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 ERBITUXהמשך טיפול בתכשיר הנדון: 
 
 

המשיך )להלן "קופת החולים" או "הקופה"( ל אוחדתמקופת חולים עניינה של קבילה זו בסירובה של 
שאת קולון מ תבחולה הסובל ( לטיפולCETUXIMAB :)ובשמו הגנרי  ERBITUXאת התכשיר ממן ל

 .גרורתי
 

ולא לקטוע את הרצף  טיפולההמשיך במימון ם לעמדתנו היא כי מחובת קופת החוליבסיום הבירור 
 . הטיפולי בחולה

 
 להלן יפורט הרקע העובדתי והמשפטי להכרעה:

 
ולאחריו קיבלה טיפולים   rihgt hemicolectomyעברה ניתוח . לת משאת של הקולוןסוב, 57החולה, בת  .1

 כימותרפיים.

 

אונה ימנית של הכבד וקיבלה המשך  נמצאו גרורות בכבד. עברה כריתת סקטור אחורי של 2014בשנת  .2
הניתנות לכריתה   LLS -נתגלו שלוש גרורות כבדיות, שתיים בקצה ה 2014טיפול כימותרפי. בסוף שנת 
ללא עדות   PET -תלת פאזי ו CTשהוגדרה כלא נתיחה. היא ביצעה   IVC -לא אנטומית ואחת סמוכה ל

  לגרורות נוספות.
 

 .2015ודש נובמבר בח ERBITUX -היא החלה טיפול ב .3
 

הודגמו גרורות חדשות בריאות ובכבד, קליטות מוגברות  2016שבוצעה בחודש פברואר  PETבבדיקת  .4
 בבלוטות לימפה מוגדלות בבית השחי, בשער הכבד, ובמפשעה משמאל שלא הופיעו בבדיקה הקודמת. 

 
ה. לטענת הקופה, התקבלה תשובה שלילית מהקופ ERBITUX -במענה לבקשת הרופאה להמשך טיפול ב .5

והוצע כי החולה תשוב  (PROGRESSIVE DISEASE)הטיפול המבוקש לא אושר עקב התקדמות המחלה 
 לרופאה המטפלת לבדיקת חלופות טיפוליות.
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 :וכתבה לקופת החוליםהשיבה הרופאה המטפלת בבית החולים  .6

 
אשר כביכול  7.2.16 -מ PET-CTהבנתי שהתרופה לא אושרה על סמך בדיקת  –"בהמשך לבקשתי 

אשר אינה יכולה  2.2.15 -הראתה החמרת המחלה. נא לשים לב שבדיקה זו השוותה לבדיקה קודמת מ
 כבד. MRI . בין שתי הבדיקות בוצע רקbaseline -לשמש כ

 והביא תגובה קלינית מצוינת וירידת מרקרים. 4.11.15 -הטיפול בארביטוקס הוחל ב
הנ"ל. אני  PET -טיפול אשר אינה באה לידי ביטוי בבדיקת הבהתאם לכך לדעתי יש תגובה טובה ל

 ממליצה על המשך הטיפול בארביטוקס."
 

 
חזרה הרופאה המטפלת על הטענה כי קופת החולים שוגה בהבנת מצבה ד"ר ______  בשיחתנו עם  .7

. להערכת הרופאה, 2015בחודש נובמבר   ERBITUX -הרפואי של החולה. המבוטחת החלה בטיפול ב
 2015הקודמת, הווה אומר, פברואר  PET  -מבדיקת הבפרק הזמן שהחמרה במצבה של החולה הייתה ה

 2015לטענתה, הטיפולים שקיבלה החולה במהלך שנת . 2015נובמבר ב ERBITUX -בועד לתחילת הטיפול 
לו הקופה הייתה מבצעת  .ERBITUX -בטרם החלה בטיפול בלא היו יעילים ובשל כך מחלתה החמירה, 

לפני תחילת הטיפול, ניתן היה לראות בקלות את ההחמרה. העובדה שהקופה ביצעה רק  PETבדיקת 
 .ואיננה מעידה על החמרת מחלתה כבד בין שתי הבדיקות איננה מספקת MRIבדיקת 

 

 -יפול במאז תחילת הטהחולה אין כל התקדמות במחלתה של הרופאה המטפלת שבה והדגישה בפנינו כי  .8
ERBITUX לדבריה, מצבה הקליני השתפר באופן משמעותי והטיפול הוכח כיעיל בבדיקת המרקרים .

 האחרונה שביצעה.
 

עוד עולה משיחתנו עם הרופאה המטפלת כי אין כל טיפול חלופי הכלול בסל והיעיל במצבה של החולה  .9
 .הוא ודינה אחדוהפסקת הטיפול בשלב זה תחמיר את מצבה 

 
ררו קבילות בנושא הפסקת טיפול תרופתי בנציבות הקבילות. עמדתנו בנושא ידועה ולפיה, בעבר התב .10

 נכון אך, זה במקרה כמו ה,בחול לפגוע עלולה הפסקתו בו מקום ,ודאי קיימת טיפול להמשך הקופה חובת

 .והפסקת המצדיק רפואי טעם ואין רפואי דעת שיקול לפי טיפול המשך נדרש שבו ומקרה מקרה בכל הוא
 

 כל זה בטיפול ולהמשיך להוסיף עליה כי, היא טיפול התחלת משמעות כי לכך דעתה ליתן החולים קופת על .11

 מחויבת שבהם והנאמנות ההגינות ,הצדק עקרון על מבוסס זה כלל. רפואית מבחינה דרוש הדבר עוד

 ושלא יינייםענ משיקולים, לב בתום מבוטחיה כלפי לנהוג חובתה ועל, ציבורי כגוף החולים קופת

 .דעת בשרירות
 

 
הטיפול בתכשיר את ממן המשיך ולכי הקבילה מוצדקת וכי על קופת החולים לנקבע לאור האמור לעיל, 

ERBITUX. 
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, במידה וקופת החולים לא 1994-א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 46בהתאם להוראת סעיף 
האפשרות לפנות אל מנכ"ל  י החולהטתי, בידיום ממועד מתן החל 21תפעל בהתאם להחלטה זו, בתוך 

משרד הבריאות, בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי לתת לך החזר כספי בעד ההוצאה הכספית 
 הכרוכה ברכישת התרופות על ידך, שלא באמצעות הקופה.

  
עים זו.  החזר יינתן מתוך הכספים המגי נוהזכאות להחזר מתייחסת לתרופות שיירכשו לאחר מתן עמדת

לקופה מן המוסד לביטוח לאומי ומתן ההחזר נעשה בכפוף לסכומים המירביים הקבועים בתקנות ביטוח 
. את הבקשה למנכ"ל ניתן להגיש באמצעות 2000 –בריאות ממלכתי )החזר בעד שירותי בריאות(, התש"ס 

 נציבות הקבילות.
 

את נהלי אכיפת החלטות נציב  המפרט 11/2006מצורף בזאת העתק מחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 
 קבילות הציבור. 

 
 עמדה זו.להידרש לאכיפת  ץיאלתלא החולה וכי  תאשר את מימון הטיפולכי קופת החולים  יש לקוות

 
 הכנים לרפואה שלמה. נואיחולי

 
 
 


