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משרד הבריאות
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ירושלים JERUSALEM

תמצית ההחלטה:
להלן מובא נייר עמדה בו נקבע כי חולה ,שאינו אונקולגי ,המטופל בכימותרפיה זכאי להקפאת זרע
במימון קופת החולים.
על פי הנקבע ,אין הקופה רשאית לבצע אבחנה בין חולה אונקולוגי המקבל טיפול כימוטרפי לבין חולה
טרשת נפוצה המקבל טיפול כימוטרפי .קיום אבחנה כזו היא בבחינת אפליה שאין לה ביסוס רפואי
מאחר ובשני המקרים מדובר במי שמקבל טיפול כימוטרפי הפוגע במנגנון ייצור הזרע ,ולפיכך היא בגדר
אפליה פסולה.

הנדון :קבילתך  -הפקת זרע ושמירתו
בקבילתך ציינת כי הינך בן  31שנים וחולה בטרשת נפוצה מזה כ 8 -שנים .עד היום טופלת בתרופות
המפחיתות התקפים כאוונקס ,בטאפרון וקופקסון וכי לאחרונה חלה הידרדרות במצבך ומסקנת
הרופאים היא שיש לנסות טיפול בציטוקסן )כימוטרפיה(.
מאחר וכימוטרפיה פוגעת בפוריות ,הומלץ על ידי הרופאים הנוירולוגים המטפלים בך להקפיא עבורך
זרע ,אך בשל בעיות קשות בזיקפה וחוסר שפיכה ,הומלץ על ידי ד"ר  ,------מהמרכז לטרשת נפוצה בבי"ח
 ,-------להפיק זרע בשיטת  PVSאו גירוי חשמלי ,לצורך שמירתו.במאמר מוסגר יצויין כי  PVSהוא טיפול שמטרתו לגרום לרפלקס פליטת זרע ע"י גירוי מקומי לעצבים
המעורבים בתהליך .הטיפול תואר לראשונה ב 1965 -בגברים ללא פגיעה בעמוד השידרה וב – 1970
בגברים נפגעי עמוד שידרה.
 Electrojacultion – EEJהוא טיפול הכולל העברת אלקטרודה רקטלית לדופן הקדמית בסמוך לבלוטת
הערמונית וצינורית הזרע ,העברת גירוי חשמלי בגלים מתגברים ,תוך שמירה על מתח חשמלי נמוך בין
הגלים ,עד להשגת פליטה .כבר ב 1948 -תואר הטיפול לראשונה עם הצלחה בגרימת פליטה ב 9 -מתוך 15
גברים שטופלו.
מבירור שנערך עם אגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות עולה כי השימוש הקליני בשיטות דלעיל אינו חדש
ואף נחשב מקובל גם בטרשת נפוצה ובעל שיעור הצלחה בהשגה בפליטת זרע ואף הריונות.
הקופה סירבה לממן את הטיפול בטענה כי שמירת זרע הינו שירות רפואי הכלול בסל לחולים
אונקולוגיים בלבד.
שמירת זרע לפני טיפול כימותרפי הוא טיפול מקובל ושיגרתי בארץ .לעניין זה האבחנה בין חולה
אונקולוגי המקבל טיפול כימותרפי לבין חולה טרשת נפוצה המקבל טיפול כימותרפי ,היא בבחינת אפליה
שאין לה ביסוס רפואי מאחר ובשני המקרים מדובר במי שמקבל טיפול כימותרפי הפוגע במנגנון ייצור
הזרע ,ולפיכך היא בגדר אפליה פסולה.
לאור כל האמור לעיל הנני קובעת את קבילתך כקבילה מוצדקת ,וכי על שירותי בריאות כללית לממן את
הטיפול הנדרש לך.
אין במכתבי כדי למנוע ממך כל סעד חוקי העמוד לרשותך ,לרבות פנייה לערכאות משפטיות )הערכאה
המוסמכת במקרה זה הינה בית הדין האיזורי לעבודה(.
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