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 GBMטיפול בשדות חשמליים לחולה  -התראה טרם מתן עמדה 
 

בתום לממן טיפול בשדות חשמליים במסגרת סל הבריאות.  קופת חוליםעניין הקבילה בסירוב 

 למימון הטיפול על ידי קופת החולים.עמדתנו היא כי הקבילה מוצדקת וכי המבוטח זכאי , בירורה

 

 רקע עובדתי:

. לאחר כריתת הגידול, טופל בשילוב של GBM, אובחן עם גידול מוחי מסוג 50המבוטח בן  .1

, במקביל לטיפול בשדות Temozolomideכימותרפיה וקרינה: השלים שני סבבים של 

נצפתה התקדמות  MRI)להלן גם: הטיפול(. בבדיקת   Optuneחשמליים באמצעות קסדת 

והומלץ לאשר המשך הטיפול בשדות חשמליים.  PCV -המחלה. לאחר מכן החל טיפול ב

PCV  הינו משלב של תכשירים- Procarbazine, Lomustine (CCNU), Vincristine - 

-המשמש לטיפול בגידולים מוחיים, ונמצא על ידי הצוות המטפל כעדיף על פני טיפול ב

Avastin לה.אשר נבחן תחי 

 

 בקשת המבוטח להמשך טיפול ע"י קופת החולים נדחתה בנימוק:  .2

 
"האישור אינו ניתן להמשך כיון שיש התקדמות המחלה ועוברים לקו טיפולי 

  מתקדם )עם אבסטין(. מערכת אופטיון אינה כלולה בקו טיפולי מתקדם".

 

 על רקע סירוב זה הוגשה הקבילה.

 

 במענה לפנייתנו השיבה קופת החולים כי :   .3

 

"הסל של מערכת אופטיון הוגדר מראש למטופלים מבוגרים שאובחנו לאחרונה 

, הטיפול ניתן לאחר ניתוח והקרנות בשילוב עם טיפול אחזקה GBM -כסובלים מ

בטמודל ולאחר הפסקתו. לא כתוב שהטיפול ימשיך לקו שני אחרי שהמחלה 

 .התקדמה"
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 בהמשך הודיעה קופת החולים לב"כ המבוטח, כי תדון בבקשה במסגרת ועדת חריגים. 

 

תשובת הקופה ניתנה תוך התעלמות מעמדת הנציבות בעניין מבוטחת אחרת, על רקע מצב  .4

רפואי דומה. במסגרת בירור אותו עניין, העלתה קופת החולים מספר טענות, לביסוס 

 ירות, אותן נביא להשלמת התמונה: עמדתה כי אין זכאות להמשך מימון הש

הטיפול מצוי בסל כל עוד אין התקדמות במחלה תחת הטיפול, הכולל שילוב קרינה +  .א

Temozolomide . 

אין הגיון כלכלי או אינטרס טיפולי בהמשך הטיפול לאחר כישלונו, ובמעבר לקו טיפול 

 -נוסף לאחר שנכשל כבר. ברגע שהמחלה מתקדמת ויש להחליף את הטיפול ב

Temozolomide .מדובר לטענת הקופה בהתקדמות מחלה ומצב זה לא הוכלל בסל 

ובדיקת האינטרסים  בדיקת הפרשנות התכליתית של כוונת המחוקק במקרה זה, .ב

בחקיקה זו, מובילים בהכרח למסקנה כי יש לוודא שהקופות לא יקלעו להוצאות 

 מיותרות ויוכלו לעמוד בתקציבן. 

מספר השימושים בקופה תואם את מספר השימושים שצפו בעת דיוני ועדת הסל,  .ג

כלומר, ההכנסה לסל בתנאים הספציפיים היתה לאחר שקילת כל השיקולים והערכה 

 ספרית שהקופה עומדת בה. זו הוכחה לכך שכוונת ועדת הסל זהה לפרשנות הקופה.מ

 

 מסגרת הסל:

 כאמור בחוזר המנכ"ל: 2020הטיפול בשדות חשמליים הוכלל בסל שירותי הבריאות בשנת  .5

 

 (GBM ) מולטיפורמה  בגליובלסטומה חשמליים בשדות טיפול ."ה
 

 . GBM-מ  כסובלים לאחרונה שאובחנו במבוגרים טיפול
 ב מסייע וטיפול בהקרנות משולב וטיפול ניתוח ביצוע לאחר יינתן הטיפול

Temozolomide -. 
 טיפול הפסקת ולאחר Temozolomide -ב אחזקה טיפול בשילוב ניתן הטיפול

 ".Temozolomide  - ב האחזקה
 

חיות הסל אינן תשובת הקופה אינה תואמת את מסגרת ההכללה. זאת ועוד, הנ

אין , מחייבות הפסקת הטיפול בהופעת החמרה ראשונה או בהפסקת הטמודל
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וגם בארץ  FDA -הנחיה כזו כלל. במחקר הגדול על פיו הטיפול אושר ע"י ה

משך גם לאחר הופעה של החמרה ראשונה ועל פי מדיניות נהשימוש באופטיון 

הסל להפסיק שימוש אין הנחיה במסגרת . טיפול זו נקבעה יעילות הטיפול

 . באופטיון בנוכחות החמרה ראשונה בהדמיה

 

 טענות הקופה אשר הובאו בפני הנציבות בעניין דומה, נדונו ונדחו , כמפורט להלן: .6

על פי פסיקת בית הדין לעבודה, תכליתו הכללית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא  .א

נה, אשר מושתת על מתן שירות רפואי וזאת בהיותו חוק סוציאלי ממעלה ראשו

עקרונות של צדק שוויון ועזרה הדדית, וכחלק מגדרה של הזכות לכבוד. הזכאות 

הקבועה בחוק איננה טכנית וצריכה להינתן באופן מקצועי וענייני בכל מקרה לגופו. 

הכללת הטיפול בשדות חשמליים במסגרת הסל נועדה לאפשר המשך מתן טיפול כל 

רפואי ומקובל מבחינה רפואית. בהתאם לפרקטיקה  עוד הוא נחוץ לפי שיקול דעת

הרפואית הנוהגת מקובל להמשיך בטיפול בשדות החשמליים גם לאחר הפסקת טיפול 

 האחזקה והתקדמות ראשונה במחלה. 

כאמור, בהתאם ללשון החוק, קיימת זכאות להמשך טיפול גם לאחר הפסקת מתן  .ב

Temozolomide אות הרישום. . המשך הטיפול תואם גם אף את הור 

נמסר לנציבות כי במסגרת המחקר שנערך אודות הטכנולוגיה, הטיפול נמשך לאחר  .ג

התקדמות המחלה. עוד נמסר כי משך הטיפול נלקח בחשבון  בתחשיב הכלכלי שנעשה 

 עובר למועד ההכללה בסל אשר כלל חולים אלה באופן מפורש.

ך התקדמות ראשונה של ככל שהרופא המטפל סבור כי יש תועלת בהמשך הטיפול תו .ד

המחלה אין כל מניעה חוקית בהוראות הסל להמשך הטיפול. אין כל הנחיה בסל 

 להגבלה וכל פרשנות כזו מצמצמת את הזכאות. 

כי הסירוב מוצדק היות ומספר השימושים בקופה תואם אין לקבל את טענת הקופה  .ה

יקלעו להוצאות  את מספר השימושים שצפו בעת ההכללה בסל ויש לוודא שהקופות לא

מיותרות ויעמדו בתקציב שלהן. טענה זו איננה רלוונטית כלל לבדיקת זכאות המבוטח.  

כאשר מוגשת לקופה בקשה למימון טיפול, יש לבחון אותה לגופה בלבד, ולאור 

ההתוויות כפי שנכללו בסל לטיפול. השאלה כמה טיפולים כאלו כבר בוצעו על ידי 

ה היקף השימושים כפי שצפתה וועדת הסל, אינן הקופה באותה שנה והשאלה מ

 רלוונטיות לשאלת הזכאות של מטופל ספציפי לקבלת הטיפול לו הוא זקוק. 
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כאמור,  חולים במצבים אלו נכללו במספר החולים שחושבו בהתאם למחקר ולמספרי  .7

  -בהשימושים, ערב ההכנסה לסל של הטכנולוגיה. כך מובא במאמר שפורסם 

Journal of the American Medical Association "Maintenance Therapy With 

Tumor-Treating Fields Plus Temozolomide vs Temozolomide Alone for 

Glioblastoma  

A Randomized Clinical Trial" 

 

"If tumor progression occurred, second-line therapy was offered per local 

practice. However, in the experimental group, TTFields could be continued 

until second radiologic progression occurred or for a maximum of 24 

months." 

  ובהמשך:

"Second-line treatments, such as nitrosoureas, temozolomide rechallenge, 

and  

bevacizumab, were received by 67%of the patients in the TTFields plus 

temozolomide  

group compared with 57% in the temozolomide alone group; about40% of 

second-line therapies included bevacizumab and about 40% included 

nitrosoureas. The type of chemotherapy used at recurrence was balanced 

between treatment groups." 

 

 (.Nitrosoureasהניתן למטופל זה, הוא סוג של   Lomustine)לציין כי

טיפול על בסיס תחשיבים יודגש כי מסגרת ההכללה בסל היא ברורה. אין מקום להפסקת 

של עלות וגם אילו הייתה לקופה טענה על טעות בתחשיב, במצב דברים זה עליה להעלות 

 זאת מול הגורמים המתאימים ולא חלילה להפסיק את מתן הטיפול בחולה הזקוק לו.

בהתאם למסגרת ההכללה בסל אין כל הגבלה המורה על הפסקת טיפול בשדות חשמליים 

שצוטט לעיל, מדיניות הטיפול נקבעה בהתבסס על המחקר שבדק את עם החמרה וכפי 

 השימוש בטכנולוגיה לאחר החמרה. 
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לסיום נבקש להבהיר כי יש להבחין בין הליכי הכללת הטכנולוגיה לסל לבין שאלת בחינת 

הטכנולוגיות לצורך הכללתן  הערכתהבריאות.   הזכאות לטכנולוגיה לאחר שנכללה בסל

עם כלל גורמי המקצוע יאות נעשית במיומנות ובמקצועיות בשיתוף בסל שירותי הבר

הרלוונטיים ובזהירות המתחייבת נוכח האחריות הרבה המוטלת על החטיבה הרלוונטית. 

עם זאת, מרגע הכללת טכנולוגיה בסל שירותי הבריאות, הנוסח המחייב את הקופות הוא 

ים אליהם התכוונו בוועדה לשון החוק. כל קביעה שרירותית של הקופה למכסת חול

להכללת הסל וספירת "השימושים" שנעשו בהתאם לכך איננה תואמת את מבנה הסל 

 ובוודאי שאיננה מעוגנת בחוק. 

 

 נוכח האמור, אין הנושא מתאים לדיון בועדת חריגים ועל הקופה לאשר זאת במסגרת הסל. .8

 

זאת ועוד, נוכח החלטת הנציבות בעניין קודם, היה על הקופה לאשר את הטיפול במסגרת  .9

הסל, ולכל הפחות להביא לידיעת המבוטח את עמדתנו בנושא. כך נקבע בחוזר מנכ"ל 

"אכיפת החלטות נציב קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי" ובהמשך,  11/06

"הבאת עמדת משרד הבריאות לעניין זכאות לטיפול  5/09בחוזר האגף לפיקוח על קופו"ח  

הנשלל ע"י קופות חולים לידיעת המבוטחים". קופת חולים אינה רשאית להציג עמדה 

השוללת את זכאותו של מבוטח לקבלת השירות בלא שציינה קיומם של חילוקי דעות, ככל 

יטוי בהחלטות של שהם ידועים לה, בינה לבין עמדת משרד הבריאות, כפי שבאה לידי ב

נציב קבילות הציבור. חובת קופת החולים נובעת ממעמדה המיוחד כמבטחת עפ"י חוק 

ביטוח בריאות ממלכתי ומן הנורמות החלות עליה כגוף דו מהותי הכפוף בין היתר לכללי 

 הגילוי וההגינות השאובים מן הדין המנהלי .

 
ילה מוצדקת ועל הקופה להמשיך במכלול השיקולים שהובאו בפנינו עמדתנו היא כי הקב .10

 ולממן את הטכנולוגיה בהתאם לקבוע בסל שירותי הבריאות. 

 

 לאור כל האמור עמדתנו היא כי על הקופה לספק את הטיפול בהתאם לצורך הרפואי.  .11
 

  תמשיך לממן השירות למבוטח. כי החולים קופת הודיעה להתראה במענה .12
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