האחוז היחסי של השימוש.
תסתכל בסעיף ,יש טבלה עם מספרים ,אני הרי ידעתי שזה יעלה.
דובר:
---
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דובר:
נכון ,תסתכל על החוזה.
דובר:
אבל זה כן לפי קופה ,לפי השימוש.
דובר:
לא ,זה בתנאי שעברת את הסף הגלובלי .אבל אם לא עברת את הסף הגלובלי?
דובר:
אבל אם כולם הגיעו ל 005-וקופה אחת עלתה מעל  255%אז זה ברור שסך הכול הוא
מעל.
דובר:
בגילניה לא הגיעו לסף ,למרות שהקופה עברה ב 255%-יותר ועל זה אין שיפוי ולזה אין
תשובה .מה שהיה צריך לעשות זה שאם יש קריטריון כללי צריך להיות גם קריטריון פרטי
לקופה ,קריטריון אחר ,אבל חייב להיות קריטריון שמשפה אותה במצב- - -
דובר:
 , Xמה ההבדל בין זה לבין הכללה של כל תרופה אחרת בסל שהיא לא למחלה קשה,
שבעצם אתם מקבלים לפי קפיטציה? מה ההבדל? אלה גם לא סכומים מאוד גדולים ,הלוא אתה
מקבל לפי אותו עיקרון את כל הכסף שלך של הסל.
דובר:
אז יש איזונים מסוימים .כאן השיטה הזאת שנוסדה ,נוסדה לרעתנו .השיטה של הריסק
שרינג לא משנה את כל שיטת הסל ,היא מדברת על שיטה ספציפית שאני רואה שהיא חושפת את
מכבי לסיכון שלאחרים אין .אני רואה את זה ,כי בקלות אנחנו נותנים את הטכנולוגיות
למבוטחים ,יש כאלה יודעים מה לדרוש .אז אני אומר שהסיכון על מכבי הוא יותר מאשר על הסך
ולזה אין לי מענה.
דובר:
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אתה רואה משהו נקודתי- - -
דובר:
אז זה לא נוח לי שיטה כזו ,אני מעדיף שהטכנולוגיה תיכנס במלואה ושנתחלק בסיכון,
כמו בכל טכנולוגיה אחרת .כשעושים ריסק והריסק נופל על קופה אחת ,זה לא טוב.
דובר:
אבל הכניסה של הטכנולוגיה הזאת היא  6מיליוני שקלים מתוך  .055על ה 6-מיליוני
שקלים ,כשהחלק היחסי שלכם הוא עוד רבע מזה ,על זה אתה חושב שיש צורך להגדיל מאשר כל
ה 055-האחרים?
דובר:
אני אומר שצריך לשכלל את הריסק שרינג במובן הזה ,נניח אני נותן את הקריטריון של
 ,05%אז תוציא קריטריון שאם קופה עוברת ב 25%-היא מקבלת את הסף עבר ,קריטריון קשיח.
אבל אי אפשר להשאיר את זה שאנחנו נותנים ב 255%-ולא מקבלים כלום.
דובר:
אבל באותה מידה אתה יכול לבוא ולהגיד שמכניסים עכשיו תרופה אחרת- - -
דובר:
סליחה ,אין לי דוגמה כזאת שאני יכול לתת על טכנולוגיות רגילות בסל שבקופה אחת זה
עשה משהו שהוא חריג לחלוטין מאחרים- - -
דובר:
למה? בסוכרת או בקרדיולוגיה אנחנו יודעים שההיקף של המטופלים בקופת חולים X
הוא יותר גבוה מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה.
דובר:
לא ,זה מתוכנן- - -
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דובר:
הוויכוח מוצה .העמדה שלך ברורה ,אבל היא לא חייבת להתקבל.
דובר:
מה זאת אומרת? אם יש קונצנזוס ,ההתנגדות שלי היא התנגדות .זו המשמעות של
קונצנזוס .המשמעות של קונצנזוס זה כאשר אחד לא מסכים ,לא כאשר כולם מסכימים.
דובר:
הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה חשובה ,הקרדיולוגים רואים אותה- - -
דובר:
אז תעשו את השינוי- - -
דובר:
הקרדיולוגים רואים אותה בעדיפות הגבוהה ביותר שלהם ,מה שאומר שהטכנולוגיה
הזאת תתגלגל לפתחך כוועדות חריגים ,כלחץ מכיוון הקרדיולוגים וכהכול ,גם לכם כקופה צריך
להיות אינטרס להכניס טכנולוגיות חשובות לתוך הסל השנה.
דובר:
אני רוצה שתעשו שינוי בריסק שרינג .זה כל מה שאני מבקש.
דובר:
כבר עשית כל כך הרבה שינויים- - -
דובר:
 ,Xקונצנזוס זה לא אומר פה אחד .אני מצטער.
דובר:
לא ,קונצנזוס אומר פה אחד ,זו המשמעות.
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לא נכון .קיבלנו הרבה- - -
דובר:
זה לא בהצבעה.
דובר:
 ,Xאל תצית פה שריפה .יש פה קופה אחת ,קצת יותר קטנה משלכם- - -
דובר:
אי אפשר לנהל את הדיון רק על טכנולוגיה אחת שעה וחצי.
דובר:
אנחנו לא מסכימים להתחשב בדעתך.
דובר:
יש עוד אפשרויות.
דובר:
בואו נמשיך הלאה ,עוד לא הגענו לתעדוף הסופי.
דובר:
אני יכול לייתר את עצמי מהעומס על הוועדה ,תמשיכו לדון לבד.
דובר:
 ,Xאנחנו לא בשלב של זריקת גט.
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דובר:
אני אפגע פה ,אני אפגע בטכנולוגיה הזאת ,כמו בכל הטכנולוגיות האחרות שיש כאן,
שפוגעות בקופת .X
דובר:
קודם כל אני מבקש ממך לא להשתלט על הדיונים .אמרת את דבריך חזור ואמור וחזור
ואמור .אתה בדעת יחיד ,גם בין הקופות ,אז אני מציע ש- - -
דובר:
לא ,כאן קיבלתי תמיכה- - -
דובר:
 ,Xדי ,מספיק ,אני לוקח את רשות הדיבור וגמרנו .אתה לא יכול לעשות את זה ,דיברת
די והותר .אנחנו משאירים את זה כי הטכנולוגיה היא חשובה.
דובר:
מה שאמרתי לך קודם ,אני רוצה להגיד גם לכולם.
דובר:
בבקשה ,את רוצה לגדר את המסכום.
דובר:
מבחינתי זה עדיין משהו שהוא לא מקובל ,אבל אני עושה כמה בירורים .בכל מקרה מה
שאמרתי כאן ל ,X-זה שאם בכל מדובר על עלות עתידית ,אל"ף ,ברור שצריך להגיד מה היא ,כי
לו בעתיד פתאום- - -
דובר:
אמרנו את זה ,פלוס - - -05%
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דובר:
מה 'אמרנו את זה'? לא אמרתם סכום.
דובר:
אמרנו שהפעימות יוגדרו עכשיו בוועדת המשנה ,אם זה יתקבל ,עד מה הגובה המקסימלי
שמגיעים אליו.
דובר:
אבל זה קודם כל צריך להיות כאן מול העיניים מבחינתי .אם כל העלות זה  0מיליון ,אז
כאילו לראות את הטכנולוגיה הזאת שמכניסים אותה עם עלות של במקום  6מיליון .במקום 6
מיליון זה עולה  02מיליון ,אבל אם פתאום מדברים על  00מיליון אז אולי בכלל לא היינו מכניסים
את הטכנולוגיה הזאת ולכן הנתון הזה הוא נתון שבכל מקרה צריך להיות לנגד העיניים ,של מה
העלות המלאה לפי הערכות כיום ,וזה בלי קשר אם מבצעים את זה בשיטה הזו או לא מבצעים
את זה בשיטה הזו .לגבי השיטה הזו ,שוב ,אני מבררת.
דובר:
העלות המלאה היא פי פעמיים וחצי.
דובר:
רבותיי ,אתם תגדרו את ה- - -
דובר:
--דובר:
בסדר גמור ,יכול להיות שצריך לעשות הפסקה לישיבה קצרה של ועדת משנה ,בינתיים
זה נשאר בסל בהסדר הריסק שרינג ,כפי שהותווה.
מיטראל קליפ .רבותיי ,גם פה הרף התנדנד קודם אבל היה די קונצנזוס להשאיר את זה
ולמעשה אני הייתי בדעת מיעוט.
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דובר:
אני בעד להעלות.
דובר:
אין לזה חלופה.
דובר:
אתה בעד לאשר את זה?
דובר:
גם אני בעד
דובר:
אני הבנתי שיש חלופה.
דובר:
מה החלופה? אלה אנשים שלא יכולים לעשות ניתוח ,איזה חלופה יש להם?
דובר:
 ,Xאת דיברת עם הקרדיולוגים ,שהיו מרוצים.
דובר:
אמרו שיש חלופה ,אני רוצה לדעת איזה חלופה ,אלה אנשים שלא יכולים לעשות ניתוח.
דובר:
לא יודע על החלופה ,הטכנולוגיה לטעמי עוד לא הוכחה.
דובר:
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זה מציל חיים ,אלה אנשים שלא יכולים לעבור ניתוח.
דובר:
לאט לאט ,לא הוכח ,לא בשל.
דובר:
מה לא הוכח ולא בשל?
דובר:
לא ,מבחינת האבידנס זו בוודאי לא טכנולוגיה מגובשת ,בארץ  16מקרים ,לא פורסם ,לא
מעקב מספיק ,אז זה המסמך של האיגוד הקרדיולוגי .אם אתם רוצים לחזור לאבידנס בספרות- -
דובר:
הם שמו את זה בדירוג מאוד מאוד גבוה.
דובר:
בסדר ,כי זו טכנולוגיה מאוד אלגנטית בשבילם.
דובר:
זו טכנולוגיה חשובה.
דובר:
אם רוצים לחזור לאבידנס- - -
דובר:
אין בעיה
דובר:
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רוצים לחזור לתמצית של האבידנס מהעולם ,כי האבידנס מהארץ תומך בגישת חיים,
שזו טכנולוגיה שטרם גובשה ,שזו גם דעתך ,X ,וגם דעתי .בואו נראה מהעולם.
דובר:
בינתיים המחיר ירד ל 000.105-ובהתאם עלות כוללת של .05.302
דובר:
יש לנו אבידנס על המיטראל?
דובר:
יש שני מחקרים משמעותיים שהשוו את הפרוצדורה לפרוצדורה ביטוחית .כמובן
שבפרוצדורה הזו נמנע מרוב החולים הצורך בפתיחת בית החזה ,שימוש במכונת לב-ריאה,
הפסקת פעילות הלב והתוצאות היו- - -
דובר:
איזה אחוז עברו מהפרוצדורה הזאת של פתיחה .אמרת שמרוב החולים נמנעה פתיחת
לב-חזה ,סימן שחלק עברו באמצע מ close-ל .open-אם אין לך מתחת לאצבעות ,תמשיכי.
דובר:
מרוב החולים ,לא בכולם .במחקרים הפרוספקטיביים כשהשוו המספרים של החולים היו
קטנים 01 ,חולים ,למשל ,מול  3חולים שעברו ניתוח ,התוצאות אחרי שישה חודשים היו שיפור
באי ספיקה מיטראלית ,לא סיפקו הרבה מידע נוסף מעבר ל- - -
דובר:
שיפור באותה מידה בניתוח וב?- - -
דובר:
כן ,בעיקר כי בקליפ כשנדרש הם הוסיפו עוד קליפ בתוך הפרוצדורה ותוך כדי שהם
עושים אקו- - -
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דובר:
 03%עשו שתי פרוצדורות.
דובר:
כן ,אבל פה החברה אמרה שהיא מחשיבה את שתי ה- - -
דובר:
נתנה שניים במחיר של אחד.
דובר:
הם נותנים כמה שצריך ,כי אפשר לעשות שורה של קליפים ,לפי התיאור.
דובר:
זה לא הבעיה הכספית ,בגלל שזה לא היה יעיל הם היו צריכים לעשות פעמיים.
דובר:
אבל בפעם השנייה זה כן היה יעיל.
דובר:
 01חולים ,זה קצת תומך בתיאוריה שזה עדיין לא התגבש .נהיה פה בעוד שנה ונדע יותר
אם זה פה כדי להישאר .בואי נשמע הלאה .בינתיים אוורסט של  01חולים זה אוורסט מאוד נמוך.
דובר:
כי זה לא בסל ואין הרבה חולים שממתינים לזה .בסך הכול אם אתה אומר ,אם אני
מכניס את זה לסל זה  65חולים ,אז ברור שלא הרבה עשו את זה.
דובר:
קודם כל  65חולים זה לא תורה למשה מסיני ,יגיד לך  Xבעוד רגע.
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דובר:
בסדר ,אבל אנחנו אומרים שזה לא פלא שזה  .01ובעוד שנה לא יהיה אבידנס יותר גדול
מזה.
דובר:
אני רוצה לדעת למה את כל כך חמה בעניין הזה .זה באמת משהו לא מוכח.
דובר:
אני לא חושבת שזה לא מוכח .אלה אנשים שאין להם פתרון ,הם לא יכולים לעשות
ניתוח ,זה מציל חיים.
דובר:
אבל לא בטוח בכלל שזה הפתרון .יש עוד מידע? נשמע.
דובר:
אני מדברת עדיין ממחקרי אוורסט .הממצאים הם לא שחזרו על הפרוצדורה מהתחלה
שוב ,כי תוך כדי הפרוצדורה עושים אקו .האקו הוא המקור לסיבוכים כשהיו סיבוכים.
והסיבוכים ,גם בארץ וגם בדיווחים ,זה פגיעה דווקא במערכת העיכול ,בגלל האקו תוך כדי ה- - -
דובר:
זה מוזר שזה עושה כאלה סיבוכים.
דובר:
גם בארץ וגם בחו"ל זה הדיווח .בחולים שכן נאלצו לעבור אחרי הניתוח לא הייתה פגיעה
אלטומית במסתם כתוצאה מהקליפים ,אז זה לא מנע מהם את האפשרות לעבור ניתוח .
דובר:
זאת אומרת החידוש הוא שאפשר לבצע ניתוח בבטחה אחרי כשל של מיטראל קליפ.
דובר:
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אבל הבטיחות של הפרוצדורה לעומת בטיחות כמובן של ניתוח היא בפער אדיר של
אחוזים ,הסיבוכים כאן ,מדברים על כ 5%-ומעל  15%סיבוכים משמעותיים אחרי ניתוח של
החלפת מסתם וגישה ניתוחית.
דובר:
 15%של סיבוכים?
דובר:
סיבוכים מכל הסוגים והמינים.
דובר:
ואני חושבת שהנתון הכי משכנע זה הנושא של ההישרדות .במעקב אחרי שנה בקבוצה של
הקליפ ההישרדות הייתה  60%לעומת .00%
דובר:
זה משמעותי.
דובר:
סליחה ,זה  01חולים.
דובר:
רגע ,לוקחים אנשים פחות חולים.
דובר:
אחד יותר ואחד פחות עושה את ההבדל.
דובר:
זה ,דרך אגב ,אחד הדברים שאמר לי גם ד"ר  ,Xשאתה צריך לבחור את החולים ,כי
החולים האלה שהשוו אותם הם גם חולים שאי אפשר היה לעשות להם- - -
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דובר:
מצד שני  15%סיבוכים מראה שכנראה זה מול קבוצה של חולים קשים.
דובר:
להיפך ,בדיוק ,דווקא בגלל זה .אלה שלא יכולים לעשות ניתוח.
דובר:
אחרת מה פתאום יש  15%סיבוכים במיטראל רפלייסמנט .לריפר או לריפלייסמנט?
ריפר.
דובר:
זה הכול על  01חולים ,המחקר הזה?
דובר:
לא ,אחד המחקרים היה של  01ויש מחקרים של- - -
דובר:
אתה יודע מה הקונפידנס 15% ,מתוך ?01
דובר:
יש מעקב אירופאי על מאות חולים עם שיפור- - -
דובר:
יש מעקב בעולם.
דובר:
במעקב של שנה ושנתיים אחרי ,לפי מדדי איכות חיים ,מדדי תפקוד.
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דובר:
למה המשרד כל כך חם?
דובר:
לא חם ,אנחנו פשוט חושבים שאנחנו פוסלים- - -
דובר:
חבר'ה ,זה לא יכול להיות- - -
דובר:
אנחנו מרגישים שטכנולוגיות ,אנחנו מורידים מהשולחן מהר מדי.
דובר:
השאלה אם אפשר לצמצם את אוכלוסיית החולים עוד יותר? כי ד"ר  Xכרגע אמר לי,
היחידי שהוא היה שם את הראש על זה זה לחולים עם אי ספיקה על רקע קרדיומיופתיה ,להם
אין פתרון אחר וזה שיפור- - -
דובר:
לא איסכמי קרדיומיופתיה .קרדיומיופתיה קונגניטלי?
דובר:
אני מרגישה שפשוט זורקים מהשולחן טכנולוגיות- - -
דובר:
ואז הוא אומר שזו תת קבוצה שאין להם פתרונות אחרים וזה שיפור דרמטי באיכות
התפקוד שלהם ולהם הוא כן היה מתאמץ.
דובר:
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אני הייתי זהיר ,למרות שאני מעריך אותו ,להגיד שבקרדיומיופתיה תיקון ה MR-יפתור
אותם ,כי זו בעיה משנית .הבעיה בקרדיומיופתיה- - -
דובר:
אז הוא אומר שהם חוזרים לתפקוד.
דובר:
זה פונקציונאלי ה ,MR-זה בגלל ההתרחבות.
דובר:
זה מצמצם את ה- - -
דובר:
אין לי את זה כרגע כאן ,אבל ד"ר  Xנתן לי רשימת אינדיקציות.
דובר:
אנחנו הגדרנו את האינדיקציות.
דובר:
אולי תחזרי על זה רגע?
דובר:
יש לנו את זה בעדכונים במכתבים שקיבלנו מהאיגוד.
דובר:
רגע ,למה מנסים להכניס את זה בכוח?
דובר:
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לא מנסים להכניס את זה בכוח ,אנחנו חושבים שהטכנולוגיה - - -זה לא רק אנחנו.
דובר:
הממצאים מאוד ברור- - -
דובר:
כמו שהם ברורים בטאבי ,בגלל שזה- - -
דובר:
מיטראל קליפ ,יכול להיות שיש פתרון טוב יותר שיתפתח בשנים הקרובות.
דובר:
אני גם מתרשם שזו טכנולוגיה שעוד לא התגבשה ,מקומה לא מוגדר .אתם רואים את זה
גם מהאינדיקציות שקרן נותן ,שדננברג נותן .אני בעד לדחות את זה ,לדחות את זה לשנה הבאה.
דובר:
אני לא.
דובר:
לזה אני מתנגד.
דובר:
יש עוד מידע?
דובר:
הם ,האיגוד והמועצה ביחד ,מדברים פה על קבוצת חולים עם אי ספיקה מיטראלית- - -
דובר:
איזה איגוד? קרדיולוגיה או מנתחי לב?
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דובר:
לא ,קרדיולוגיה.
דובר:
קחי את מנתחי הלב.
דובר:
מנתחי הלב מתנגדים לזה ב- - -
דובר:
מה שמראה לכם כמה אובייקטיבי הפרוטגוניזם והאנטגוניזם .אנחנו אמורים להיות
אובייקטיביים.
דובר:
אתה עכשיו מטיל צל על כל המתודולוגיה של העבודה שלנו פה בסל.
דובר:
לא ,לקחנו את האיגודים ,הראינו עשרות פעמים את הדיכוטומיה בין האיגודים לפי
המאטריה וניסינו ללכת לפי האבידנס.
דובר:
ב 25-בנובמבר קיבלנו כולנו מכתב ,וזה גם הועבר אליכם ,של האיגוד הרדיולוגי עם
המועצה הקרדיולוגית ,אם אתם רוצים- - -
דובר:
חתום ד"ר .X
דובר:
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חתום פרופ'  Xופרופ'  Xופרופ'  Xוד"ר  Xמטעם האיגוד ורם- - -
דובר:
אני זוכר את המכתב הזה ,הוא נלהב מאוד.
דובר:
הם כותבים ככה :קיבלנו כי הוועדה דירגה בעדיפות נמוכה  A8את הקליפ המיטראלי.
ברצוננו לשוב ולהדגיש את עמדת האיגוד הקרדיולוגי והמועצה הלאומית למניעת מחלות לב וכלי
דם בעניין חשוב זה .אנו זיהינו קבוצת חולים הסובלת מאי ספיקה מיטראלית קשה המלווה
בירידה קשה בתפקוד חדר שמאל אשר הינם באי ספיקת לב בדרגה  0ו ,1-שנקבע על ידי כירורג
לב ,כי דרגת הסיכון הניתוחי שלהם אינה מתקבלת על הדעת ולכן הם מטופלים היום באופן
שמרני בלבד .חולים אלה הינם בדרגת נכות גבוהה ביותר ,נזקקים לאשפוזים חוזרים ,תוחלת
חייהם מצומצמת ביותר .אנו מודעים לכך כי המחקר הרנדומלי כפול הסמיות אוורסט לא הכליל
חולים מסוג זה אך הצטברו עדויות בתוך ה axes European registry-וכן ניסיון במדינת ישראל
בלמעלה מ 15-חולים כי הקליפ המיטראלי מאפשר הורדה משמעותית של מידת אי הספיקה
המיטראלית ובעקבות כך שינוי קליני דרמטי והפחתה משמעותית של כמות האשפוזים .בסקר
האירופאי שהוצג ב 2502-הוכללו מעל  255חולים שהוגדרו בסיכון ניתוחי מוגבר עם מעקב למשך
שנה ,ההשתלה הייתה מוצלחת במרבית החולים עם עדות להפחתה משמעותית בדרגת אי
הספיקה המיטראלית ,שיפור באיכות החיים ובמדדים אובייקטיביים כגון הליכה של שש דקות.
יש להדגיש כי מדובר בטיפול שאין לו כל אלטרנטיבה בקרב חולים אלה שאינם מועמדים לניתוח
החלפת המסתם .הטיפול התרופתי הינו קוסמטי בלבד ולא באמת משפר תחלואה .עלות הטיפול
השוטף הכרוך באשפוזים חוזרים עקב החמרה באי ספיקת הלב ,זיהומים ,החמרה באי ספיקת
כליות הינה אדירה ועשויה להיחסך משמעותית עם השימוש בקליפ המיטראלי .אנו מבקשים כי
ועדת הסל תשקול שוב את ההערכה וכו' וכו' ,ואחר כך הם גם שלחו נתונים.
דובר:
אני רוצה רגע את המומנטום של השקט ,אם אפשר .אי אפשר להשוות את זה רק לניתוח,
צריך להשוות את זה בקבוצה הזאת לטיפול שמרני ובטיפול השמרני יש הבדל אדיר גם בהישרדות
וגם בטיפול.
דובר:
ושוב ,ההחלטה היא על ידי כירורג לב.
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דובר:
אבל כל החולים האלה לא מצויים במחקר של ה- - -
דובר:
לא ,אני לא הגעתי.
דובר:
האיגוד הקרדיולוגי מודה שהם לא מצויים במחקר.
דובר:
לא ,אבל בהשוואה לטיפול שמרני בפירוש במחקר שאני התחלתי לדבר עליו ,אנחנו
מדברים על  00%של הישרדות בחולים עם טיפול שמרני ומעל  65%אחרי הפרוצדורה.
דובר:
כמה חולים היו שם?
דובר:
רבותיי ,האיגוד הקרדיולוגי ברוב יושרו מודה שאין אבידנס .הוא אומר יש רג'יסטרי פה,
יש  16חולים בארץ שקראנו סיכום שלהם .אבל מה ההצעה פה לריסק שרינג?
דובר:
אנחנו לא מסכימים לשום ריסק שרינג.
דובר:
פה אי אפשר אפילו לנסות הפרד ומשול ביניכם?
דובר:
קודם לא הצלחתם.
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דובר:
אני לא מבינה מה...
דובר:
זו טכנולוגיה לא בשלה.
דובר:
למה היא לא בשלה?
דובר:
בגלל כל הטעמים שאמרנו.
דובר:
אני לא חושבת שהיא לא בשלה.
דובר:
סליחה ,את תצטרכי להגדיל קצת את ההתבטאויות הרפואיות הספציפיות ,כי עם כל
הכבוד לאינג'קשן פרקשן ,מי שצריך להיות בידיעה אלה אנשים שיודעים מה המשמעות שלה.
האוורסט  0בוצע על המכשיר הראשון ,שהיה לו ריקול ועכשיו זה מכשיר אחר .האוורסט  2בוצע
על מכשיר אחר על מעט חולים ,הניסיון בארץ הוא  10חולים ,טכנולוגיה לא בשלה ,עם כל הצער
על החולים האלה.
דובר:
מה הניסיון בעולם? אמרנו שיש ניסיון גם בעולם .כמה מאות חולים.
דובר:
תקראי לעומק את המכתב הזה ,הוא בעצמו אומר שזה רג'יסטרי ,זה רישום של חולים,
זה לא מחקר וזו אכן תחושת חידלון של קרדיולוג שעומד בפני חולה כזה ויודע שהטיפול השמרני
הוא גרוע ביותר ולא משפר תוחלת חיים ,כשיש לו טכנולוגיה חדשה ביד שאת היקף האפיקסי
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שלה אנחנו עדיין לא יודעים ,והשאלה אם בעת הזאת אנחנו רוצים לשים על זה  00מיליון שקל.
זאת השאלה.
דובר:
.05
דובר:
שייפנו לאישור לפרופשנל קר ,יש אמ"ר לאביזר- - -
דובר:
איך הם קיבלו  10אנשים? הם קיבלו.
דובר:
בהדסה כולם היו ...זה מה שדננברג אמר.
דובר:
 ,Xמה את אומרת? יש לך מה להגיד על זה?
דובר:
נשים את זה בפלוס-מינוס ונמשיך הלאה.
דובר:
אוקי ,מקובל ,כי זה חצוי .אבל מעניין שזה חצוי ככה שגם הקופות וגם אנשי המקצוע
מחוץ לקופות ,לפחות הפנימאים ,הם נגד X .היא אשת מקצוע בהחלט ואת בעד עם אנשי המשרד.
ככה זה חצוי כרגע.
דובר:
אני מקווה שיש עוד כמה אנשים במגזר חוץ מאיתנו- - -
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דובר:
מה עם אנשי הציבור פה?
דובר:
הם מועדים לפיצול אישיות.
דובר:
אז אנשי הציבור ששומעים את הדיון הזה ,מה הם אומרים?
דובר:
אני נוטה לעמדה שלכם.
דובר:
אני הייתי בעד הטכנולוגיה ,אפילו הכללתי אותה בקבוצה של ה 05-שלי ,אבל השתכנעתי
שאין מספיק אבידנס.
דובר:
טוב.
דובר:
אני חושב שהיות שאין חלופה אחרת לאנשים האלה ,זה צריך להישאר.
דובר:
ואם אנחנו נגיע לזה שאנחנו עומדים עכשיו על  065וצריכים עוד  ,65זה יהיה בעדיפות
גבוהה לקיצוץ אצלך ,יחסית לאחרים?
דובר:
נראה מה ה- - -
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דובר:
נחיה ונראה ,אז נשאיר ונחליט .נכתוב פלוס-מינוס.
הסינקרדיה .מכשיר עזר לתמיכה דו חדרית .שם ,זה המקרה של אנשים שלא יגיעו
להשתלה בלי המכשיר הזה.
דובר:
אבל גם שם האבידנס הוא מאוד מצומצם ,בקושי עשו מכשיר אחד בארץ לעומת  16שעשו
שם.
דובר:
את בעד להוציא את זה?
דובר:
לא ,אני רק מעלה נימוקים.
דובר:
בסדר ,זה לא רחוק מהמיטראל קליפ.
דובר:
אני רק רוצה לומר שנכון שטכנולוגיות שאינן תרופתיות ,יכול להיות שבעיני מי שאינו
עוסק בכך כדבר יום ביומו זה נראה דבר אחיד ,זה ממש לא דבר אחיד .לא כל שכן טכנולוגיות
שכולן עוסקות אמנם בלב ,אבל צריך להתייחס אליהן בצורה מאוד שונה .ה watch man-זה דבר
אחד ,עוסק בסוגיה שקשורה למקום מאוד ספציפי בלב- - -
דובר:
 Xהתבדח כשהוא כלל אותן יחד.
דובר:
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אני מנסה להגיע לסינקרדיה .הטאבי ,שלא דנים בו עכשיו ,עסק במסתם אחד ,המיטראל
קליפ ,דיברנו עליו מספיק ,הסברנו למה אנחנו מתנגדים ,הסינקרדיה זו טכנולוגיה שעוסקת בכלל
בכשל של כל הלב והיא פיתוח ,מבורך בעיניי ,על סמך האבידנס ,אין לי שום עניין אישי בעד או
נגד ,בזה שהיא מחליפה את שני חדרי הלב ,מאפשרת לחולה שבארצנו לצערנו ,חולה שהוא
בהתוויה ,האבידנס הוא יותר טוב מאשר לגבי המיטראל הקליפ ,לא מהארץ ,אבידנס מחו"ל .רוב
האבידנס ,אני נושא עיניים לצערי החוצה ,אז פה לדעתי הוויכוח בעניין של הסינקרדיה הוא עניין
של תמחור ,מה שהיה בוועדת המשנה ,שזה ויכוח לא על אבידנס אלא על כסף .לגבי האבידנס ,אני
לא חושב שצריכים להיות מודאגים לגבי הסינקרדיה .זו דעתי.
דובר:
אוקי.
דובר:
---מה שחסר בסינקרדיה זה- - -דובר:
עכשיו אתה רוצה ,אחרי שהיא תביא אתה תגיד שאתה לא רוצה .הנה X ,כבר עושה 'לא'
עם הראש.
דובר:
שם לא שייך ריסק שרינג ,כי המספרים הם יותר ברורים .רבותיי ,אנחנו עוברים לעמוד
 ,00אנחנו משאירים את הסינקרדיה ואחרי זה נחליט להתייחס לזה כמו המיטראל קליפ ,פחות
מהמיטראל קליפ או יותר ,בסבב האחרון .יהיה לנו מה לקצץ ,לצערי .לא יהיה במה לקצץ ,אבל
תהיה חובה לקצץ.
דובר:
מישהו ניסה להוריד את המחיר לסינקרדיה?
דובר:
שאלה טובה.
דובר:
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אנחנו ננסה .אני אדבר איתם.
דובר:
אנחנו בעמוד  ,00יש לנו שני מזונות ייעודיים שאישרנו ואני בעד להשאיר אותם ,אחד
 A8/9וזול יחסית ואחד  A9וקצת יותר יקר .נשאיר אותם ,מסכים?
דובר:
כן.
דובר:
אותו דבר לגבי העמוד הבא ,לחולי  20 ,ATחולי  ATב 0/1-מיליון שקל ואנחנו מגיעים
לעמוד האחרון .נשאר פה אורנסיה שהרף התנדנד.
דובר:
ירד קצת המחיר.
דובר:
כמה ירד אורנסיה?
דובר:
הסינקרדיה ,זה המחיר וזה לשמונה מטופלים.
דובר:
לא ,אבל אולי הם מוכנים להוריד לחצי.
דובר:
אפשר לפנות לחברה ולראות אם הם מוכנים להוריד.
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דובר:
אפשר להגיד להם שזה ייכנס רק אם הם יורידו מחיר.
דובר:
אורנסיה ,רבותיי.
דובר:
אורנסיה ירד ל 05,660.01-לחולה ,בעלות כוללת של .6.000
דובר:
ירדו  155,555שקל
דובר:
זה כבר אחרי הורדה גדולה משבוע שעבר ,זה היה  .06אני חושב שזה צריך לעלות.
דובר:
שוב ,יש בקו השני כבר כמה חלופות טיפוליות .אני יודעת שהמנגנון הוא אחר- - -
דובר:
בחיים האמיתיים כרבע מהחולים צריכים עוד משהו.
דובר:
כן ,וזו תרופה שמועילה להרבה אנשים.
דובר:
אנחנו מחליטים להשאיר את זה? רבותיי ,בסבב האחרון נצטרך לחתוך בבשר החי ,אין
מה לעשות.
דובר:
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זו מחלה שיחסית יש לה הרבה חלופות טיפוליות.
דובר:
לא ,אבל אין חלופה ל- - -
דובר:
הדיון הוא חשוב ,הדיון החוזר ונשנה הוא חשוב ,אני חייב להגיד שאני סימנתי אורנסיה
כרף מתנדנד על פי דברים שלך בפעם הקודמת .על פי דברים שלך בעיקר ,X ,אבל גם הדעה
הכוללת .אתה חוזר בך ומחזק את זה?
דובר:
אני לא חוזר בי ,זה מה שאמרתי וזה מה שאני אומר.
דובר:
איך יחסית ,למשל ,ליומירה לאנקלוזיס ספונדליטיס?
דובר:
לפני שאתה עונה ,אפשר לנתח? להומירה לאנקלוזיס ספונדליטיס ההיא ,הספציפית,
ההתחלתית ,אין כל כך תחליפים ,בקטע הסימפטומי .האורנסיה היא תרופה חלשה ,יש לה הרבה
תחליפים.
דובר:
חדשה? היא קיימת כבר חמש שנים ב- - -
דובר:
לא חדשה ,חלשה.
דובר:
האורנסיה?
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דובר:
ככה אומר מנהל האגף- - -
דובר:
לא ,האורנסיה תטופל כמו כל האנטי .TNF
דובר:
זה בדיוק מה שאני אומר .יש לה תחליפים ,יש את כל האנטי  ,TNFיש מבטרה ,יש
אקטמרה .המחלה זכתה למענה .התוספת היא חלשה ,נקרא לזה ככה ,לא התרופה ,ולכן אם
הייתי צריך להחליט ,אני מציע שאם היית צריך להחליט בין שתיהן ,היית משאיר את הקודמת
ואת האורנסיה לא.
דובר:
לא ,אני לא.
דובר:
היית מוריד את היומירה אם היית נדרש להכרעה ביניהן? אז נשאיר את שתיהן ואנחנו
מגיעים לסבב הסופי.
דובר:
אני בעד להוריד את ההומירה באינדיקציה הזאת של הספונדילו ארטריטיס בגלל שמאוד
קשה לארגן את החולים על מה שהוא בעיה בהגדרת חולים .על ההומירה הזאת אני מוכן לוותר
ואת האורנסיה להשאיר.
דובר:
מה אתה אומר על הנימוק? אתה מתחבר?
דובר:
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כן .אני מתחבר.
דובר:
גם אני מתחבר.
דובר:
בבקשה ,הורדנו את היומירה.
דובר:
כשאין תחליף?
דובר:
קשה להגדיר את החולים .אנחנו לא יודעים מי החולים האלה.
דובר:
רבותיי ,ערבה נשאר ,נכון?
דובר:
כן.
דובר:
אבוסינגיס?  Xהוכיחה לי פה ,קראנו שוב את האבידנס ,שחצי שנה זה בסדר גמור.
דובר:
אני חושבת שצריך להעביר רק חצי שנה וכל האבידנס נמצא בחומר שנשלח אלינו ,רק
חצי שנה.
דובר:
מצוין.
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דובר:
 06הפך ל?5-
דובר:
 06הפך ל .5.6-הוא היה גם קודם  , 5.6היינו צריכים לבחור בין שניהם ,בחרנו.
דובר:
באבוסינגיס השארנו את שניהם ,אבל אמרנו שנחליט בהמשך ונראה לפי מה שיהיה לנו- -
דובר:
מה זה שניהם? גם שנה וגם חצי שנה?
דובר:
או-או .אמרנו שנחליט אחרי הסבב.
דובר:
אני אפילו מתנגד לשנה .בעיניי אפילו רפואית ה guide lines-הם לחצי שנה.
דובר:
מאה אחוז ,הקראת ,ציטטת את הספר האדום ,יש גם פה.
דובר:
ותזכרו שמדובר על לתת חמש זריקות של נוגדן מונוקלונלי לילד בן חצי שנה ,זה לא
בקלות צריך להעביר את זה.
דובר:
אנחנו יורדים ל .5.6-יש פה ממש קונצנזוס פה.
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כן.
דובר:
רבותיי ,למה להמשיך? יש ממש הסכמה.
לגבי הבוסטריקס ,נשים בהיריון .רוצים להשאיר? זה  ,A9אני בעד להשאיר .אוקי.
גרדסיל .דנו ארוכות ,אני בעד להשאיר.
דובר:
אפשר רגע לחזור לשעלת?
דובר:
בבקשה ,שעלת .לא נעגל פינות לקראת הסוף .קדימה.
דובר:
הייתה פה הצעה ללכת אחורה ולעשות הכול לחצי שנה.
דובר:
לא ניתן.
רשות הדיבור ל.X-
דובר:
לא ,אני רוצה קצת לדעת יותר על- - -
דובר:
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על השעלת שמשולבת עם טטנוס ודיפטריה .אבל זה בעיקר בגלל השעלת.
דובר:
רוצים חזרה על הבוסטריקס ,שתחזרי על עיקרי החשיבות שלו.
דובר:
החיסון לשעלת כיום כלול ,כמו שאמרנו ,כחיסון שגרה ,הוא ניתן בגיל הילדות ארבע
פעמים עד גיל שנה .תחילת החיסון מתחיל בגיל חודשיים .בנוסף יש עוד שתי מנות של בוסטריקס,
אחת בכיתה ב' והשנייה בכיתה ח' .זה ניתן במסגרת שירותי בריאות התלמיד וטיפות החלב.
הרעיון הכללי ,שאומר לתת חיסון לנשים במהלך ההיריון ,בדרך כלל בשליש השלישי ,בסביבות
שבוע  ,25כחלק מהמעקב ההיריון הרגיל ,עצם החיסוניות בשלב הזה מייצרת את הנוגדנים
הרלוונטיים אצל האישה ,אלה מועברים אל התינוק בהיותו ברחם אימו ואז הוא יוצא אל העולם
מחוסן למשך חצי השנה הראשונה שלו כשבעצם אין לו מערכת חיסון מתפקדת וגם אין לו חשיפה
אל החיסון עצמו .הוכח בהרבה מחקרים שסדר גודל של לפחות  05%מהמקרים ,אם לא  05%ו-
 65%מהמקרים של שעלת בגילאים הקטנים ,עד גיל שנה ,הם כתוצאה מחשיפה להורה המטפל
והראינו לכם בתוך החומר שהשיטה הזו ,שקרויה קוקונינג ,שכבר קיימת במדינות שונות
באירופה ,אם זה הולנד ,או נורבגיה ,נדמה לי- - -
דובר:
כמה שעלת יש לילדים בחודשיים הראשונים? הרבה?
דובר:
בעלייה ,זאת הבעיה.
דובר:
דיברנו על זה שהמדיניות עצמה ,בנורבגיה דיברו על שיעור התחלואה שירד ב,22%-
בהולנד ב 20%-ובאיטליה זה הוריד את התחלואה ב.00%-
דובר:
כמה חולי שעלת יש בשנה?
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

106

יש הרבה ,זה גם נורא תלוי .אם תיקחי לדוגמה מדינות נקיות ומתוקנות כמו ארצות
הברית ואנגליה ,אנגליה עכשיו חווה ,לדוגמה ,התפרצות שעלת מטורפת ,כך שזה לא משהו שאתה
יכול לצפות.
דובר:
זה בגילאים הצעירים?
דובר:
זה מוריד רק ב 20%-את הסיכוי ש - - -זה מה שאת אומרת?
דובר:
אני יכולה להגיד לכם שזה גם העניין של שיעור התחלואה וגם הנושא של שיעור האשפוז.
אם מסתכלים בנורבגיה ,שיעור האשפוז לפני עמד על  63.0מקרים וירד ל ,05.6-בהולנד מ055.5-
ל ,52.0-ובאיטליה מ 020.0-מקרים ל 055,555-ל 65.3-מקרים ל.055,555-
דובר:
מה קורה לאמהות שמתחסנות בהיריון?
דובר:
שאלנו ספציפית על הנושא הזה וזו שיטה נהוגה ,אין איתה בעיה כלל במהלך ההיריון.
דובר:
מה הנזקים של השעלת? כמה זה חמור?
דובר:
במבוגרים היא לא מסוכנת ,אצל תינוקות היא יכולה להיות גם מסוכנת.
דובר:
אנחנו מחסנים בדרך כלל ,אבל זה לקבוצת ילדים שלא מגיע שלב החיסון.
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דובר:
יש חיסונים אחרים שניתנים בהיריון?
דובר:
כחיסון שגרה לא.
דובר:
כמה ניסיון יש בעולם בחיסון של אמהות?
דובר:
יש המלצות חד משמעיות של אנשי המקצוע ,הם אמרו או במשכב הלידה ,מיד לאחר
הלידה או תוך כדי ההיריון .כשאתה התייעצת עם המומחה שלך בהדסה הוא אמר לך שאפילו יש
יתרון לחסן תוך כדי ההיריון בגלל שמה שקורה שהאמא יוצרת נוגדנים והעובר- - -
דובר:
אני מבין ,אני שואל על האמא .אני מבין טוב ,לילד טוב ,אני חושב על האמא .אני שואל
כמה שעלת בילדים ,אני לא יודע כמה ,בשביל  005,555אמהות אני לא יודע אם זה לגמרי בסדר
בהיריון.
דובר:
זו המלצה של ועדת חיסונים מרכזית שלנו ,זה לא שתבוא ותגיד שאיזה שהיא חברה
הגישה ,זו המלצה של המומחים לחיסון .אני מבינה מה שאתה חושש ,אבל...
דובר:
העלות היא  05שקלים.
דובר:
אבל הבעיה היא ש- - -
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דובר:
--זה נראה לי נורא לא בסדר.דובר:
חוץ מזה זה  05שקלים ,מה הבעיה שהם ישלמו?
דובר:
לא עניין של כסף ,אני בכלל לא מדברת על כסף.
דובר:
מחסנים  005,555אמהות בשביל למנוע- - -
דובר:
 05,555אמהות.
דובר:
זה פעם אחת.
דובר:
בסדר ,אז אם זה בהיריון אחד ,אז כל הנימוקים האלה לא נכונים .יכול להיות שלא
הקשבתי כל כך בדיון שהיה על הנושא הזה ,אני הייתי רוצה להבין אם זה לא מסוכן לאם לקבל
טוקסואיד בטרימסטר האחרון .הטרימסטר האחרון זה אחד הטרימסטרים המסוכנים לאמהות,
פר אמא ,מבחינת קלמסיה ,פרה קלמסיה ,טרומבוזיס ,אלף דברים ,אני לא יודעת מה הדברים
האלה עושים.
דובר:
שוב ,אני לא מומחית לנושא ,אני יכולה- - -
דובר:
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כי חושבים כל הזמן על הילד.
דובר:
אני מבינה ,אני יכולה רק להציג את ההמלצות של ועדת החיסונים שלנו X ,עכשיו מדברת
לגבי השאלה הספציפית שלך שוב עם פרופ' . X
דובר:
אפשר לשאול אותו שאלה באותה הזדמנות? אפשר לשאול את פרופ'  Xמה לדעתו תעדוף
יותר חשוב שייכנס ,ה- - -
דובר:
הוא כבר הגדיר את זה .כבר שאלתם ונתנו והוא אמר ש- - -
דובר:
הגרדסיל או החיסון לאמהות?
דובר:
אצלו זה בכלל הסרווריקס ,זה לא הגרדסיל.
דובר:
סליחה ,החיסון - - -HPV
דובר:
חיסון  ,HPVמאה אחוז ,זה ברור.
דובר:
כמה יש מקרי תמותה מהשעלת? כמה זה קטלני?
דובר:
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זה בשב"ן היום?
דובר:
דיווחו על  00מקרי מוות משעלת בתינוקות בישראל .יש  255תינוקות בישראל שאושפזו
עקב שעלת בחמש השנים האחרונות.
דובר:
ו 05,555-אמהות יקבלו משהו שאין לדעתי מספיק ידע עליו.
דובר:
יותר מ.05,555-
דובר:
אנחנו יכולים להציג לכם כרגע את מה שיש.
דובר:
יש את ה WHO-שיש לנו פה ב- - -
דובר:
שגם ממליץ על זה.
דובר:
לא ,מ,2505-

There is insufficient evidence to recommend vaccination in

. pregnant women against pertusis.
דובר:
נכון ,כי אז עוד לא היו הממצאים.
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דובר:
אני ממש מתנגדת .בלי שום קשר לכסף.
דובר:
כי דווקא מבחינת קוסט אפקטיבנס ,אם זה באמת מונע ,זו עלות יחסית נמוכה .רק
הסיכון ,זאת אומרת זה קייס סטאדי קלאסי של חיסון שהוא כדאי ויש לו השפעות חיצוניות
חיוביות ,אבל העניין של הסיכון מטריד.
דובר:
את יכולה להגיד שיחסנו את האמהות מיד אחרי הלידה ואז אין לך שום בעיה.
דובר:
אבל אז הם מפסידים את התועלת העיקרית.
דובר:
אבל פה אנחנו מפסידים את כל התועלת.
דובר:
יש עלייה בשעלת בארץ?
דובר:
כן .רשום ,אני מצטטת לכם מהנייר הטכני ,בעמוד  ,2362פרופ'  :Xבשנים האחרונות
מסתמנת עלייה ניכרת בפעילות של שעלת בישראל ,כמו בארצות אחרות ,שמקורה בירידת רמת
החסינות כנגד המחלה בקרב מתבגרים ומבוגרים .על מנת להתמודד עם התופעה ,ננקטו מספר
פעולות ,כגון תוספת מנת דחף נוספת של שעלת בכיתה א' ו-ח' .עם זאת עדיין קיימת תחלואה
במחלה זו ,היא קשה מאוד ובמיוחד בתינוקות .אוכלוסיית התינוקות עד גיל חצי שנה עדיין
חשופה להדבקה ,שכן התחסנות מלאה כנגד שעלת מצריכה קבלת שלוש שמנות חיסון .בשנה
הראשונה הם מתחסנים בגילאי שניים ,ארבעה ושישה חודשים .בכשליש ממקרי השעלת
בתינוקות אימו של התינוק היא מקור ההדבקה ,על מנת לצמצם את הסיכון וכו' וכו' ,מומלץ על
מתן דחף לאמהות מיד לאחר הלידה .מדיניות זו מומלצת גם על ידי ה CDC-של ארצות הברית.
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דובר:
מיד אחרי הלידה.
דובר:
בסדר ,אמרנו שגם אפשרי מיד אחרי הלידה.
דובר:
ולא תוך ההיריון .זה פותר את הבעיה שלה ,כי היא הייתה מודאגת- - -
דובר:
מדובר בחיסון שיעיל ובטוח ומטרתו כפולה ,מניעת תחלואה בקרב תינוקות מתחת לגיל
שנה והגנה על האמהות .אמהות לאחר לידה הוגדרו כקבוצות יעד למתן החיסון ,וכו' וכו'.
דובר:
אז אולי צריך לבדוק כאן מה התועלת שאם מחסנים את כל הנשים בגילאי הפריון ,כי
אחרי הלידה אז כאילו את מחסנת כאלה שאולי לא יביאו יותר מילד אחד ופספסת את הילדים
שכבר נולדו .אולי עדיף ללכת ,אם כבר ,על לפני הלידה ,על נשים בגיל הפריון ואז לראות מה
התחשיב של זה.
דובר:
אז המספרים הרבה יותר גדולים.
דובר:
ברור לי ,לכן אמרתי ואז לראות מה התחשיב של זה ולבדוק את הקוסט אפקטיבנס.
דובר:
לכמה זמן החיסון?
דובר:
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אני לא רואה ערך בלתת את זה אחרי ,כי אחרי אתה מפספס כבר את אלה שילדו
והשאלה אם בכלל הן רוצות ל - - -אתה רק תוריד את אלה שלא רוצות בכלל ילדים וזה יחסית
זניח.
דובר:
לא ,את מחסנת מיד אחרי הלידה בשביל ש- - -
דובר:
זה עוזר בהנקה? זה מה שאתם אומרים?
דובר:
כן.
דובר:
אבל זה לא במהלך ההיריון?
דובר:
לא ,זו אחת משתי אלטרנטיבות.
דובר:
אבל איפה הילד נדבק בשעלת?
דובר:
הוא נדבק בחודשים הראשונים לחייו.
דובר:
בהנקה?
דובר:
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לא מהנקה ,הוא נדבק מהאמא.
דובר:
כן ,אבל אם זה בלידה ,אז פספסת את הילדים ,השאלה- - -
דובר:
לא ,כי זה עובר דרך חלב אם .כל עוד הילד מקבל הזנה בחלב אם- - -
דובר:
השאלה זה את מי את חוסכת מיד אחרי הלידה לעומת לפני .את כאילו אומרת רק מי
שילד? או שאת גם מחסנת - - -כי אז את מחסנת- - -
דובר:
צריך לתפוס אותם מתי שהוא ,אחרי או במהלך ההיריון.
דובר:
את בעצם רק לא תוספת את אלה שלא רוצות ילדים בכלל ,וזה בטח מספר זניח.
דובר:
לכמה זמן החיסון תקף?
דובר:
עשר שנים.
דובר:
רבותיי ,נתנו לזה  .A9נתכנס לחיסון .לי נראה חשוב ,נתנו  A9לאבידנס ,יש בעיה עם
להשאיר את זה?
דובר:
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אני חושב שאפשר להשאיר את זה.

דובר:
רבותיי ,גרדסיל ,אנחנו כבר מעבר לכל דיון ,נשאר.
סובוקסון ,קיימנו דיון ,היה לכאן או לכאן.
דובר:
רגע ,גרדסיל נשאר?
דובר:
מוצה הדיון על גרדסיל לפני ולפנים.
דובר:
אולי לא רוצים להשאיר אותו?
דובר:
אני בעד להוציא אותו .כששאלת ,אז אני אומר לך.
דובר:
רבותיי ,הסכמנו אחרי דיון מעמיק כשלוקחים בחשבון גם את האלמנט החברתי של
הורים לבנות שהם מבוהלים ,גם אחרי האפיקסי וגם אחרי היבלות החרוטיות .היינו כולנו בעד
גרדסיל .אז אם אתם רוצים לעשות רוורס ,בבקשה ,אבל זה ממש לא נראה הגיוני בעת הזאת.
אם ,X ,ההסתייגות שלך משקפת את סרווריקס- - -
דובר:
מה הסתייגות? לא הסתייגות.
דובר:
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אין לך הסתייגות? גמרנו.
דובר:
לא ,אני רק שאלתי אם אף אחד לא רוצה- - -
דובר:
גמרנו .רבותיי ,בואו ,אנחנו יכולים להתכנס .תיכף נשמע כמה יש לנו להוריד ויש לי גם
הצעות בנידון ,אחרי שיקול דעת.
דובר:
לגבי הסובוקסון ,למרות שאני מבין את הערך החברתי ,אני חושב שיש תחליף ,אני רוצה
להוריד אותו.
דובר:
אבל התחליף לא מספיק טוב.
דובר:
לא ,הבעיה של התחליף היא לא בעיה רפואית ,היא בעיה- - -
דובר:
אתה זוכר את הדיון? אתה זוכר את הציטטות מהשטח של  Xואתה זוכר גם? - - -
דובר:
לא ,מול הציטטה הבודדת אנחנו ציטטנו ארבע.
דובר:
זה היה  Xמול  .Xאתם רוצים להשאיר לדיון הבא גם את הסובוקסון?
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דובר:
לא ,אני לא רוצה ,אני רוצה להוריד.
דובר:
להוריד לגמרי עכשיו?
דובר:
זאת דעתי ,אבל אני במיעוט.
דובר:
אנחנו מתנגדים.
דובר:
אני רוצה להשאיר.
דובר:
גם אני רוצה להשאיר.
דובר:
אני חייבת להגיד שאני לא מבינה את ההיגיון .יש פה סיטואציה של  2,005חולים,
מכורים ,שאנחנו מביאים אותם להיענות מלאה.
דובר:
ויש גם  0,055שזה לא חלופה בשבילם.
דובר:
רבותיי ,החלטנו להשאיר.
נשמע את המספר לדיון האחרון ,כמה אנחנו עומדים.
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דובר:
אנחנו עומדים כרגע על  000.0מיליוני שקלים.
דובר:
אנחנו צריכים להוריד .00.0
דובר:
מה זה כולל?
דובר:
כולל את כל מה שדיברנו .אני תיכף אתן את הדברים שהיינו ככה ואבוא עם הצעה ל-
.00.0
דובר:
יש הוזלות.
דובר:
אנחנו מחכים לתשובה .אני עוד לא יודעת.
דובר:
אפשר לקבל איזה שהיא חלוקה מאיך שהתחלת את היום ואיך אנחנו עומדים עכשיו?
חילקת אונקולוגיה ,המטואונקולוגיה ,סוכרת ,חיסונים.
דובר:
אפשר.
דובר:
צריך כמה דקות לסכם את זה.
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דובר:
בואו נעשה הפסקה.
דובר:
רבותיי ,רשום שאתם רוצים שנסביר לכם והם יסבירו לכם.
דובר:
יש לנו מספרים.
דובר:
במה הם שינו ,כמה הם שינו?
דובר:
מדובר בדלירספ ,מכניסים את החולים ,תומחר ב.0,255-
דובר:
 0,155בסבב האחרון.
דובר:
בדקנו כמה  COPDאושפזו מבין לקוחות הכללית ,כמה אושפזו פעמיים ,זה  , 116זאת
אומרת כפול שתיים זה  0,555נגיד ,בגלל החמרה .לעומת זאת חלק מהחולים לא מתאשפזים ,הם
מקבלים טיפול מרופא ריאות ,אז אמרנו ,בואו נשאל כמה חולים אושפזו פעם אחת ,זה  ,2,520מה
שמביא את זה למספר הרבה יותר גדול .ה 0,255-הוא מספר בחסר ,לטעמנו ,מכיוון שחלק מה- - -
דובר:
המספר הוא  ,0,155לא .0,255
דובר:
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 0,155הוא מספר בחסר ,כי חלק לא קטן מהחולים מקבלים טיפול על ידי מרפאת
הריאות שלהם ולא מתאשפזים.
דובר:
השאלה ,אתה מדבר פה על כלל חולי ה ,COPD-או רק ב- - -
דובר:
לא מתאשפזים הקלים ,מתאשפזים הקשים .אני לא יודע להפריד ביניהם.
דובר:
קודם אמרת שני אשפוזים ,למה עכשיו אתה אומר אחד?
דובר:
לא ,שני אשפוזים זה לא הדרישה של הסל- - -
דובר:
שתי החמרות שדורשות שינוי טיפולי.
דובר:
שתי החמרות .אם היה שני אשפוזים אז אין בעיה ,אפשר להכניס את זה ,שני אשפוזים
זה בסדר.
דובר:
שתי החמרות זה לא חישוב נכון.
דובר:
כי בהחמרה הוא יקבל קצת ...מרופא ריאות.
דובר:
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אבל גם אשפוז אחד ,זה לא כולם סיביר  ,COPDהם עושים סופר אינפוז אינפקשן ולכן
 2,255הוא בטח לא בסיס לדיון.
דובר:
בסדר ,רגע ,כי אז זה  ,1,555אני לא טוען את זה ,אני אומר שאלה הגבולות .מה שאני
אומר זה שאם נשנה את ההגדרה ,הצעתי שנשנה את ההגדרות לסיכון לשני אשפוזים ,אז זה
המספר הנכון ,אפילו להוריד אותם.
דובר:
מה ההגדרה כרגע?
דובר:
שתי החמרות מתועדות לחולי  COPDקשים.
דובר:
רבותיי ,השניים נועד למנוע את הסופר אינפוז אינפקשן ,שזה יכול להיות גם על COPD
קל ולהביא לאשפוז.

דובר:
לכן אני אומר שני אשפוזים ,מצדי שיהיה- - -
דובר:
יכולתם לחתוך לפי ?fev1
דובר:
לא יכולנו.
דובר:
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לא עושים בכניסה לבית חולים .fev1
דובר:
ולפי הסיבה העיקרית של האשפוז ,שזה  ,COPDאו אולי נכנס לניתוח ארניה?
דובר:
אני אומר שאם הוא נכנס לשני אשפוזים אני מוכן להוריד קצת את המספר ,כי אז זה
יוצא לנו  116כפול  .0,055 ,0,255 ,2ההגדרה היא …of CRPD.
דובר:
שתי החמרות שרופא ריאות חווה?
דובר:
שתי החמרות מתועדות.
דובר:
זה לא מספיק.
דובר:
אני מסכים שההגדרה קצת דיפוזית.
דובר:
יעלה בוועדת המשנה עוד פעם.
דובר:
קצת דיפוזית ,השאלה אם לא ללכת על החמרות מתועדות על ידי פולמונולוג .זה ישביע
את רצונכם? זה לא אותו דבר.
דובר:
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לא ,החמרה בעצם הגדרתה ,אמרנו שזה החמרה במצב שגוררת שינוי בטיפול.
דובר:
אז אם הוא מאושפז ,על אחת כמה וכמה.
דובר:
אנחנו אמרנו שהחמרה פר הגדרתה היא הידרדרות במצב שמחייבת שינוי בטיפול ,לכן זה
פר הגדרה נעשה על ידי הרופא המטפל ,שהוא רופא הריאות.
דובר:
זה לא ככה.
דובר:
אנחנו נעלה את זה בוועדת המשנה.
דובר:
יש את הנתונים ממחקר ה COPD-של מכון גרטנר ,זה יותר מקובל עליכם?
דובר:
מכון גרטנר תמיד מקובל עלינו.
דובר:
את מחקר ה COPD-שלהם ,במחוז אחד יש לנו  155לקריטריון הזה ,כפול  5זה .0,255
מחוז לא הכי גדול.
דובר:
רבותיי ,אני מציע ,לפני שנענה ל ,X-כי אתם צריכים זמן בשביל זה ,אני בכל זאת רוצה
להביא לתשומת לבכם ,אנחנו עם  00.0מיליון עודפים .אני רוצה להקריא לכם רשימה של
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טכנולוגיות ומחירן שלגביהן הייתה קונטרוברסיה בסבב האחרון ,קונטרוברסיה רצינית:
אולנזפין ,ב .00.3-אולנפין וסרוקוול.
דובר:
זה אטיפיות לקו ראשון.
דובר:
אם אני טועה ,בבקשה ,אני סימנתי פלוס מינוס בסבב האחרון .עמוד  0אולנזפין
וסרוקוול 00.3 ,מיליון .הבא אחריו שלגביו היה דיון היה האפיניטור ,עמוד .1
דובר:
היו חילוקי דעות ,זה מה שהוא מציין.
דובר:
היו חילוקי דעות ,זה לא דבר שהתקבל אפילו לא קרוב לקונצנזוס .החלטנו בינתיים
להשאיר .בעמוד  ,1אפיניטור.00.5 ,
דובר:
זה ירד ל.05.6-
דובר:
הייתה קונטרוברסיה על הדואודופה ,עמוד  ,5עלה ל .22.1-לאחר מכן הייתה
קונטרוברסיה על המיטראל קליפ .אם נסכים שעל זה אנחנו נכנסים לדיון סופי ,תיכף נחשב כמה
זה .על המיטראל קליפ ועל הסינקרדיה .המיטראל קליפ בעמוד - - -05
דובר:
אבל על הסינקרדיה אמרנו שיש גם- - -
דובר:
לא ,היו ערעורים על הסינקרדיה.
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דובר:
הקושינג גם הייתה- - -
דובר:
אני אסיים ואתם תוסיפו .תיכף נוסיף את הסיגניפור .בעמוד  05על ה watch man-לא
הייתה מחלוקת ,הייתה מחלוקת על הריסק שרינג אבל לא מחלוקת שצריך להכניס .על המיטראל
קליפ וגם על הסינקרדיה ,פחות עזה ,זה  05.3ו .0.2-זה מה שיש לי ,אני לא הכנסתי את המחלוקת
שהייתה על הסובוקסון ,כי זו הייתה דעת יחיד של  Xשהשטח לא מדבר כמו הנתונים שהקריאה
 Xמתוך האבידנס.
מכניסים סובוקסון או לא מכניסים?
דובר:
כן ,מכניסים.
דובר:
ואמרתם על הקושינג ,איזה עמוד זה?
דובר:
עמוד .1
דובר:
סיגניפור .אצלי זה לא הצטייר במחלוקת .להכניס או לא להכניס? סיגניפור.1.0 ,
דובר:
יש עוד דברים .הגנטיקה ,צריך לשים אותו גם בסימן שאלה.
דובר:
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ממש לא.
דובר:
אני חושב שצריך לשים את הגנטיקה בסימן שאלה.
דובר:
קודם כל האם אתה מקבל שהגנטיקה היא מקשה אחת? אתה לא יכול להפלות פה ,לא
בין עדות ולא בין- - -
דובר:
כן ,מקבל את זה .אני חושב שהגנטיקה יכולה לחכות שנה.
דובר:
רבותיי ,אני חושב שזו תוספת מאוד מאוד חשובה בראייה חברתית מאוד רחבה .השאלה,
אם זה רק אחד ,אז לא יזדעזעו פה אמות הסיפים ,היה די קונצנזוס על הגנטיקה.
דובר:
יש דברים שאם אני שם אותם היום מול הגנטיקה ,אני חושב שהגנטיקה צריך לרדת.
דובר:
טוב ,אני חושב שאתה בדעת יחיד.X ,
דובר:
בסדר .אני אומר.
דובר:
רבותיי ,תראו ,אפשר לפתוח את הכול מחדש.
דובר:
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לא ,אבל אם אנחנו מעלים את זה בשיטה הזאת ,אז יש דברים שהם- - -
דובר:
לא ,אבל על אולנזפין הזדעזעו אמות הסיפים ,טלפנו ומוניס ועומר בונה וכל העולם
ואשתו ,לא היה דבר כזה לגבי הגנטיקה .ממש לא היה ,לא התקרב לזה .הרי באיזה שהיא צורה
צריך לחתוך.
דובר:
יש שני דברים שאני חושב שצריך להעלות אותם ,זה גנטיקה והגרדסיל ,לדעתי אם אנחנו
מעלים בשיטה הזאת ,צריך גם להוריד.
דובר:
רבותיי ,X ,אני לא יודע ,גם אם  Xמצטרפת אליך ,אני- - -
דובר:
אני מצטרפת בקטע של בדיקות סקר.
דובר:
בסדר ,אני חושב שחוץ משניכם על בדיקות סקר יש קונצנזוס ,ועל גרדסיל יש קונצנזוס
חוץ מ X-ולכן אני לא בעד לכלול אותם בהורדה הזו.
דובר:
אם אני מעמידה את האפיניטור מול- - -
דובר:
לא אמרת לנו שהשיטה תעבוד בצורה הזאת ,אני הייתי מעלה את ההתנגדות שלי קודם.
דובר:
לא ,זה בסדר שאתה מעלה אותה עכשיו ,אבל גם עכשיו כשאנחנו דנים אתה יחיד.
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דובר:
לא ,אבל אם אנחנו מעלים את האפיניטור מול הבדיקות הגנטיות ,אני חושבת
שהאפיניטור אני חושבת שהאפיניטור יותר חשוב.
דובר:
למה ההתנגדות לבדיקות הגנטיות?
דובר:
אין לי התנגדות ,אבל אני חושב שאם זה עומד מול אפיניטור אז זה צריך לרדת.
דובר:
בדיוק.
דובר:
אם זה עומד מול אפיניטור זה צריך לרדת?
דובר:
כן.
דובר:
רבותיי ,אמרנו שלא נקבל החלטות פה בהצבעה ,אבל אי אפשר גם לקבל החלטות רק פה
אחד .אם אנחנו עומדים במצב ש X-הוא היחיד שמתנגד לגרדסיל- - -
דובר:
לא אמרתי שאני מתנגד ,אמרתי שאני מבקש - - -אתה אמרת שיש רשימה שעליה צריך
לדון ,אני חושב שזה צריך להיות ברשימה .זה מה שאמרתי .בוא נראה מה קורה ברשימה הזאת.
דובר:
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לא ,השאלה אם להכניס את הגנטיקה ,שלדעתי שם היה קונצנזוס - - -אני מנסה
להתכנס.
דובר:
אז תכניס את זה ,אחרי זה נדון בזה.
דובר:
אני רוצה להעיר עוד דבר אחד.
דובר:
אם האפיניטור יוצא ,הגנטיקה צריך לצאת קודם .כשאתה שם את זה מול גנטיקה- - -
דובר:
אוקי X ,שכנעה אותי ,נכניס את הגנטיקה.
דובר:
לרשימה שנמשיך לדון עליה.
דובר:
האם גם על הגרדסיל- - -
דובר:
לא.
דובר:
אני מבינה שההתנגדות שלך לגנטיקה עולה כי אתה חושב שבעצם זה טרייד אוף עם
האפיניטור.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

130

נכון ,זה יפיל את אפיניטור ,אני מתנגד לזה .אפיניטור מציל חיים- - -
דובר:
רגע ,האם יש משהו אחר שאתה חושב שהוא נמצא בפחות קונצנזוס מאשר הגנטיקה
ושהוא פחות או יותר בסדרי גודל- - -
דובר:
אין לי ויכוח על שום דבר .אני חושב שעם כל הרשימה שאמר היושב ראש נגיע לזה ,אבל
אם נוריד את אפיניטור שהוא מציל חיים ,לדעתי צריך להוריד את הגנטיקה קודם .זו דעתי .אני
חושב שאם שמים את זה אחד מול השני ,זה מה שצריך לקרות.
דובר:
אבל אם זה לא אחד מול השני ,כי אם אנחנו מגיעים- - -
דובר:
אם תכניסו גם את אפיניטור וגם גנטיקה ,אין בעיה.
דובר:
שוב ,אבל השאלה היא אם יש דברים אחרים שאתה בא ואומר שהם בסדרי גודל כאלה
שהם מבחינתך- - -
דובר:
יש לנו ברשימה מספיק ,אני חושב .אני חושב שאפשר גם ללחוץ - - -אפיניטור מציל חיים.
דובר:
אז תשכנע אותי ,תסביר לו למה גנטיקה מציל חיים.
דובר:
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רבותיי ,לפי חשבון ידני שעשיתי ,הדברים שנכנסו ,כולל הגנטיקה ,סופית להחליט מה
להוריד ,הם  022.0מיליון .שמתי את אולנזפין ,אפיניטור ,דואודופה ,מיטראל קליפ ,סינקרדיה,
סובוקסון- - -
דובר:
לא ,סיגניפור.
דובר:
סובוקסון נכנס ,לפי הבקשה .סיגניפור וגנטיקה .אלה מגיעים ל .022-צריך להוריד 00
מתוך ה.022-
דובר:
הערה .בין שתי החלופות ,אפיניטור והפרג'טה ,פרג'טה מדבר על סוג של סרטן שד עם
מרקר רצפטור שיש לו הרבה חלופות ,אפיניטור מדבר על קבוצת נשים שאין להם חלופות ,ביניהם
אין ספק ,בעיניי לפחות ,שלאפי ניטור יש יתרון על הפרג'טה.
דובר:
אבל מבחינת כל האבידנס זה הפוך .מבחינת התעדוף של המומחים זה הפוך ,וההישרדות
מוכחת בפרג'טה .אז אפשר להכניס זה בצד זה .אין לי התנגדות שגם זה וגם זה ייכנס ,אבל ללכת
ולהגיד שאפיניטור - - -
דובר:
השאלה אם יש או אין חלופה לנשים האלה.
דובר:
זה לא חלופה ,אתה מדבר על הטיפול הסטנדרטי ועליו אתה מקבל עוד חצי שנה ב.OS-
דובר:
יש הרבה יותר קווים ב- - -
דובר:
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זה נכון מה שאתה אומר ,אבל הטיפול המוצלח יותר ,לצערי ,הוא במרקר פוזיטיב.
דובר:
אבל אלה נשים שאין להן חלופה.
דובר:
כן ,אבל מה אתה קונה בזה?
דובר:
אתה קונה משהו שלאחרות יש את זה בקו- - -
דובר:
אתה לא יכול לעשות השוואה .זה לא אפליה בין סוגי הישרדות.
דובר:
אני גם לא חושבת ,אני חושבת שאם יש תכשירים טובים לסרטן השד ,זה שעכשיו שמנו
 05מיליון שקל על סרטן השד ,מה לעשות ,אז השנה נכנסו תכשירים טובים ,אז מה? בשנה הבאה
ייכנסו לדברים אחרים ,יעלו דברים אחרים ,אז נעלה אותם .זו לא סיבה .זה ששמנו דבר אחד
לסרטן השד לא מוציא משהו אחר לסרטן השד ,שזה לא אותה אוכלוסייה ,שזה חולות אחרות.
אני לא חושבת שזה בכלל קשור ,אני לא חושבת שצריכים להשוות ביניהן.
דובר:
צריך לתעדף בתוך התחום ,כי לאחרים- - -
דובר:
לא ,אני לא חושבת ,כי לפעמים אנחנו שמים דגש על תחומים מסוימים ,כי במקרה
באותה שנה התפתחו טכנולוגיות שהן חשובות לאותם תחומים ,שהן באמת עם יעילות מוכחת ,אז
למה?
דובר:
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הייתי רוצה לחזור לבקשה של  ,Xשלפני הדיון המסכם נקבל את הסכומים.
דובר:
הסכומים של כל הקטגוריות.
דובר:
כן.
דובר:
אני מסכים שיש לזה חשיבות ,אבל לא מאוד מכרעת.
דובר:
להיפך ,אני חושבת אפילו שזו הטיה שהיא לא במקומה ,כי אנחנו צריכים לבדוק בכל
טכנולוגיה את התועלת שלה מול ה- - -
דובר:
בסך הכול ראינו בתוך הדיונים ,X ,שבבריאות הנפש שקללנו את זה .אני חושב שזה די
מסוכן ,אני מסכים עם  ,Xלכן גם לא נעניתי מיד ל.X-
דובר:
מצד שני אנחנו רוצים לראות את התמונה הכללית ,איך היא תהיה בסופו של יום.
דובר:
אני לא בטוח ,אני חושב שכדאי לצאת להפסקה עם החלטה שאחרי זה.
דובר:
אני רוצה לעשות הפסקה ,שנוכל לראות מה ,לעשות חישובים.
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דובר:
רשמת את ה 022-מיליון? אני אגיד ,אולנזפין ב ,00.3-אפיניטור ב ,05.6-דואודופה ב,22.1-
מיטראל קליפ ב ,05.3-סינקרדיה  ,0.2סובוקסון  ,01.0סיגניפור  ,1.0גנטיקה  ,20.0וזה עולה לכדי
.022.0
דובר:
אני עדיין חושב שהתמונה הכללית שתהיה לנו על סוגי - - -גם בדיונים קודמים הועלה
שתהיה לנו תמונה כמה אנחנו נותנים לטיפולים של מניעה ,כמה לטיפולים של- - -
דובר:
אתם רוצים אחרי ההפסקה ,או עכשיו לתת לנו?
דובר:
לא ,זה לפי תחומים קליניים.
דובר:
לא ,אבל אפשר לומר כמה כסף נותנים למניעה ,זה דווקא חשוב.
דובר:
אנחנו נתחיל עם התחומים הקליניים ואז תגידו ,אוקי ,חיסונים זה- - -
דובר:
את רוצה עכשיו? כי אני חושב שאם נתגבש עכשיו ותצא ועדת משנה ,נוכל לחזור עם פחות
קונטרוברסיה ,ניענה ל.X
דובר:
לפי תחומים :לרפואת ריאות אנחנו מדברים כרגע על  05מיליון.
דובר:
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לפני ההורדה ,כולם בתוך ,עם ה 05-המיליון העודפים.
דובר:
איך זה מחולק ב.005-
דובר:
נפרולוגיה זה  ,5יש שני תכשירים שנכנסים ללא תוספת עלות ,אבל  5כסף .לסוכרת 25
מיליון שקלים ,לתכשיר אחד ,לשילוב עם האינסולין .לגסטרואנטרולוגיה אנחנו מדברים על קרוב
ל 02-מיליוני שקלים ,שזה בעיקר היומירה ,אבל יש עוד את התכשיר הנוסף .אלרגיה ואימונולוגיה
קלינית לא נותנים השנה .שיקום לא נותנים השנה .דימות 2.5 ,מיליון ,ל .PET/CT-בריאות הנפש
כרגע על  01מיליוני שקלים ,כשהרוב פה זה אטיפיות מעבר לקו ראשון.
דובר:
זה כולל את האולנזפין 00.3 ,מתוך ה.01-
דובר:
כאב לא נותנים השנה .איידס  06,555שקל ועוד שני תכשירים ללא תוספת עלות.
אנדוקרינולוגיה שזה הסיגניפור ,בסביבות  1מיליוני שקלים .אונקולוגיה ,שוב ,אנחנו מדברים פה
על מספרים מעוגלים ,קרוב ל 055-מיליון שקל.
דובר:
רבותיי ,אמרנו שזה  05%מהבקשות ,אז נתנו .00%
דובר:
תחת זה יש את הקפרלסה ,את הפרג'טה ואפיניטור ,את האווסטין לשחלה ,את
הזייטיגה ,את הווטריאנט ,את האריווג' וזהו .בתחום הגנטיקה אנחנו מדברים על  20.0מיליוני
שקלים ,שזו הבדיקה של גילוי נשאים למחלות גנטיות .בריאות השן מדברים על  0.0מיליוני
שקלים שזה הטיפול הדנטלי לטריצ'ר קולינס והקרוזון ולשיניים  3עד  02ו.00-
ופה אנחנו צריכים להגיד שקיבלנו חוות דעת משפטית שאומרת ככה :בהיעדר הבדל
תפקודי מהותי בין חוסר של  0או  3שיניים והחוסר תלוי גם במיקום ,יש קושי ליצור הפרדה בין
הקבוצות .יחד עם זאת ,אם אין בררה והעומס הכספי כבד ואפשר להגיד שיש לנו קושי בהבדל
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המהותי הזה אבל שיש לנו כוונה להשלים את המהלך בעתיד ולהעלות את הקבוצה הנוספת בשנה
הבאה ,אם ותלוי בתקציב של הרחבת הסל לשנת  .2501זאת אומרת ,אם אין בררה ,מתוך כוונה
להרחיב את זה ולהשלים לקבוצה הזאת ,אבל- - -
דובר:
כמו שאמרנו ,העיקר שיהיה רצף ושתהיה הצהרת כוונות לשנים הבאות.
דובר:
ושיישמר התעדוף- - -
דובר:
השאלה אם זה אך ורק הצהרת כוונות שלא מחייבת?
דובר:
זו הצהרת כוונות.
דובר:
אני לא בטוחה ,צריך לשאול את- - -
דובר:
זה היה גם בחוות הדעת הקודמת.
דובר:
זו הצהרת כוונות מחייבת לשנה הבאה? כלומר אם יגישו בג"צ- - -
דובר:
יכול להיות גם  5בשנה הבאה ,חס וחלילה.
דובר:
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אני שואלת פרשנות על מה ש X-כתב ,האם זה מחייב ששנה הבאה זה ייכנס?
דובר:
זה לא ייכנס כטכנולוגיה מספר  0אבל זה כן יעלה לדיון בתעדוף גבוה לתעדוף סופי.
דובר:
זו המשמעות ,הייתה חוות דעת מפורטת בנושא אחר.
דובר:
אין התחייבות להכניס ,יש התחייבות לדון ולא לשנות את התעדוף בגלל ש- - -
דובר:
את אומרת שהשלמה  0עד  3יעלה לתעדוף הסופי בשנה הבאה.
אחר כך גניקולוגיה ,השקיפות העורפית ,ב 05.5-מיליון שקלים ואבחון טרום השרשתי ל-
 LFSכמובן הקטן .נוירולוגיה כרגע עומד על  10מיליוני שקלים .כולל את הכול כרגע .אחר כך
אונקולוגיה טיפול תומך ,שום דבר למעט תכשיר ללא תוספת עלות.
דובר:
שזה גם משהו.
דובר:
ממאירויות המטולוגיות ,קרוב ל 25-מיליוני שקלים.
דובר:
זה צריך להיכנס לאונקולוגיה .אז אונקולוגיה זה  055פלוס  25המטו.
דובר:
מחלות מטבוליות זה  0.2מיליון.
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דובר:
זה הנגלזיים.
דובר:
לב וכלי דם עומד על  21מיליוני שקלים .אוסטיאופורוזיס השנה ,למעט דבר אחד ללא
תוספת עלות ,אין הקצבה של כסף .תזונה ב 2.6-מיליון לתתי קבוצות קטנות של הסיסטיק
פיברוזיס ,חולים מועמדים לניתוח ,זה הרבה קטגוריות קטנות שמפורטות פה וגם הרבה ללא
תוספת עלות .עיניים ,ללא הקצאה תקציבית השנה .ריאומטולוגיה  5.2מיליוני שקלים .חיסונים,
אנחנו מדברים על  20מיליוני שקלים לערך ,שזה כולל גם את האבוסינגיס לחצי שנה ,גם את
הבוסטריקס ,גם את הגרדסיל .התמכרויות  01.0מיליוני שקלים.
זו תמונת המצב כרגע.
(הפסקה).
דובר:
נפתח את הישיבה וננסה להתכנס .יש פה כמה כיוונים .קודם כל מוועדת המשנה ,יש לך
משהו להוסיף?
דובר:
בוועדת המשנה דנו על הנושא של הדלירספ ,שיש נתונים חדשים באמת מקופת חולים
כללית .עמוד  .0כנראה היקף המטופלים באמת יותר גבוה ,רק שלא ברור אם זה  0,555חולים או
סדר גוד ל טיפונת שונה .תוך כדי דיון בוועדת המשנה עלתה האופציה ,או ההצעה ,בתוך ועדת
המשנה ,שאנחנו מעלים את זה לפה ,לשקול האם השנה לא בכל זאת להכניס את האונברז ל05%-
ואת הדלירספ כרגע בשלב הזה לא להעלות להמשך תעדוף .זו הצעה שעלתה.
דובר:
מה זה ?05%
דובר:
 Fev1בין  05%ל ,05%-כשזה היה אחד הנושאים שהיו חשובים ל- - -
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דובר:
האיגוד בזמנו שם את הדגש על אונברז או על דלירספ?
דובר:
הוא נתן תעדוף גבוה לדלירספ בעדיפות הראשונה .אחר כך קיבלנו פניות לגבי הנושא של
האונברז .שני הדברים חשובים להם ,זה לא שלא חשובים להם .ההחלטה פה של הוועדה היא לפי
רמת החשיבות ,אנחנו נתאים את המספר אחר כך .זה נושא אחד.
דובר:
אז אולי בואו נחליט עליו עכשיו ,שנעמיד לדיון את המרה של אונברז בדלירספ ,בין השאר
בגלל שלא הייתה או הגעתם להסכמה על מספר החולים בדלירספ.
דובר:
לא ,החברים שם הציגו לוח ,שהוא בנוי אינטליגנטי ,סליחה שאני נותן את התארים
האלה ,מביא נתונים על  fev1 05%ומתחת ,הוא לא יומרני ,הוא לא שאפתני ,הוא בסדר והוא
מסתמך על  ,guide lineה guide lines-של שלושה איגודים ,אם אני זוכר טוב ,שהכניסו את זה
ונראה לי סביר לאור המצב הקיים היום ,בגלל שהתרופה נכנסה ללא תוספת עלות ,יוצר מצב שמי
שקיבל אונברז ועכשיו הוא יותר חמור ,הוא צריך אונברז וספיריבה ,צריך לזרוק לו את התרופה
הקודמת ,צריך לזרוק לו את התרופה הקודמת ולתת לו אחרת .זה בסדר ,לא יפה ,לא אסתטי ,לא
נכון .אז אני אומר ,אם כבר רוצים לתת למחלות ריאה ,אפשר לתת את זה ,זו אופציה לשיקול.
דובר:
מבחינת החשיבות למטופלים ב COPD-אתה רואה אקוויוולנטיות בין אונברז לדלירספ.
מבחינת החשיבות ,החלל שממלא היום בסל.
דובר:
כן ,שניהם היו .A8/9
דובר:
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זה לא סוד ,בואו נדבר בגלוי פה ,זה כבר חלק מההתכנסות הסופית מבחינת סכומים,
הדלירספ עומד על  0.03ואונברז עומד על .0.0
דובר:
הדלירספ יעלה ,קרוב לוודאי חזרה ל - - -אני לא יודעת אם זה יהיה  6או  ,5אבל אלה
סדרי הגודל.
דובר:
אז פה יש ירידה ממוצעת של  0או  6מיליון.
דובר:

זאת אומרת זה לא  ,0.03זה הולך כמעט להכפיל את עצמו .אני זוכר את הפניות ,נחליט
על זה עכשיו ,אם אנחנו מוכנים ,ואני אומר שוב ,למען הגילוי הנאות ,זה מתקשר- - -
דובר:
אפשר גם אף אחד מהם.
דובר:
אני חושב שאין לנו הרבה בריאות ,אמנם נתנו את המונטלוקסט ל 2-עד  ,0אבל אני חושב
שאם אנחנו ממירים את זה באונברז וזה בכל זאת  ,0.0אם הוועדה מוכנה להתכנס סביב זה ,אני
חושב שזו תהיה החלטה פרופורוציונלית והיא מפנה לנו קצת כסף לצרכים שאתם מיד תראו.
לצערי היא לא מפנה  0מיליון ,היא מפנה רק את הפער בין  0.03ל ,0.0-אבל אם אין התנגדות
כרגע ,נמשיך ותראו איך התשבץ מסתדר מבחינת דברים שאנחנו עוד צריכים להוציא .אם לא
נופלים מהכיסא כרגע בהמרה הזו של דלירספ באונברז ,בעיקר שלדלירספ צריך לגייס מקורות
שלו 0.0 ,מיליון .אני חושב שזה דבר נכון לעשות.
עוד משהו מוועדת המשנה?
דובר:
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כן .עלתה השאלה של ה watch man-וההסכם של הריסק שרינג ומה קורה עם הפעימה
הנוספת .הסיכום הוא ללכת על הסכם ריסק שרינג- - -
דובר:
על דעת נציגת האוצר.
דובר:
כן ,על דעת נציגת האוצר ,נלך על ריסק שרינג של  005למשך שלוש שנים ,בתום שלוש
השנים קופות החולים ייקחו את זה על עצמם ואנחנו נבדוק את ההיקפים בסוף השנה הרביעית.
במידה שבסוף השנה הרביעית יהיה פער של למעלה מ 05%-בשימושים ,זאת אומרת יהיו למעלה
מ 000-פרוצדורות כאלה בשנה ,אנחנו ניתן פעימה נוספת שתגיע ל- - -220-
דובר:
פעימה אחת במקום שתיים.
דובר:
פעימה אחת במקום שתיים ,שנדון והיה ויכוח ,אבל יש עם זה קושי לאוצר .זאת אומרת
שבעצם הוועדה מתחייבת טנטטיבית שבמידה שכל הדברים האלה יתקיימו אז אנחנו מדברים על
פעימה נוספת של עוד  0.0מיליון בעוד ארבע שנים מהיום כאשר העלויות כמובן ייבחנו גם כנגד
היקפי חולים וגם כנגד עלויות בפועל .אם התחזית שלנו היא ריאלית ,שייכנסו עוד טכנולוגיות,
קרוב לוודאי שגם המחיר של הטכנולוגיות יירדו .אנחנו חושבים שזה הפתרון בסיטואציה הזאת
בשביל להקטין את אי הוודאות ואת הקושי של הקופות.
דובר:
ולשנה זה נשאר בעלות של ?0.3
דובר:
השנה זה נשאר בעלות של .0.3
דובר:
נראה לי סידור סביר וברוח דיוני הוועדה- - -
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דובר:
השנה הרביעית זה באחריות המשרד?
דובר:
השנה הרביעית זה אצלכם ובסוף השנה הרביעית אנחנו ,ביחד איתכם- - -
דובר:
יש מימון ל 005-בשנה הרביעית.
דובר:
יש מימון של  005כמובן ,כי זה בסל.
דובר:
כן ,אבל מה עם הפעימה הנוספת?
דובר:
אנחנו בודקים בסוף השנה הרביעית ,שהיא השנה הראשונה שלכם- - -
דובר:
והיא באחריות המשרד.
דובר:
באחריות המשרד.
דובר:
כמה הפעימה הראשונה?
דובר:

050
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תהיה פעימה אחת שתגיע עד  220פרוצדורות לשנה.
דובר:
אחרי עוד שנה .זאת אומרת מדלגים על עוד שנה.
דובר:
במידה שזה מעל .000
דובר:
אני לא חושב שלקופות צריכה להיות בעיה .רבותיי ,הטכנולוגיה של ה watch man-לא
תהיה אותה טכנולוגיה בעוד ארבע שנים .היא לא תהיה ,או שייצאו מתחרים והיא תוזל- - -
דובר:
היום כולם ייצאו רגועים.
דובר:
כן ,היום כולם ייצאו רגועים .להיום זו ממש החלטה נכונה ,X .את רוצה להוסיף משהו
בעניין הזה?
דובר:
לא ,אני רק אגיד שכמו שהצגתי קודם ,אנחנו לא מתלהבים ,אבל לאור החשיבות של
הטכנולוגיה הסכמנו לעשות את המהלך הזה ביחד עם ה - - -באופן חד פעמי- - -
דובר:
ללא התלהבות.
דובר:
באופן חד פעמי ,חריג שלא יחזור על עצמו.
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דובר:
רבותיי ,להלהיב את האוצר קשה ,זו הייתה תגובה נלהבת עכשיו.
עוד משהו מהוועדה? אם לא ,אני חוזר לדברים שהתנדנדו בסוף הדיון הקודם ,X .יש עוד
משהו מוועדת המשנה?
דובר:
עלו שם דברים נוספים שצריכים להיבדק על ידי קופות החולים ,הייתה הצעה לבדיקה
אם יש עוד משהו ללא תוספת עלות ,אבל אלה תשובות שהם ייתנו לנו וכמובן הוועדה בראשותך
תייפה את כוחה של ועדת המשנה שאם תימצא עוד טכנולוגיה ללא תוספת עלות מחר בבוקר,
אנחנו נוסיף אותה לרשימה.
דובר:
ללא תוספת עלות לא צריכה להיות בעיה.
אני רוצה להקריא לכם את הרשימה שהקראתי בסוף הדיון הקודם ,שהיא מגיעה לכדי
 022.0מיליון שקל ושהיה קונצנזוס בינינו שהיו היסוסים ,שזה לא היה עם סימני קריאה .אני
מקריא את השמות ואחרי זה אני אקריא הצעה שהתגבשה פה בין כמה מאיתנו ,וזה כמובן מצע
לדיון.
דובר:
לגבי הריאות זה קצת השתנה עכשיו ,ההצעה ממה שהיה קודם?
דובר:
תיכף תראה מה נעשה .מה שהתנדנד זה האולנזפין וסרוקוול ב ,00.3-אפיניטור ב,05.6-
דואודופה ב ,22.1-מיטראל קליפ  ,05.3סינקרדיה  ,0.2הסובוקסון התנדנד ,אני יודע שהמשרד
מאוד עמד על זה והביא ראיות ,01.0 ,הסיגניפור ב ,1.0-ולפי  Xהגנטיקה ב .20.0-זה מגיע לכדי
 . 022.0אנחנו חשבנו ,כשאני מנסה לשקלל את הרוח ששררה בדיון ,את מספר המתנגדים לכל
אחת מהטכנולוגיות ,חשבנו שאם אנחנו נוציא את אולנזפין ,את הדואודופה ,את המיטראל קליפ,
את הסינקרדיה ,את הסיגניפור ונוסיף לזה את החיסון לשעלת ,הבוסטריקס ,ב 0.0-מיליון שקל,
שזה עלה לדיונים ,ולעומת זה מבין הטכנולוגיות שהזכרתי נשאיר את אפיניטור ,שכמה מכם ניגשו
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אליי בהפסקה ואמרו שזה ממש בנפשם ,נשאיר את אפיניטור ונשאיר את הסובוקסון והגנטיקה,
ותיכף נגיע לשיניים ,נשאיר את הגנטיקה כמו שהיא ב ,20.0-אז אנחנו הוצאנו מה 03 ,022-מיליון
שקל.
דובר:
 03ועוד מצטרפים  2מיליון כתוצאה מהשחלוף בין הדלירספ לאונברז ואנחנו מגיעים
בדיוק לסכום כרגע.
דובר:
אז קודם כל ,אם יש הערות על הדבר הזה ,אני מזכיר לכם שזו תוצאה של זה שלא היינו
שלמים בדיונים .אלה התרופות שעוררו הכי הרבה מחלוקת ,אפיניטור היא תרופה אונקולוגית
וכמה מכם חשבו שזה בנפשם ,הגנטיקה ש X-היה היחידי שערער ,כולנו חשבנו שזה חשוב ,ותיכף
נדבר על המסגרת .אתם זוכרים שבמיטראל קליפ הרף מאוד התנדנד ,גם בדואודופה ,אז ,שוב ,מי
שלא הספיק לכתוב ,אנחנו מייצרים מתוך ה 03 022-מיליון ,מאולנזפין ,דואודופה ,מיטראל קליפ,
סינקרדיה ,סינגיפור לקושינג ובוסטריקס כחיסון שעלת .אני מעלה את זה כרגע לדיון ,אם זה
מתקבל ,ואז יש לי תוספת שקשורה לשיניים .הטכנולוגיות שהקראתי לא תיכנסנה.
הסל הזה הוא סל מאוד מניעתי ,הכנסנו הרבה טכנולוגיות של מניעה ,משקיפות עורפית
ועד גרדסיל ,עם די הרבה באמצע ,גנטיקה וכו'.
דובר:
אני חושבת שכדאי לקיים דיון על האפיניטור לעומת הדואודופה .דיברנו על זה קצת
קודם ,אני יודעת שיש אמנם חלק שמאוד מעוניינים להכניס את אפיניטור ,אבל מבחינת האבידנס
ראינו שאין אבידנס כאלה חזקים ,לעומת הדואודופה שכן יש אבידנס חזקים .לגבי overall
 survivalוהיו לנו הרבה דיונים על זה- - -
דובר:
זה לא נכון.
דובר:
דואודופה לא כל כך קשור להישרדות.
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דובר:
זה נכון שעל ה PSF-יש הוכחה ,אבל על ה overall survival-אין.
דובר:
אבל גם לא יהיה לנו  ,overall survivalזה טיפול שניתן כקו טיפולי די מוקדם ,אחרי זה
הן עוברות לכימותרפיה ,הן יעברו ,בעזרת ה' ,כמה קווים כימותרפיים כדי שהחיים שלהן יהיו
כמה שיותר ארוכים ,אבל אי אפשר וכל הנתון הזה של ה overall survival-הוא נתון שהוא
מלוכלך לחלוטין ,כי ברגע שהן מפסיקות את הטיפול הן עוברות לכל כך הרבה דברים אחרים שכל
הנתונים אחר כך מסתמאים לחלוטין .לכן זה לא רלוונטי.
דובר:
אני דיברתי בהפסקה עם כמה שמטפלים בזה ,דיברתי עם פרופ'  ,Xעם פרופ'  ,Xכולם
אמרו שזה מאריך חיים ,חד משמעית.
דובר:
הם חיים היום חיים ארוכים.
דובר:
אגב ,קחי בחשבון שבדואודופה המחיר הוא כפול מאשר באפיניטור.
דובר:
לא.
דובר:
.222,555
דובר:
למטופל.
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דובר:
המחיר הוא כפול ,האבידנס הוא לא יותר .הכנסנו בנוירולוגיה כמה תרופות השנה ,שלא
עשו את זה בשנה שעברה ,אני לא חושב שזה נכון שאנחנו שמים את זה אחד מול השני.
דובר:
אני גם- - -
דובר:
אני גם חושב שזה לא עומד- - -
דובר:
אני מאוד אוהבת את הדואודופה ואני רציתי אותה ואני לא רואה את זה עומד- - -
דובר:
אם הדואודופה נותנת שיפור משמעותי באיכות חיים לאורך זמן ,אבל באמת אנחנו
משתכנעים שזה האבידנס ,אז אני חושבת שזה עולה בחשיבות שלו על תוספת שבעה חודשים ב-
 .PFSהשאלה אם זה באמת הנתונים האלה של מצבי און משופרים ומשמעותיים ,השאלה אם זה
באמת ככה.
דובר:
אני מבין שאלה חולי פרקינסון קשים שהם מעבר לאפשרות של  ,DVSנכון?
דובר:
אני לא יודע איך להתייחס כי אני לא מעוניין להביע את דעתי על הדואודופה ,רק
בהפסקה ביררנו לגבי אפיניטור ,הוא הוכנס בקבוצה השנייה באונקולוגיה ,ולא במקרה אנשים
שחשבו על זה שמו אותו שם כי הם חשבו שהאבידנס שלו הוא פחות חזק .דואודופה הוא מקום
ראשון בנוירולוגיה.
דובר:
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אבל הכנסנו בנוירולוגיה הרבה דברים אחרים.
דובר:
אני לא מתייחס לדואודופה בכוונה ,אני רק אומר לכם שאלה הנתונים לפני כולכם בדוח.
דובר:
אם אנחנו מדברים על יעילות גרידא ,לפי הדירוגים ,יכול להיות ,אני באמת לא מבינה,
יכול להיות שזה לא רלוונטי- - -
דובר:
אז אולי צריך להוריד משהו אחר בנוירולוגיה.
דובר:
אולי אפשר להוריד את הטרובלט בנוירולוגיה .אם אנחנו חושבים שזה יותר חשוב
בנוירולוגיה ,בואו נוריד את הטרובלט ונכניס את זה.
דובר:
קיימנו על זה דיון .אם אנחנו הולכים על אפילפסיה או על פרקינסון ,חשבנו שהתועלת של
טרובלט כקו רביעי לחולי אפילפסיה ,חלקם צעירים מאוד ,שעושים התקפים בתדירות רבה
מאוד- - -
דובר:
אני לא מתווכח ,אני לא חושב שזה לא הגיוני להכניס את הכול בנוירולוגיה.
דובר:
את ההצעה הזאת שלך הייתי מסיר.
דובר:
לא ,אני אומר שלהכניס את הכול בנוירולוגיה זה לא הגיוני.
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דובר:
גם שמנו  A9את טרובלט ושמנו ב A8/9-את הדואודופה והוספנו בוקולאם ,שאמנם הוא
זול יחסית ,אבל גם הוא - - -התרכזנו השנה באפילפסיה ולא בפרקינסון ולא מדובר בתרופת
קסמים בפרקינסון.
דובר:
אז אם חושבים שפרקינסון הוא חשוב ,אפשר להכניס אותו במקום ההתמכרויות .כי זה
גם עולה בחלק מהדברים שהעמדנו לדיון .אתם מעמידים את זה מול אפיניטור ,אז אנחנו
מעמידים את זה מול הסובוקסון.
דובר:
סליחה ,לא העמדנו את זה מול אפיניטור- - -
דובר:
כן ,זה מה שאני שומעת.
דובר:
לא ,זה מה ש X-חושבת ,אז מה?
דובר:
 Xהציעה הצעה ואני מציעה הצעה נגדית ,כי אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שאפיניטור
יהיה בפנים ואם רוצים אז- - -
דובר:
אבל את לא מציעה הצעה נגדית שבאה ואומרת- - -
דובר:
אני מציעה מה שאני חושבת לנכון להציע .אני גם חושבת שדואודופה חשוב ,אני חושבת
שהוא יותר חשוב מההתמכרויות .מותר לי להגיד את דעתי.
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דובר:
אם מישהו רוצה לדבר בעד ההצעה של  ,Xלהמיר את אפיניטור מדואודופה? חוץ מX-
שלא יכול ,מישהו מתחבר להצעה הזאת?
דובר:
לא.
דובר:
גם אני לא .ברשותך ,אנחנו נוריד אותה.
דובר:
הסיגניפור יורד?
דובר:
החבילה כן.
דובר:
נראה ,אם יישאר כסף אז נראה ,אבל חשבנו ,שוב ,שבשביל להתכנס סביב ה 05-מיליון
שאנחנו צריכים להוריד ,אנחנו תיכף נעשה את החישוב הסופי ,אבל כרגע זאת הרשימה ,אם אין
הערות- - -
דובר:
בהצעה שלך אין שום דבר מהאונקולוגיה .בהצעה של הורדה כרגע.
דובר:
בהצעה אין שום דבר מהאונקולוגיה והאונקולוגיה תהווה  025מיליון מתוך ה 055-וזה
האחוז המדויק שהיא היוותה בכל הסבבים האחרונים ,בגלל יוקר הטכנולוגיה ובגלל - - -זאת
אומרת לא חרגנו בלי שהרגשנו ,אתם תראו את זה כשנסכם.
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דובר:
אונקולוגיה זה  055מיליון.
דובר:
עם ההמטואונקולוגיה זה  025מיליון מתוך  .055אבל התשובה לשאלתך היא נכונה ,לא
הורדנו.
פנו אליי  Xו X-וממש חלקו על ההחלטה בנושא השיניים ,באמירה שזה יכול ליצור
כאוס ,באמירה שמלכתחילה יצטערו על זה שהגישו את זה לפי שיניים ,אומרים ומה אם מישהו
נולד בלי  0או  5שיניים קדמיות ,זה שתלים ,זה הון עתק ,הם יותר מאשר רמזו שלא בטוח
שהשוק יהיה מוסדר בעניין הזה ,עם ספירה מדויקת של השיניים ,והם באו עם ההצעה הבאה,
שאני מפנה את תשומת לבכם ומעמיד אותה לדיון .הם הציעו שאת השיניים להכניס באופן מלא,
זה בעמוד - - -6
דובר:
זה עוד  5מיליון שקל.
דובר:
להכניס עוד  5.2מיליון .אפשרות אחת זה לחסוך  2מיליון מתוך ה 5-הללו מהטריצ'ר
קולינס וקרוזון ,אפשרות נוספת שנראית ,בשביל להשלים ל 5-מיליון ,תחזרו בבקשה לגנטיקה,
אני לא מאמץ את ההצעה של  ,Xאבל- - -
דובר:
אני לא הצעתי.
דובר:
לא ,הצעת שנחזור לגנטיקה ,זו דווקא הייתה הצעה טובה.
דובר:
זו הייתה סמי פרובוקציה שעבדה יפה ,תודי.
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דובר:
אני חייבת לציין שהצטרפתי אליו.
דובר:
אז אם אנחנו מסתכלים בעמוד  0על גנטיקה ,אז באמת  Xו X-הצביעו בפניי שאם נאשר
השנה איקס שביר ו SMA-שזה השניים העיקריים ,שמגיעים ל 25-מיליון ,כשאני שומע ,וצריך
לאמת את זה ,אלא אם כן אתן עומדות מאחורי זה ,של 025-מוטציות של המשפחות הערביות
והדרוזיות ,זלוטוגורה מקצה מתקציבו?
דובר:
מממנים לכפרים ערביים באופן ...אבל הם לא שונים ב ...דברים אחרים- - -
דובר:
בסדר ,הצבעתם שעל הקאנאבן ,קוסטף PCCA ,MND ,ו ICCA-זו השתתפות עצמית
של  026שקלים וזה לא נורא אם השנה זה לא יוכנס וניקח את שתי המחלות היקרות והשכיחות,
שהן אצל כל האוכלוסייה ,איקס שביר ,ובתמורה לזה נכניס את השיניים במלואן .אני רוצה
להזמין את  ,Xבואי תתארי את המצב ,למה השיניים כל כך כואבות לך.
דובר:
מדובר במום מולד שהוא הגדרה רפואית ,של חוסר מולד של שיניים שההגדרה שלו הוא
חוסר של מעל  0שיניים ,ההפרדה בין  0עד  3 ,5עד  00ויותר ,נעשתה לצורך תמחור ,אבל אין שום
הבדל בתפקוד או בבעיה הרפואית .זאת חלוקה מלאכותית ,פשוט לא רצינו לתמחר בחסר או
ביתר אז חילקנו אותם לקבוצות ,כי זה מספר שתלים ,אבל הבעיה התפקודית נגזרת הרבה פעמים
מהמיקום של החוסר ולא ממספר השיניים החסרות .אנחנו יוצאים פה איזה מן הפרדה
מלאכותית שבכלל באה מהמקום הכספי וגם האכיפה בשטח ,וזה באמת מהניסיון שלי גם כנציבת
קבילות ,שנתחיל למדוד ,ההוא נולד עם  0שיניים חסרות ,אבל הוא בדיוק נפל בבית הספר ונפלה
לו עוד שן ו - - -זה לא עובד הדבר הזה ,נורא קשה להתמודד עם כל המקרים .זו לא טכנולוגיה
חדשה לסל ,היא מנסה להיכנס לסל כמה שנים ,זאת אוכלוסייה שההוצאה למשפחה היא מעל
 055,555שקל גם כשמדובר ב 0-או  5שיניים ,בעוד שבדיקה גנטית זה  026שקל ,חד פעמי בחיים.
דובר:
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אני שוכנעתי.
דובר:
זה מאוד משכנע .מאוד שכנעת אותי ,אני חושב שזה תיאור נכון וטוב שעלית על זה עכשיו
כי זה הזמן ה- - -
דובר:
רבותיי ,החשיבות של הגנטיקה ונושא המניעה צריך לתפוס את מקומו ,אנחנו באמת
השנה שמנו יותר דגש על המניעה ,לא נוריד את ה - - -החלק העיקרי של הגנטיקה צריך להישאר.
 026שקלים ובשנה הבאה נשקול את זה.
המשפחות הערביות ,X ,כמה זה בטוח שהכפרים ממומנים?
דובר:
מה שקורה עם בדיקות גנטיות למשפחות ערביות ,יש פעילות של המשרד ,זה גם נאמר על
ידי נתן סמוך בשיחה שעשיתי איתו לקראת ההצעה הזו ,וגם פרופ'  Xאמר את זה לאורך התהליך.
יש כל הזמן פעילות ,גם מחקרים וגם של בדיקות במשפחות מיוחדות שמתגלות בהן מחלות
גנטיות- - -
דובר:
אז למה ביקשנו  0,355,555בשביל זה?
דובר:
אבל אין רשימה מסודרת וזה לא הולך באופן עקבי ,שכל פעם שיש מחלה בשכיחות של 0
ל 05-באופן אוטומטי הם מקבלים את המימון .זה חלק מהעבודה שנעשית באגף לגנטיקה
קהילתית במשרד.
דובר:
רגע ,יש משהו חדש שלא שמתי לב אליו?
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דובר:
לא ,שזה ממומן ממילא ואנחנו יכולים להיות יותר שקטים מצפונית.
דובר:
אבל כרגע יש רשימה.
דובר:
לא ,כשיש רשימה 025 ,מחלות.
דובר:
שהמילה כ' ג' ו' ן' לא מופיעה.
דובר:
נכון ,כגון.
דובר:
יש שתי מחלות ,איקס שביר ו ,SMA-זה לכלל האוכלוסייה- - -
דובר:
אנחנו גם לא מורידים את המחלות לאוכלוסיית המיעוטים ,אנחנו- - -
דובר:
רבותיי ,אני מאוד מתחבר להצעה של  .Xההצעה של  Xהיא ,ותיכף נחשב את הסכומים,
אבל גרוסו מודו זה יוצא בסדר ,אני לא בטוח שנצטרך להוריד את הקרוזון ואת הטריצ'ר קולינס,
יכול להיות שלא ,תיכף נחשב את החישובים ,ההצעה של  Xהיא בשביל להכניס את השיניים
במלואן ,לאחר שהיא הסבירה את זה בצורה מאוד מפורטת ,היא מציעה לקצץ מהגנטיקה 0.0
מיליון שקלים על ידי זה שאנחנו נעשה השנה איקס שביר ו SMA-שמגיעים לכדי  25מיליון שקל
ואת ה 0-מיליון שקל שטמונים בקאנאבאן ,קוסטף ,ICCA ,PCCA ,MLD ,לא נעשה השנה .היא
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מדגישה ,זה  026שקלים המחיר למבוטח .אני חושב שזו הצעה מאוד פרופורציונלית .יש הערות על
ההצעה?
דובר:
יש די הרבה בדיקות פה ,הסך הכולל  2מיליון ,ואז אותם כן הייתי מציע ,כל אלה שיש
להם  5ו 5-נקודה- - -
דובר:
כן ,אבל אז אתה מחריג דווקא את קאנאבאן.
דובר:
תראה כמה אנשים.
דובר:
אולי נחשב בשלב הזה ונראה איפה אנחנו עומדים?
דובר:
אולי במקום ה- - -
דובר:
מה ש , X-ואני לא בטוח ,כי קאנאבאן שהיא מחלה חשובה ,אולי השלישית בחשיבותה
מבחינת נפיצות ,מבחינת צרות שהיא עושה- - -
דובר:
נראה לי שהגנטיקה שהוא מציע יותר חשובה מאונברז .הגנטיקה שהוא מציע עכשיו.
דובר:
אני חושב שאת האונברז צריך בשם התמיכה בפולמונולוגיה.
דובר:
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יש לך כאן סדרה אקוויוולנטית של המון מומים שאתה יכול למנוע.
דובר:
יש פה  1 ,0 ,2 ,0בדיקות שהסך הכולל שלהן הוא בערך  0מיליון שקל ואני אומר שנוסיף
את ארבע הבדיקות האלה וכמעט את כל הגנטיקה אנחנו מכסים ,להוציא- - -
דובר:
נתקשה להסביר למה דווקא לא קאנאבאן ,וככה זה בשני שלבים ,בהשתתפות של .026
דובר:
אני אגיד לך גם עוד משהו ,אני מזכירה לכם שכל אחת מהמוטציות האלה הן מוטציות
שנוגעות לתת קבוצה ,אוכלוסייה אחרת ממוצא אחר .מה שיקרה ,אתה תכניס לאשכנזים ותכניס
לעירקים ולא תכניס לתימנים ,כי אתה בוחר ככה- - -
דובר:
בניגוד לאיקס שביר ו SMA-שזה כל האוכלוסייה.
דובר:
זה היתרון .אני חושבת ,אם אנחנו מתחילים במהלך הזה ובשנים הבאות יש כוונה
להוסיף עוד קבוצות של חולים יהיה יותר קל להוסיף עוד מחלות ועוד מוטציות ולהוסיף אותן
לתוך הסל ,מאשר ליצור את הסיטואציה הזאת של הפיצול הלא טבעי בתוך הטכנולוגיה הזאת של
ה- - -
דובר:
אני בכל זאת רוצה לומר .אני רואה פה אסתטיקה נכונה בכל המחלות האלה ,ובעיקר
בסעיף האחרון שאנחנו כקופה מתחבטים בו המון ובמוטציות הנפוצות בקרב משפחות ממוצא
ערבי או דרוזי ויצרנו סוף סוף רשימה ,אז כמה חסר לנו?
דובר:
חסר לנו סדר גודל של- - -
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דובר:
 0או  ,1לדעתי.
דובר:
מישהו מחשב?
דובר:
אנחנו מחשבים.
דובר:
חשבו לפי איפה שהמצב עומד כרגע.
דובר:
אני חושב שהעובדה שמתחבטים עם המון המון מומים וסוף סוף יצרנו רשימה ,כל פעם
כמה מומים בכפר אחר ,במקום אחר ,שבהוויה היומיומית שלנו ככללית היא בעיה יומיומית ואני
מבקש לראות מצב שאנחנו נותנים פתרון לעניין הזה.
דובר:
אבל זלוטוגורה אומר שהוא נותן פתרון לעניין.
דובר:
אבל אם לדרוזים כן ולעירקים לא ,אני מבקש להסתכל על כל הרשימה ולשוב ולמצוא
פתרון.
דובר:
אוקי ,אז אנחנו צריכים  0מיליון שקל.
דובר:
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אבל אמרו שיש פתרון למגזר.
דובר:
אני לא הבנתי מה הפתרון.
דובר:
הפתרון הוא- - -
דובר:
אולי האינסולינים ,זה  25מיליון שקל.
דובר:
לא ,אל תפ תחי אינסולינים פה .האינסולינים שלך מקוזזים על ידי האונברז שלו ושניהם
יישארו .זה מה שאני מציע.
דובר:
אבל יש פתרון חלקי לעניין.X ,
דובר:
אני מצטרף לגמרי למה ש X-אומר ,אני חושב ש- - -
דובר:
גם אם אומרים שהדרוזים והערבים מטופלים?
דובר:
זה לא מטופל.
דובר:
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זה לא מטופל?
דובר:
זה שזה מטופל זה זמני ,חלקי ,אבל אם זה ייכנס לסל זה יהיה- - -
דובר:
בואו לא ניצור את הדיכוטומיה הזאת.
דובר:
נראה לי משהו עקום ,נראה לי שקבענו  0ל 05-נשאים במחלות האלה באוכלוסיות האלה.
ל 0-מיליון האלה יש מקורות אחרים ,בעיניי זו הפעילות של הסל ,הדבר הזה.
דובר:
ואפשר לוותר על האונברז.
דובר:
אני חושבת שזה יכול- - -
דובר:
יש כאן מניעה של מחלות קשות.
דובר:
ברגע שצריך לשלם את ה 026-שקל ,האוכלוסייה האשכנזית והמרוקאית ,לא נראה לי
נכון ,יש מקורות אחרים .אני באמת חושב שיש מקורות אחרים.
דובר:
אני קורא לעצמנו למצוא מקום אחר מאשר את ה- - -
דובר:
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רבותיי ,אונברז ייתן לנו  .0,055,555ההצעות של  Xושל  Xהן בעלות של  0.0מיליון שקל.
דובר:
אני רוצה להצטרף לזה גם כן.
דובר:
יש פה מסר חברתי מאוד ברור.
דובר:
 ,Xמה שאתה אמרת לפני הדיון ,שבגנטיקה לא נוגעים ,זה בלוק אחד ,פתאום עכשיו
מתחילים לפרק.
דובר:
זה הולך טוב ,אל תקלקל.
דובר:
אולי אפשר להעלות את ההשתתפות העצמית בשקיפות העורפית קצת?
דובר:
אם תעלה בשקיפות העורפית ,אמרנו שעל כל  05שקלים זה חצי מיליון שקל ,נכון?
דובר:
זה לא נכון הרבה ,זה לא נותן כלום.
דובר:
אתה מעלה ב ,15-אתה מקבל  2מיליון שקל.
דובר:
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דובר:
 15זה לא טוב ,אפשר להעלות מקסימום ל 05-וזה ייצר לך חצי מיליון שקל.
דובר:
אתה רוצה להביא בשורה ,אל תשנה את זה.
דובר:
אני גם חושבת.
דובר:
אני מחכה לחישוב הסופי ,אולי בכל זאת אנחנו צריכים רק  1מיליון ולא  0.0ואז זה...
דובר:
אנחנו צריכים  6.5מיליון.
דובר:
 5מיליון כי לא הורדתם את הגנטיקה.
דובר:
זה כולל הטריצ'ר קולינס?
דובר:
לא ,עוד לפני שהורדנו את הטריצ'ר קולינס- - -
דובר:
גם בגנטיקה ,אפשר להכניס את זה בשלבים.

022
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דובר:
הטריצ'ר קולינס והקרוזון למיניו זה  2מיליון שקלים.
דובר:
אנחנו ב 5-מיליון חסר כשטריצ'ר קולינס וקרוזון בפנים ,שיניים מלא וגנטיקה מלא?
דובר:
כן.
דובר:
אז אנחנו מחפשים  5מיליון .אפשרויות שעלו פה ,אונברז ,0.0 ,טריצ'ר קולינס וקרוזון,
כמה זה?
דובר:
 2מיליון בערך.
דובר:
טריצ'ר קולינס וקרוזון ,נראה לי לא נכון.
דובר:
 2מיליון ,זה  .0.0אם אנחנו הולכים על אונברז ועל הטריצ'ר קולינס וקרוזון.
אוקי ,עוד הצעות?
דובר:
אסור להגיד את המילה סובוקסון?
דובר:
לא ,אסור.
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דובר:
למה לא?
דובר:
זה היה ממש דיכוטומי .כל אנשי המשרד היו בעד .אנחנו גם לא צריכים כל כך את זה.
דובר:
לא כל האנשים של המשרד ,אני לא.
דובר:
אני בעד אבוסינגיס.
דובר:
מה אתה רוצה לעשות באבוסינגיס? להוריד?
דובר:
כן.
דובר:
לא ,ממש לא .אבוסינגיס זה מעט לרבים פראקסלנס ,צריך את זה .רבותיי ,אנחנו
מחפשים עוד מקורות.
דובר:
יש לי שאלה ,אי אפשר לצמצם את החולים בסובוקסון? לצמצם את קבוצת החולים?
דובר:
לא לתת לכל החולים?
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דובר:
לא יודעת ,אולי אפשר לייצר תת קבוצות ,כמו שאנחנו מייצרים בדברים אחרים .זה 01
מיליון שקלים ,לנרקומנים.
דובר:
אולי אפשר לזהות כאלה שמועדים ל.abuse-
דובר:
זה  01מיליון שקל על נרקומנים.
דובר:
 ,Xלמה אתם- - -
דובר:
לא ,כי יש להם אלטרנטיבה ,זה לא שאין אלטרנטיבה .הבעיה מ ,abuse-בסדר ,אפשר
לחשוב אולי- - -
דובר:
יש  abuseוה abuse-הזה משפיע לרעה על כלל האוכלוסייה.
דובר:
אני יכול להביא לך מקור לזה ביחד עם הסיגניפור והקושינג.
דובר:
הקושינג ירד.
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

020

אני יכול להביא לך מקור שגם יחזיר את הקושינג פנימה .מישהו מצטרף? למשל על
הגרדסיל? לפנות כסף לקושינג ולזה .אתה דיברת ,היית עסוק.
דובר:
אני בעד שהמשרד ,שמאוד רוצה את הסבוקסון- - -
דובר:
ימצא  0מיליון.
דובר:
אני מרגיש קושי בטריצ'ר קולינס ובגנטיקה ,אני מרגיש שהמשרד חושב שהסובוקסון
מאוד חשוב ,אני פחות משתכנע .אני מציע לבקש מסגן שר הבריאות לתת  050מיליון לסל- - -
דובר:
זה באוצר ,זה לא משרד הבריאות.
דובר:
אם אתה משאיר את האונברז ואת הטריצ'ר קולינס וקרוזון אתה צריך  ,5לא .0
דובר:
אין לכם עודפים של סוף שנה?X ,
דובר:
מה אומרת  ?Xיש .056.3
דובר:
לנו בטח אין  5מיליון.
דובר:
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אולי שכל אחד ירים תרומה ,גם החברות ,גם הקופות ,גם משרד הבריאות וגם האוצר.
דובר:
אוקי ,שליש ,שליש ,שליש.
דובר:
 Xהסכימה לשליש ,שליש ,שליש? אתה נותן לנו? הקופות יספגו  2.0מיליון ,אנחנו נספוג
 2.0מיליון והאוצר יספוג  2.0מיליון ונגמור עם זה .פה אני אומרת.
דובר:
לאן הגעתם.
דובר:
אנחנו כרגע עם  6.0מיליוני שקלים יותר מדי .אנחנו בהצעה ,קופות החולים תספוגנה -2.0
-דובר:
הסובוקסון ,אי אפשר להוריד את המחיר?
דובר:
לא יכולים.
דובר:
אולי ללחוץ אותם יותר ,להגיד להם ,אם לא ,זה לא יירד.
דובר:
אנחנו כמשרד X ,מוכן לספוג.
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דובר:
אם השניים האחרים יהיו מוכנים ל 2.0-כל אחד ,אתה תהיה מוכן ל 2.0-מיליון?
דובר:
 ,Xאני מכיר גוף גדול בירושלים שצריך להיפגש עם הרבה כסף ,אפשר גם לצרף אותו
לעסקה הזאת .אבל הרעיון מבורך.
דובר:
אם האוצר יתחייב לעוד  2.0מיליון שקלים- - -
דובר:
אנחנו לא מתחייבים על אגורה יותר מ 055-מיליון.
דובר:
למה?
דובר:
קודם כל הסובוקסון ,אתה יכול לממן אותו בפחות ב 2.0-מיליון ועדיין תקבל יותר ממה
שיש לך עכשיו.
דובר:
בין ארבע קופות אי אפשר  2.0מיליון שקל ל- - -
דובר:
אני תורם לך את הפרג'טה .את כל הפרג'טה אני תורם לך.
דובר:
רבותיי ,זה לא רציני .מיליון ורבע הכללית- - -
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דובר:
אולי אפשר להתקדם עם הרעיון של  ,Xלהגדיר קבוצה יותר קטנה- - -
דובר:
באיזה מחלה?
דובר:
בסובוקסון.
דובר:
חבר'ה ,דווקא למסכנים?
דובר:
בואו נשמע את  ,Xאנחנו ממש לקראת ההתכנסות הסופית.
דובר:
אני ו X-נספוג חצי מגובה הזה ולגבי החצי השני נריץ פלאט על הכול.
דובר:
קיצוץ רוחבי בכל המשרדים.
דובר:
הוא צודק .מי שלא רוצה שלא ייכנס ,אבל הוא צודק.
דובר:
עלה למשל רעיון שאת ה ,GLP-1-אפשר להוריד ממנו  2מיליון שקל ושתוכלו לספור את
השילוב עם אינסולין - - -באיזה עמוד זה?

סל הבריאות
21.02.02

005

דובר:
בחולים אונקולוגים 3 ,מיליון חולים חדשים ,למשל- - -
דובר:
של ביאטה וויקטוזה ,אתם מקבלים על זה  25מיליון שקלים ,זה ממש לא קיפוח אם
תקבלו .20
דובר:
כמה חולי סוכרת יש?
דובר:
.6,166
דובר:
אפשר להגיד את זה על כל טכנולוגיה.
דובר:
כן ,אבל פה זה די לארג' ואז אתה לא צריך לחזור למנכ"ל ולבקש את הנתח הזה מתוך ה-
 2.0מיליון.
דובר:
 ,Xאני מציעה שתעברו עוד פעם על הרשימה ,תן לנו לחשוב רגע.
דובר:
חבל על כל הסיפור הזה עוד פעם.
דובר:
אנחנו באמת כבר ממש לא עם סכום גדול.
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דובר:
אפשר להוריד את זה.
דובר:

 ,Xבהנחה שכל הגופים סופג ,אנחנו במשרד יכולים?
דובר:
מה זה אומר? חצי הקופות.
דובר:
למה הקופות? יש לי את החיסונים ,יש לי את זה.
דובר:
הרוב זה הקופות והקופות בגירעונות ,אני לא מוכנה.
דובר:
רבותיי ,נאמץ את ההצעה של .X
דובר:
בואו נעבור על זה ,זה יהיה הכי מהר.
דובר:
יש נכונות של  ,Xיש נכונות של  ,Xאם הקופות לא רוצות לשאת ב 2.0-מיליון שקל בין
ארבעתן ,אז ההצעה לקיצוץ רוחבי היא לא - - -זה הופך את זה ממש ל- - -
דובר:
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לקו חצי-חצי ,משרד הבריאות ומשרד האוצר .למה הקופות צריכות לספוג? הן ספגו פה
מספיק.
דובר:
מה אומרות הקופות על ההצעה של  ,Xשהוא לוקח על עצמו  2.0מיליון ,האוצר לוקח 2.0
מיליון וקיצוץ רוחבי.
דובר:
--לוקח על עצמו .0.0דובר:
לא ,נו ,באמת.
דובר:
חבר'ה ,התרופה להתמכרות לא תיכנס בשנה הבאה ,אפשר לעשות את זה בשתי פעימות.
דובר:
אין בעיה ,גם את ה GLP-אפשר להכניס בשתי פעימות ,עם האינסולינים.
דובר:
למרות שב GLP-אלה חולים שכבר לוקחים ,את ההתמכרויות בעוד שלוש שנים אולי- - -
דובר:
לא נכון ,הצורך קיים .אני נורא מצטערת ,אתם מסתכלים על כבשת הרש ,בדיוק ככה .זה
ממש כבשת הרש ,האוכלוסייה הכי חלשה ,של המכורים 2,005 .מכורים שאתה מחזיר אותם
למעגל החיים ,למעגל התפקוד.
דובר:
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אני פונה לקופות ,נעבור אחד אחד ,כמו ש X-הציעה .באונברז אין מה לקצץ .גם ב,ALS-
הקוצב לסרעפת .אני שואל אם הביאטה והוויקטוזה 25 ,מיליון ,יצוק בבטון?
דובר:
כן.
דובר:
או שאפשר להוריד מזה מיליון או שניים?
דובר:
בוודאי שאפשר להוריד.
דובר:
תוריד מיליון.
דובר:
נוריד מיליון .אנחנו כבר בדרך- - -
דובר:
אנחנו לא מסכימים.
דובר:
תוריד רק לכללית.
דובר:
רבותיי  ,בשבילך זה  255,555שקל.
דובר:
לא חשוב ,כמה חסר?
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דובר:
 2.0מיליון מהקופות ,אחרי ש- - -
דובר:
מכל הקופות ביחד  2.0מיליון ,ואנחנו לוקחים על עצמנו לבד ואתם לוקחים על עצמכם.
דובר:
יש מספיק דברים אחרים להוריד.
דובר:
אפשר לוותר על בוסטריקס.
דובר:
הוא כבר ירד.
דובר:
יש השתתפות עצמית על ההתמכרויות? על הסובוקסון יש השתתפות עצמית?
דובר:
לא.
דובר:
למה לא? למה על תרופות אחרות יש ועל זה לא?
דובר:
מהם את לא יכולה לקבל שום דבר.
דובר:
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זה כמו שאת נותנת את האישור- - -
דובר:
אפשר לוותר על הבוטוקס?
דובר:
אם לא תיתני לסובוקסון ,לפני שהוא ייתן את ההשתתפות העצמית הוא יקנה בזה סם.
דובר:
המקליט מציין שלא שומעים כלום מכל הדיון.
דובר:
אם ההצעה ש X-מקבל- - -
דובר:
לא ,אני לא מקבל כלום .זה לא אפשרי מבחינתנו.
דובר:
חצי מיליון אפשר להוריד?
דובר:
לא ,לא ,זה ממילא תקבל אחר כך .עזוב ,יש  055מיליון ,אנחנו צריכים לצאת מפה עם
 055מיליון ,אין אגורה יותר ואין אגורה פחות.
דובר:
בסדר.
דובר:
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בואו נמצא את הטכנולוגיה שפחות חשובה לנו ואנחנו מורידים משם ,גמרנו.
דובר:
תקריאו בבקשה ,יש לכם את הרשימה ,בואו נעבור אחד אחד על הטכנולוגיות ,כמו שX-
הציעה .מהסוף.
דובר:
למה מהסוף?
דובר:
כי סובוקסון אחרון.
דובר:
אז אולי נתחיל מהסוף?
דובר:
מה החשבון?  5מיליון חסר?
דובר:
 6.5מיליון.
דובר:
אז אי אפשר לוותר על דברים קטנים ,צריך לוותר על משהו גדול.
דובר:
 ,Xההצעה של  2.0ו 2.0-עומדת?
דובר:
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כן.
דובר:
אני הצעתי להוריד את הגרדסיל ,עוד  02מיליון ,וזה יחזיר את הקושינג פנימה ב1-
מיליון.
דובר:
לא ,על הגרדסיל לא נוותר ,השאלה אם הם לא יוזילו .על הגרדסיל לא נוותר ,זה עבר דיון
נוקב ,הלוך וחזור.
דובר:
אם במילא בסוף ייכנס סרווריקס במקום הגרדסיל ,במילא המחיר יירד.
דובר:
מה יירד ,הגרדסיל?
דובר:
אני אומרת ,אני לא יודעת מה יקרה במשרד- - -
דובר:
זה או הגרדסיל או הסובוקסון מבחינתי ,תבחרו בין שניהם.
דובר:
אי אפשר להוריד את גרדסיל למחיר של סרווריקס?
דובר:
אני אומר ,או גרדסיל או סובוקסון .אני חושב שהחיסון הזה הוא זריקת מים לפח- - -
דובר:
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אם האונברז בפנים ,אנחנו צריכים  6.5מיליון .זה לא ייתן הרבה וזה חבל.
דובר:
זו זריקת כסף ,אני חושב שזה מיותר .מבחינתי או סובוקסון או החיסון ל .HPV-הם
צריכים לרדת .אולי תשאל אם הם מסכימים להצעה שלי ,לבחור בין החיסון  HPVובין
הסובוקסון.
דובר:
למה? זה יותר ממה שאנחנו צריכים כרגע.
דובר:
גם זה ניסיון לפרובוקציה.
דובר:
למה פרובוקציה? מי מסכים?
דובר:
תחזור על הרשימה.
דובר:
 ,Xעברנו על הרשימה.
דובר:
אני חושבת שבסופו של דבר הגענו לאיזה שהיא הסכמה ,עד שחזרנו למקרה של ההרחבה
הנוספת של השיניים .אני מסתכלת על האימפקט של השיניים ,יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב
שוב האם יש מקום לפתוח את הקטע הזה ,זאת אומרת כן להחליט שמכניסים את זה בשתי
קבוצות ,להשאיר את כל ההגדרות שאישרנו קודם ולהשאיר את הרחבת השיניים לשנה הבאה.
דובר:
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סבבה.
דובר:
כולנו השתכנענו מאוד כש X-דיברה.
דובר:
נכון ,אבל עדיין ,אין לנו בררה.
דובר:
ממש היו פה הנהונים שלא ראיתי אותם בדיונים על הרבה תרופות.
דובר:
אבל בעצם בזה הכנסנו את העז.
דובר:
מה זה משנה אם זו עז שהכנסת בדקה האחרונה או בדקה הראשונה? זה אותו דבר .רק
בגלל שאנחנו לקראת הסוף? זה היה מאוד משכנע ,מה שאתי אמרה.
אני פונה שוב למשרד ,ואל תכעסי , X,סובוקסון בשתי פאזות ,זה לא הולך?  6.0השנה,
 6.0בשנה הבאה.
דובר:
אז אני אטפל בחצי מהמטופלים השנה וחצי מהמטופלים בשנה הבאה? אז בואו נחסן חצי
מהילדות בגרדסיל השנה.
דובר:
את בטוחה בהערכה הכמותית?
דובר:
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דובר:
זה אות משמים ,שחצי מהסובוקסון יוצא בדיוק .6.5
דובר:
יש פה כמה- - -
דובר:
לא ,שום דבר לא מתחלק לך בדיוק ל. 6.5-
דובר:
האורנסיה  .6.0אבוסינגיס הוא .5.6
דובר:
אתם עומדים על שלכם? ההערכה הכספית מדויקת?
דובר:
האוכלוסייה הזאת נראית לי אוכלוסייה חלשה ,אוכלוסייה ש- - -
דובר:
צריך להעביר את השיניים בשני שלבים.
דובר:
שאלה ,אפשר בשיניים במקום להגדיר מספר שיניים להגדיר את המיקום שלהן?
דובר:
היא ניסתה.
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דובר:
האם באמת בסובוקסון אי אפשר להגדיר חלק מהאנשים? כולם צריכים את ה- - -
דובר:
אנחנו לוקחים בחשבון חלק מהאנשים- - -
דובר:
אני רוצה להבין ,יש כאן כמה תרופות ,היה אפיניטור שקודם חלק גדול חשב שתרומתו
לא גדולה ,הוא נותן  05מיליון ,אולי אנחנו לא צריכים - - -יש את נושא הסובוקסון שלא דנו בו
לעומק .אני מבין את חשיבותו ,אני רוצה להבין את מספר המטופלים שצריכים לקבל .זה מחליף
לחלוטין את ?- - -תסבירו לנו איך מספר ה - - -כי אם היה אפשר להוריד את הסובוקסון לחצי
מהאנשים ,היינו גומרים את הבעיה.
דובר:
אין שום בעיה ,בואו ניקח טכנולוגיות אחרות .על מה אתם לוקחים? את האוכלוסיות הכי
חלשות? הורדנו את בריאות הנפש ,אנחנו זורקים בהתמכרויות- - -
דובר:
אפשר לתת לשיניים בשתי פעימות ,לא יקרה כלום.
דובר:
תראו ,האונקולוגים דירגו אותו בקבוצה השנייה מקום אחרון ,כל אחד מאיתנו דיבר עם
אונקולוג בהפסקה ,אף אחד מהאונקולוגים שדיברנו איתם ,כולם אונקולוגים בכירים ,לא
התלהבו מהתרופה.
דובר:
אני דיברתי וכולם התלהבו.
דובר:
מה? אפיניטור?
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דובר:
אני דיברתי ולהוריד את אפיניטור מול שיניים זה לגמרי לא הגיוני ,אין שום היגיון ב- - -
דובר:
כן ,אני בעד האורנסיה ,להוריד את האורנסיה .קודם כל הוא התלבט- - -A8/9 ,
דובר:
לא ,מה פתאום?
דובר:
לא.
דובר:
זה היה ב A8/9-וזה יכול להישאר ב- - -
דובר:
 Xו ,X-כמה זה אם רק בשנה הבאה יושלם העניין? כי אתם רואים שזה די תקע את
הוועדה.
דובר:
בואו נחזור חזרה לגנטיקה ,נוריד משם .נוריד מהגנטיקה ,נעשה בשתי פעימות .למה
בגנטיקה לא לעשות בשתי פעימות?
דובר:
לא נעניתי על השאלה ,על סובוקסון .שאלתי איך יש את מספר החולים ,האם ניתן לראות
חצי מהם ,אני לא יודע- - -
דובר:
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אני אסביר .כיום יש לנו  00,555עד  06,555מכורים להירואין בישראל 05,555 ,רשומים
כמקבלי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי בגלל היותם מכורים .במרכזים של משרד הבריאות
מטופלים כיום כמעט  0,555אנשים על מתדון ועל בופרנורפין .אנחנו צופים בסך הכול לקחת
 0,005מהם ולהחליף להם את הטיפול ,ועוד  0,055לתת להם את הסובוקסון .לכן אנחנו לא
מדברים על כל המכורים שיש לנו ,זו כבר תת קבוצה.
דובר:
הוועדה מחפשת פה כל הזמן אמירות חברתיות ,אני חושבת שזו אמירה חברתית נורא
חשובה ,אלה אוכלוסיות חלשות.
דובר:
 , Xהשתכנעת שלא ניתן לפצל? לפחות פיצול הוא מלאכותי מאוד ,אפשר או לבטל את
הסובוקסון ,או לתת אותו במלואה .מזה השתכנעת ,אני מניח.
דובר:
אני רציתי לשאול ,טיפולי שיניים ,אם אנחנו עושים את כל הסכום השנה ,בשנה הבאה זה
אמור להיות יותר קטן ,האוכלוסייה ,כי היא כיום לא בסל? לכן אני אומר שממילא אם אתה
עושה בהדרגה ,נאמר במשך שנתיים ,כשתגיע שנה שלישית בפחות מטופלים ,אם אני- - -
דובר:
לא.
דובר:
אז מה ,אתה רוצה לתת מראש היום פחות מאשר מספר המטופלים?
דובר:
איך תבחר אותם? נורא קשה.
דובר:
יהיה לך קשה לבחור וגם זה לא נותן לך את הכסף.
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דובר:
אני רוצה לחזור להצעה הראשונה שלי ,ששאלת וכולם לא אמרו שהם תומכים ,אבל
עכשיו עלו כאן- - -
דובר:
כולם אמרו שהם לא תומכים ,לא 'לא כולם אמרו שתומכים'.
דובר:
לא ,שאלת מי תומך? אף אחד לא ענה .ועכשיו כשזה נאמר שנית ,אז אני בכל זאת רוצה
לדבר על זה שוב.
דובר:
מה ההצעה?
דובר:
במקום להכניס את אפיניטור ,להכניס את השיניים ולהכניס את הדואודופה וזה בדיוק- -
דובר:
אין היגיון להכניס את הדואודופה מול זה ,בגלל השיניים.
דובר:
 ,Xדיברנו על זה.
רבותיי ,לדעתי אנחנו מתכנסים לבחירה בין שתי אפשרויות ,בין בכל זאת לפצל את
השיניים ,לבין לפצל את הגנטיקה .זה ,לדעתי ,מה שעולה מהדיון כרגע ,ואולי שאנשים יביעו את
דעתם .שמענו מ X-באמת נאום משכנע למה לא לפצל את השיניים ,אבל גם  Xו אחרים דיברו על
זה שאם הגנטיקה לא הולכת כמקשה אחת זה פגם רציני .נראה לי שזה מה שעולה מהדיון ,בואו
נמקד את הדיון בזה.
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דובר:
להשאיר את השיניים.
דובר:
להשאיר שיניים מלא ולפצל גנטיקה?
דובר:
כן.
דובר:
אני כנ"ל.
דובר:
אני מסכימה.
דובר:
אתה הפוך.
דובר:
אני חושב שיש מסר יפה שהוועדה השנה מטפלת במניעה והגנטיקה צריכה להיות בפנים.
דובר:
גנטיקה מלא?
דובר:
אתה יודע כמה דברים למניעה הכנסנו?
דובר:
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נעשה סבב ,נראה מה כל אחד רוצה.
דובר:
זה מה שאני עושה כרגע ,אבל אני רוצה להימנע מהצבעה ,אלא לחוש את הרוח.
מה אומרים ?X ,X
דובר:
אני חושבת שסמלית לקופות יהיה יותר קל להתמודד עם הפיצול של הגנטיקה מאשר עם
השיניים ביום יום.
דובר:
נכון ,את צודקת.
דובר:
פיצול של הגנטיקה.
דובר:
אני בעד פיצול של הגנטיקה.
דובר:
הסתכלו על העלות לפרט.
דובר:
 Xנגד פיצול גנטיקה ,בעד פיצול שיניים .גנטיקה ,פיצול?
דובר:
גנטיקה.
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פיצול שיניים.
דובר:
הפיצול של הגנטיקה נותן  0מתוך ה.6.0-
דובר:
את השניים האחרונים מה- - -
דובר:
את זה נפתור ,אפילו מהטריצ'ר קולינס אפשר.
דובר:
לא ,אני לא רוצה לפגוע בילדים.
דובר:
בסדר ,חסר של מיליון זה לא חסר של  6.0מיליון.
דובר:
אני בעד פיצול גנטיקה.
דובר:
זה יהיה הרבה יותר פשוט.
דובר:
אני בעד פיצול שיניים .אני בעד לא להכניס בכלל את השיניים.
דובר:
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פיצול גנטי.
דובר:
 Xרוצה הצעה אחרת לגמרי.
דובר:
אני גם איתה בהצעה הזאת ,אבל- - -
דובר:
בין פיצול גנטיקה לפיצול שיניים?
דובר:
אפיניטור.
דובר:
עכשיו אתה עושה פרובוקציות.
דובר:
זה מאוד מפריע לי שהוועדה הזאת ,בתור ועדה ציבורית ,תעשה פיצול שכולל באיזה דרך
שהיא פיצול של עדות.
דובר:
זה לא עדות
דובר:
אנחנו משאירים את שתי האוכלוסיות הכלליות.
דובר:
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מורידים את כולם.
דובר:
מורידים את התימנים והפרסים והעירקים.
דובר:
לא נכון.
דובר:
אל תגידי לי לא.
דובר:
לא קאנאבאן ,מדברים רק על איקס שביר ועל .SMA
דובר:
אבל אתם מורידים את השאר.
דובר:
רק רגע ,רשות הדיבור ל.X-
דובר:
אני חושב שאנחנו בתור ועדה ציבורית אנחנו צריכים קודם כל לתת את המסר החברתי,
שאתם שכנעתם אותי- - -
דובר:
נכון ,זה היה נר לרגלינו בכל הדיונים.
דובר:
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הגנטיקה זה מסר ,הנה ,אנחנו מעודדים בדיקות קדם למנוע מומים מולדים ואחר כך גם
חוסכים בזה - - -לעומת זאת פה לא השתכנעתי מהמכורים לסמים ,עם הסובוקסון ,וגם עכשיו
הם הודו שזה נותן מענה באופן חלקי לאוכלוסייה של המכורים.
דובר:
זה כבר לא עומד לדיון .אנחנו בין גנטיקה לשיניים.
דובר:
אבל זה לא נכון ,X ,להביא שיניים מול גנטיקה ולעזוב את המכורים לסמים .לדעתי
אפשר להעלות את שלוש החבילות ולהחליט.
דובר:
הצבעה לא עשינו עד היום ,לא נעשה בשעה  ,02אנחנו חשים את הדופק.
דובר:
אני לא השתכנעתי מהתחליף למתדון וכל השאר ,אם זה נכון שאין .abuse
דובר:
אין  ,abuseהיא הזכירה את זה .נחזור על זה שוב.
דובר:
בסדר ,אבל לשלם על זה  25מיליון שקל.
דובר:
זה לא  25מיליון 01 ,מיליון.
דובר:
 01מיליון שקל .להוריד משיניים וגנטיקה- - -
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דובר:
שוב ,אני חושבת שזו אוכלוסייה חלשה שאסור לנו לפגוע בה .היא יותר חלשה מכל
האוכלוסיות האחרות ,המכורים לסמים ,הורדנו כבר את האוכלוסייה של בריאות הנפש- - -
דובר:
רק דבר קטן .אני חושבת שכשאנחנו מתלבטים פה ,בגנטיקה מדובר בהוצאה חד פעמית
קטנה ,יכול להיות שבפעימה השנייה אנחנו נכניס ,לעומת זאת בשיניים מדובר בהמון כסף לבן
אדם.
דובר:
זה לא נכון.
דובר:
למה זה לא נכון?
דובר:
כי כשדיברתם על השתתפות עצמית של  015שקל בשקיפות עוברית נזעקתם ,למה שאמא
ערבייה בכפר תשלם  026שקלים- - -
דובר:
חד פעמי
דובר:
חד פעמי ,בשביל משהו שהיא לא מבינה בו? זה התפקיד שלי להגן עליה ,בשביל זה אני
פה.
דובר:
אנחנו גם רוצים לעודד.
דובר:
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בדיוק בשביל הדברים האלה.
דובר:
בשביל זה גם הכנסנו את השקיפות ,אבל גם השקיפות העורפית נכנס בדיוק לאוכלוסייה
הזו ,שלא מבוטחת בשב"ן ולא מקבלת מענה.
דובר:
ילד שנולד במשפחה הזו- - -
דובר:
אבל בשביל זה ביקשנו- - -
דובר:
זה לא נכון מה ש- - -
דובר:
רבותיי ,אם יש ביקורת ,תגידו ,X .אנחנו ניסינו ,אבל אני חושב שמתבררים הקולות של
אי פיצול הגנטיקה ואנחנו נשלים את נושא השיניים בשנה הבאה.
דובר:
למה? אני חושבת שהיה הפוך .אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
דובר:
אני מצטערת שאתה הצגת את זה ככה .X ,לדעתי מה ש X-הסבירה על השיניים זה סופר
חשוב ,זה צריך להיכנס כמו שהוא .עם כל הכבוד ,אני חושבת שצריך למצוא תרופה ולהוריד
אותה.
דובר:
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בסדר ,אבל בואי ותמצאי אותה .את בדעת מיעוט גדולה בנושא ה- - -
דובר:
לא.
דובר:
לא נכון ,יש פה חצי ועדה שמעלה כל פעם את הסובוקסון ,גם אם משרד הבריאות לא
רוצה .אני עכשיו מסתכלת על הסובוקסון ,יש כאן ממצאים מהמחקר שנעשה ,גמילה זהה בין
מתדון ובין החומר הפעיל הזה .אין כאן יתרון כל כך מובהק .אנחנו נלחמים על ה 01.0-מיליון
האלה כאילו שאין שום תחליף .בואו נדבר על האבידנס ,בואו נראה אם באמת חייבים- - -
דובר:
בבקשה ,בואו נדבר על אבידנס .בואו נפתח את האבידנס.
דובר:
השיניים ,אולי זה יותר חשוב מלהכניס את הדבר הזה .זה כבר נאמר על ידי חצי
מהאנשים וכל מה שאנחנו- - -
דובר:
רבותיי ,אם דעתי לא מתקבלת ,אני מבטל אותה.
דובר:
אני לא חושבת שהשיניים יותר חשוב מזה .אני נורא מצטערת.
דובר:
או שיניים או גנטיקה.
דובר:
אני חושבת שתוספת של- - -
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דובר:
יש פה לאוכלוסייה של  55 ,2,005איש שמדובר בהם ,כמובן כאב בשיניים הוא הרבה
יותר - - -אם כי קשה למדוד אם מכור - - -לא הייתי מוריד ,בגלל שהאוכלוסייה כל כך גדולה
ובגלל שיש לה נזקים חברתיים מאוד גדולים לאוכלוסייה הזאת ,אני חושב שגם בעתיד זה ישתלם
גם כלכלית .כמו ש X-אמרה ,לראות איזה שהיא תגובה שתיכנס וה- - -
דובר:
--את האורנסיה.דובר:
 ,Xתן נאום הגנה על האורנסיה ,או שתגיד שאתה- - -
דובר:
לדעתי זו תרופה שנותנת לכ 20%-25%-מחולי  RAשאין להם טיפול אחר.
דובר:
זה לא נכון להוריד את זה ,צריך להשאיר את פיצול השיניים הרבה קודם.
דובר:
או הפיצול של הגנטיקה.
דובר:
הגרדסיל ,לאיזה טווח של גילאים זה ניתן?
דובר:
זה מחזור של שנה אחת.
דובר:
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זה שנתון אחד?
דובר:
שנתון אחד.
דובר:
אני חוזר ל- - -
דובר:
כמה אתה מרגיש חזק לגבי האורנסיה? מאוד?
דובר:
כל העולם משתמש בזה ,זו מחלה עם כל כך הרבה קווי טיפול- - -
דובר:
 ,A8/9אני מזכיר לך.
דובר:
והשיניים הורדנו בכלל .להוריד אורנסיה מול השיניים? זה לא נכון ,עדיף להשאיר את
השיניים ,כמו שקבענו.
דובר:
או להוריד חלק מהגנטיקה.או את הסובוקסון.
דובר:
מעניין שעל הקשקש אנחנו עומדים.
דובר:
כל החלטה שתקבל היא סבירה ,או זה או זה.
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דובר:
אני רוצה לשאול ,האוכלוסייה של הקבוצות הקטנות של הגנטיקה ,מה הן מקבלות היום?
הן לא נמצאות בחלל.
דובר:
הן לא מוסדרות.
דובר:
מה זה לא מוסדרות? הן עוברות ייעוץ גנטי ,כשמתגלה במשפחה ,הן לא נמצאות בחלל.
דובר:
רבותיי ,אני חייב לומר שאני השתכנעתי שאם לא מוסדרת האוכלוסייה הערבית
והדרוזית ,אנחנו לא יכולים לשלול את זה .זו אוכלוסייה חלשה ,לא מודעת- - -
דובר:
השאלה אם יש לך כסף להסדיר את- - -
דובר:
--ואני השתכנעתי שצריך להוריד את העניין ,אלא אם כן באמת המשרד מטפל בזה כמושצריך ,אבל לא קיבלנו ראיות לכך.
דובר:
אני חושב ,לצערי ,שצריך להחזיר את טיפול השיניים .זה לא טוב ,אבל אני חושב שזה
מכסה את - - -התחלנו כשלא היה בכלל טיפול בשיניים ,זה לא טוב ,אבל כל דבר הוא לא טוב.
דובר:
בשנה שעברה בכלל לא אישרנו.
דובר:
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דובר:
אני בעד סובוקסון.
דובר:
 ,Xצריך להסתכל על משהו מול משהו .אי אפשר - - -
דובר:
אבל תיתני את המשהו האחר.
דובר:
אני אמרתי גנטיקה.
דובר:
למה אתה לא שואל על מה שאנחנו מציעים פה?
דובר:
מה ,סובוקסון?
דובר:
סובוקסון.
דובר:
זה נשאל ,פה היו דעות נחרצות- - -
דובר:
הסיגניפור יכולה לחזור פנימה- - -
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דובר:
רבותיי X ,לא רצה בשום אופן להוריד את הסובוקסון ו ,X-חברת ועדה ,לא רצתה
להוריד את הסובוקסון.
דובר:
בסדר ,בואו נעשה סבב ,תראה- - -
דובר:
ונוריד את?
דובר:
את העז שנכנסה ברגע האחרון.
דובר:
סליחה? אני מאוד מצטערת- - -
דובר:
העז שנכנסה ברגע האחרון זה השיניים.
דובר:
אבל זה לא ממש עז ,זה משהו בעייתי- - -
דובר:
בסדר ,רבותיי ,הכול בעייתי .אורנסיה זה  6.0מיליון שקל ,אומר אדם שמטפל במאות
חולים כאלה שזה הפך לרוטינה בעולם ,לא ייתכן שזה לא יהיה בסל.
דובר:
זה לא נכון להוריד את האורנסיה.
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דובר:
אם אתה מוריד את הסובוקסון ,זה מאפשר לך להחזיר פנימה את התרופה לקושינג.
דובר:
ממש לא .ממש לא .סליחה ,בגלל שזה נושא שלא נמצא באחריות הקופות אלא באחריות
משרד הבריאות? בגלל זה אתה מציע את זה?
דובר:
לא ,ממש לא.
דובר:
בגלל זה כבשת הרש? נו ,באמת.
דובר:
ממש לא .הצעתי גם את החיסון ל ,HPV-באחריות הקופות.
דובר:
מי מתנגד להצעה להשלים את השיניים בשנה הבאה? מי מתנגד לזה?
דובר:
אני לא ,בצער רב.
דובר:
אני רוצה להשאיר את השיניים.
דובר:
מה עם האורנסיה?
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דובר:
אולי נפרק את השיניים ל 0-עד  6ו 5-נכניס ב- - -
דובר:
די ,X ,תודה רבה.
דובר:
 Xחי את האורנסיה ביום יום והוא מאוד חזק לגבי זה.
דובר:
אסור לוותר על האורנסיה.
דובר:
רבותיי ,אל תשכחו שזו הייתה החלטה שלנו ,אנחנו כולנו השתכנעו מ ,X-אבל - - -אז
זהו.
ברוך ה' ,יש סל .רבותיי ,שוב ,לפי הייעוץ המשפטי בנושא השיניים ,אנחנו נצטרך להעלות
לדיון בשנה הבאה בדיוק באותה עדיפות ,וזה כתוצאה מהעומס הכספי הכבד ,שאין הבדל מהותי
בין  0עד  5שיניים לבין  3ומעלה ,ויש כוונה להשלים את המהלך בעתיד ולהעלות את הקבוצה
הנוספת בשנה הבאה ,כמובן בתלות בתקציב להרחבת הסל בשנת .2501
מה עוד אתם רוצים לעשות היום? אתם רוצים להקריא? כמה זמן אתם צריכים בשביל
להקריא?
דובר:
מתי נקבל את ההסכמים?
דובר:
הסכמים ,יש פה שאלה לגבי ההסכמים.
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דובר:
כי הקופות שלחו הערות על ההסכמים .ביקשתם לגמור את זה מהר ,אז שלחנו- - -
דובר:
הסכמי ריסק שרינג?
דובר:
ריסק שרינג .הם קיבלו הערות מאיתנו .כשיש הערות זה אומר שאין הסכמות.
דובר:
רבותיי ,אתם מוכנים עם ההקראה של הדברים?
דובר:
כן.
דובר:
איפה ההסכמים? יש הסכמים כתובים?
דובר:
אנחנו עושים התכתבויות ,קיבלתי לפני כמה דקות את התשובה של היועצים המשפטיים
של מכבי ,העברתי את זה לעורך הדין שלנו .אני הייתי עושה דבר כזה :ברמה העקרונית אני
חושבת שאנחנו כולנו סגורים עם ההערות שם ,בעיקר הטכניות ויותר הערות של ...אנחנו נסגור
את זה מחר בבוקר ו- - -
דובר:
ואם זה לא ייסגר ,מה תעשי?
דובר:
אני לא מאמינה שיהיה מצב כזה.
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דובר:
למה לא עכשיו?
דובר:
מהיועץ המשפטי של קופת חולים  Xהיו הסתייגויות מהותיות?
דובר:
לא.
דובר:
אז תביאי לנו מול היועץ המשפטי שלנו תוך חצי שעה- - -
דובר:
אני לא יכול להגיד אם זה מהותי או לא.
דובר:
שלכם כן ,שלהם ,אנחנו- - -
דובר:
אני רק אומר לך שאם זה לא יהיה בהסכמה ,לא יהיה- - -
דובר:
שלהם איפה?
דובר:
אני אומרת שהיועץ המשפטי של קופת חולים  Xחזר מהר אבל לקופת חולים  Yזה לקח
כמעט יום שלם.

סל הבריאות
21.02.02
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אבל אני רוצה לקבל את הוורסיה הקיימת כיום.
דובר:
חכה ,עוד לא עשינו תיקונים.
דובר:
בינתיים נעשה את ההקראה.
דובר:
אנחנו הגבנו על הגרסה האחרונה.
דובר:
אנחנו לא נפרדים עוד ,אני מבין שאתם צריכים בשביל זה ,שמא יהיה שם- - -
דובר:
אולי מחר תהיה איזה עז.
דובר:
אוקי ,שמא תהיה איזה עז .התהליך הזה רץ?
דובר:
 ,Xנתן עובד עכשיו?
דובר:
תני זירוז ל X-ובינתיים בואו נקרין את מה שיש.
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דובר:
אנחנו מניחים שמתוך הנחה שההסכמים יוסכמו .יש אפשרות שהם לא יוסכמו.
דובר:
אנחנו נקריא.
דובר:
אפשר להעביר לנו את זה למייל?
דובר:
זה יועבר אחרי זה ,אבל חייבים גם להקריא .אני מציע שכל תרופה תגידי גם את השימוש
שלה ,למרות שלדעתי כולנו שולטים בזה היום שליטה ללא מצרים.
דובר:
אז אנחנו מתחילים ברפואת ריאות ,שם הכנסנו את האונברז לטיפול ב ,COPD-הרחבה
של מסגרת הכללה בסל לחולים עם  fev1מתחת ל .05%-כמו כן נכנס המונטלוקסט ,להרחיב את
מסגרת ההכללה בסל גם לילדים מגיל שנתיים ומעלה.
דובר:
עד חמש.
דובר:
שנתיים ומעלה .היום זה כלול מגיל שש ומעלה ובעצם אנחנו מוסיפים עוד ארבעה
שנתונים .את המערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת בחולי .ALS
בנפרולוגיה אנחנו מכניסים שני תכשירים ,את האפורציה ,שזה האפורצי ,שזה  ...לטיפול
באנמיה על רקע אי ספיקה כלייתית כרונית ואת הפוסטרנול לטיפול ב-
hiperparatiroidismבחולי אי ספיקה כלייתית ,להרחיב את ההכללה שלו בסל גם לחולים שהם
לא דיאלקטיים.
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בנושא הסוכרת הרחבנו את מסגרת ההכללה בסל של הביאטה והוויקטוזה ,לאפשר את
המתן המשולב עם האינסולינים.
בגסטרואנטרולוגיה הכנסנו את התכשיר לורמיקס לטיפול באנצפלופתיה כבדית ואת
ההומירה לטיפול באולצריטיב קוליטיס לחולים שכשלו בטיפול באינפליקסימאב.
בדימות ,הכנסנו את בדיקת המיפוי של  PET/CTבאמצעות  ,FGGהן למיאלומה נפוצה
והן לאבחון של סרטן ממקור לא ידוע.
בבריאות הנפש הכנסנו את הפנפט לטיפול בסכיזופרניה ,לקו טיפול שני והלאה ,את
הריספרידון לטיפול בהפרעות התנהגות ואת הדקפפטיל לטיפול בערפיליות.
באיידס הכנסנו את האדורנט לנשאי  ,HIVאת האביפלרה לנשאי  HIVובדיקה לרגישות
לאבקוויר ברזולוציה נמוכה וברזולוציה גבוהה.
בהמטולוגיה הכנסנו את אפיקסבן ,כנוגד קרישה ,בחולים שעוברים ניתוח להחלפת ברך,
בחולים שעוברים ניתוח להחלפת ירך .אנחנו נפגוש אותו עוד מעט גם בלב וכלי דם ,שם בהתוויות
ההן אני אחזור עליו שם.
באונקולוגיה אנחנו מדברים על הקפרלסה ,לטיפול בסרטן מודולרי של בלוטת התריס
ברמה מתקדמת מקומית לא נתיחה או גרורתית ,לסרטן שד את הפרג'טה ,לטיפול בסרטן שד
מתקדם מקומי לא נתיח ,או גרורתי בנשים המבטאות  her 2ביתר ,ואת אפיניטור כטיפול בסרטן
שד גרורתי לאחר טיפול אנדוקריני קודם במשולב עם מעכב ארומטז .כמו כן אפשרנו לתת את
מעכבי הארומטז ,ארימידקס ,ארומזין ופמרה ,כטיפול משלים בסרטן שד מוקדם ,לאפשר גם את
המתן כקו טיפול ראשון ,כשמשך הטיפול הכולל שלהם לא יעלה על חמש שנים במסגרת משלימה
ומשלימה מוארכת.
בגניקואונקולוגיה נתנו את האווסטין לטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי ,בטיפול בסרטן
החצוצרות ,לטיפול בסרטן פריטונאלי ראשוני .בטיפול בסרטן הערמונית הגרורתי הכנסנו את
הזייטיגה ,לאחר טיפול קודם בדוסטקסל .לסרקומה נתנו את הווטריאנט לטיפול בסרקומות של
הרקמות הרכות .הכנסנו את האריווג' לטיפול ב BCC-מתקדמת וגרורתית .אנחנו שוקלים
אופציה באזור מערכת העיכול ואם יהיה לנו מענה ,אנחנו גם נכניס שם עוד תרופה אחת ,ללא
תוספת עלות.
בגנטיקה הכנסנו בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא
 0ל ,05-אוכלוסייה בסיכון ,מדובר באיקס שביר ,SMA ,קאנאבאן ,קוסטף,PCCA ,MLD ,
 ICCAומוטיציות נפוצות בקרב משפחות ממוצא ערבי או דרוזי.
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דובר:
וכל אחת מהבדיקות בהתאם לאוכלוסיית היעד והמוצאים הרלוונטיים.
דובר:
ממש כיסוי של חבילה כוללת.
דובר:
בבריאות השן הכנסנו טיפול דנטלי מקיף רב תחומי בחולים עם טריצ'ר קולינס עד גיל ,05
טיפול דנטלי מקיף רב תחומי בתסמונות של סגירה מוקדמת של טפרי הגולגולת כגון תסמונת
קרוזון ,עד גיל  ,05הרחבנו את הזכאות לטיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים מוקרני ראש-צוואר
והכנסנו טיפולי שיניים לסובלים מחוסר מולד מרובה של שיניים עד גיל  ,05עם חסר של  3שיניים
ומעלה.
בתחום הגניקולוגי ,הכנסנו את השקיפות העורפית ובדיקת הסקר הביו כימי בטרימסטר
הראשון .עם השתתפות עצמית של  ₪ 15למבוטח .הכנסנו אבחון גנטי טרום השרשתי לנשים
בסיכוון גבוה למחלה התורשתית .LFS
בנוירולוגיה ,הכנסנו את הטרובלט לטיפול באפילפסיה כקו טיפול רביעי והלאה .הכנסנו
את הבוקולאם לטיפול בהתקפי פרכוסים חריפים ממושכים ,הכנסנו את הבוטוקס לטיפול באי
שליטה במתן שתן לחולים עם שלפוחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה בחוט שדרה או טרשת נפוצה
והכנסנו את המשאבה להזרקה תת עורית של אפומורפין בחולי פרקינסון.
הכנסנו בטיפול התומך באונקולוגיה גם את האפורציות כטיפול באנמיה בחולים
אונקולוגים על רקע שימוש בכימותרפיה.
בממאירויות המטולוגיות הכנסנו את הספרייסל כטיפול קו ראשון בלוקמיה מסוג ,CML
בשלב הכרוני ,הכנסנו את הדיפולטה ואת האיזטודקס לטיפול ב PTCL-כקו טיפול מתקדם ,ואת
האיזטודקס לטיפול ב CTCL-כקו טיפול מתקדם .כמו כן הכנסנו את הג'אקאבי לטיפול
במיאלופיברוזיס ,הן על רקע ראשוני ,הן על רקע פוליציטמיה ורה והן על רקע של תרומבוציתמיה.
במחלות המטבוליות הכנסנו את הנגלזיים ואת האללייזו .הנגלזיים לטיפול אנזימטי
חלופי ב- - -
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דובר:
הג'אקאבי היה בדרגת חומרה בינונית.
דובר:
בדרגת חומרה...
דובר:
יפה ,שזה יהיה כתוב .
דובר:
זה רשום.
במחלות המטבוליות ,אני חוזרת ,נגלזיים ,כטיפול אנזימטי חלופי ב MPS6-והאלייזו,
שזה טיפול האנזימטי החלופי במחלת גושה.
בלב וכלי דם ,כמו שאמרתי קודם ,אני חוזרת על זה שוב ,האליקוויס ,האפיקסבן ,למניעה
של שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות עבור מחלה ללא מחלה מסתמית ,עם צ'אד
בערך של  1ומעלה ,וכן לחולים שחוו  CVAאו  TIAעם ביטוי קליני במהלך השנה האחרונה ,או
חולים שסובלים מפרפור עליות שמטופלים בוורפרין עם  INRגבוה .כמו כן הכנסנו את הסוגר
אוזנית של העלייה השמאלית ,הקרוי גם .watch man
באוסטיאופורוזיס הכנסנו את הקונבריזה.
דובר:
האליקוויס?
דובר:
לשלוש התוויות בתוך תחום הלב וכלי דם בללא תוספת עלות .כמו מסגרת ההכללה בסל
של הפרדקסה ו- - -
דובר:
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זה ללא תוספת עלות .זה בונוס.
דובר:
על התנהגות טובה.
דובר:
יש הרבה תרופות כאלה .יפה מאוד.
דובר:
בתזונה הכנסנו את האיזי דרינק לחולי דיס אוטונומיה משפחתית ,לחולי לייפת כיסתית,
את האיזי פייבר לחולי דיס אוטונומיה משפחתית ולחולי לייפת כיסתית .את האיזי שייק לחולי
דיס אוטונומיה משפחתית ולחולי לייפת כיסתית ,שזה  .CFאימפקט הוא מזון ייעודי עתיר חלבון
בחולים האונקולוגים המועמדים לניתוח של מערכת עיכול וראש-צוואר ,את הנוטרמיגן AA
ליפיל כמזון ייעודי לילדים ותינוקות הסובלים מבעיות ספיגה ואלרגיות למזון ,את הנוטרילון AR
לחולי .CF
דובר:
דילגת על אינפטריני.
דובר:
נכון .האינפטריני ,מזון לתינוקות עם דרישות תזונתיות מוגברות אחרי אשפוז על רקע
בעיות הזנה ותחילת שימוש בתכשיר במסגרת אשפוזית לאחר כישלון של ריכוז פורמולה רגילה.
את הנוטרמיגן  AAליפיל לתינוקות וילדים שסובלים מבעיות ספיגה ואלרגיות למזון .נוטרילון
 ARלחולי  CFוחולי דיס אוטונומיה משפחתית שסובלים מריפלוקס ,נוטרילון פפטי ג'וניור מיועד
גם ל CF-וגם לדיס אוטונומיה משפחתית בתינוקות שסובלים מאלרגיות ואי סבילות למזון .את
הפדיאשור ואת הפולמוקר כמזון ייעודי לחולי אטקסיה טלנגיאקטזיה.
בעיניים אנחנו מכניסים את הדואוטרב ,לטיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה.
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בריאומטולוגיה אנחנו מכניסים את האורנסיה כטיפול בארטריטיס ריאומטואידית
במבוגרים כקו שני ביולוגי ואת הערבה ,אנחנו מרחיבים את מסגרת ההכללה שלה בסל ,הן בחולי
 RAוהן בחולי .PSA
בחיסונים הכנסנו את האבוסינגיס עד שבוע  00פלוס  0לכיסוי למשך חצי שנה .את
הגרדסיל כחיסון כנגד .HPV
בהתמכרויות הכנסנו את הסובוקסון לטיפול בהתמכרויות לאופיואידים.
דובר:
רבותיי ,דברי סיום .בסך הכול באמת תודה רבה בראש ובראשונה לאגף טכנולוגיות .אני
ממשיך לתוצר הפעילות שלנו במשך הרבה מאוד ישיבות ואני מתרשם שהסל הוא מאוזן ,הוא
חמלתי ,הוא חברתי ואני חושב שעם כל הסובייקטיביות של כולנו פה אנחנו בהחלט יכולים לטפוח
לעצמנו על השכם.
הערות של חברים?
דובר:
זו פעם ראשונה שאני בוועדה הזאת ,אני מלא התפעלות והערכה למקצועיות של אנשי
משרד הבריאות ,לד"ר  , Xבאמת על ההכנה .אני לא ראיתי בישיבות הכנה כל כך מקצועית ,כל כך
עניינית לכל כך הרבה דברים ,כל כך הרבה בעיות ,לכל שאלה שעלתה פה היו תשובות ובאמת כל
הכבוד.
אני רוצה גם להודות לפרופ'  Xעל ניהול הישיבות ,באמת ניהול ענייני ,מהיר ,יעיל ,חסך
לכולנו לפחות חצי יום עבודה ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך אולי לתת כמה שעות עבודות
שירות בשערי צדק כדי להחזיר- - -
דובר:
אני חוזר על הדברים הקודמים ,אני מרגיש צורך להגיד אותם .ראשית אני חושב שעם כל
הוויכוחים הסל הוא סל ראוי ,לי באופן אישי נוח איתו ,ובאמת ,אני הייתי לפני שנה ,אני
הופתעתי לפני שנה מהעבודה של הצוות של ד"ר  Xומשרד הבריאות ,השנה הופתעתי עוד יותר
מרמת ה- - -
דובר:

סל הבריאות
21.02.02

065

מדהים ,פשוט מדהים.
דובר:
--מהעמידה ברמה המאוד מאוד גבוהה .אני לא מכיר הרבה מערכות בארץ שעובדותברמה מקצועית כזאת ובאופן אישי ,יונתן ,כבר אמרתם ,אני חושב שהניהול שלך היה יוצא מן
הכלל .אז תודה רבה.
דובר:
תודה.
דובר:
אני אשלים--- .חיים קשים פה עם כל מיני מתפקדים למיניהם .הניהול שלך של הוועדה
היה מאוזן מאוד ,ענייני מאוד ,שאפו ,כל הכבוד .זה היה מהיר ,זריז ,וגם היה כיף לראות את זה.
דובר:
תודה רבה.
דובר:
רגע X ,רוצה להוציא את הגרדסיל.
דובר:
אורנסיה ,לא גרדסיל.
דובר:
אני רציתי להגיד שהסיבה שהיינו כל כך יעילים והכול היה כל כך מהיר וקצר ,גם
בפרספקטיבה היסטורית ,זה בגלל העבודה הפנטסטית שנעשתה בוועדת המשנה ,שהם ישבו ועבדו
מ אוד קשה והכינו לנו למעשה בחירה יחסית מאוד קלה .כפי שאנחנו עבדנו ,הם עבדו פי עשרה
יותר מזה ועשו עבודה מאוד יסודית ואני מרגיש מאוד בטוח על הנתונים האלה ,כיוון שהם עברו
כל כך הרבה עיניים מקצועיות ואני פשוט באמת מצטרף לזה שזה מאוד מכוון ,מאוד מאוזן ,גם
בהסתכלו ת שנתית ,זה עושה תיקון לכמה שנים שזה היה פחות מאוזן ,השנה אני מרגיש שנתנו
מענה להרבה מאוד תחומים שחיכו לזה ,גם עשינו הרבה מניעה והאחריות על המניעה זה על ועדת
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הסל יותר מאשר על כל גורם אחר ,ונתנו פה מענה לדברים שלא היו במשך הרבה שנים .אז
מהרבה בחינות אפשר להשתבח בסל.
דובר:
תודה.
מסיבת עיתונאים מחר בשתיים וחצי בלשכת שר הבריאות בתל אביב ,מי שמעוניין להגיע,
אני אצטרך להיות שם.
דובר:
עד אז כמובן יש אמברגו על ההחלטות של הוועדה ,לא מוציאים את החלטות הוועדה ,גם
העיתונאים לא מפרסמים את זה עד שזה לא נמסר בצורה פורמלית.
אני רוצה להגיד עוד פעם תודה לכל הצוות הנהדר ,גם שלנו ,בעיקר שלנו ,אבל גם של
קופות החולים .אני חושבת שאחד הדברים שבאמת ייחודיים ,ומהצד שלנו אני יכולה להגיד
בוודאות בשם כולם ,יש הרבה אמונה בחשיבות של הנושא ,הרבה מסירות ,עבודה לאורך הרבה
מאוד זמן ע ם רצון באמת לשמר את המצוינות המקצועית הגבוהה ביותר והרבה מאוד עבודת
צוות ,כי זה צוות שלם שעובד פה כל השנה ומה שאתם רואים פה הוא תוצר של הצוות המקצועי
הזה ,המסור הזה ,שבאמת גם לי אין מילים לשבח אותו.
דובר:
טוב ,נתראה ,אם ירצה ה' ,בבריאות טובה באוקטובר .2500
דובר:
מה עם ההסכמים?
דובר:
הסכמים ,אנחנו נשארים עם  ,Xאנחנו לא הולכים ,נחכה להסכמים.
דובר:
תודה רבה ,הייתה חוויה.
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