
 
    

 ממלכתיאות נציב קבילות לחוק ביטוח ברי
 הבריאותמשרד 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
 kvilot@moh.health.gov.il 

 02-5655981פקס: *  5400 טל:

 Ombudsman of the National 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
kvilot@moh.health.gov.il 
Tel: * 5400 Fax: 02- 5655981 

 

 
  בדם  HUMIRAרמת תרופת  בדיקתך בעניין תנייפהנדון: 

 
לממן בדיקת )להלן "קופת החולים" או "הקופה"( קופת חולים כללית עניינה של קבילה זו בסירובה של 

 בדם. HUMIRAרמת התרופה 
 

לקבל התחייבות עבור בדיקת הינך זכאי כי הקבילה מוצדקת וכי  ,לאחר בירור הקבילה עמדתנו הינה
 התרופה בדם. רמת

 
 להלן יפורט הרקע העובדתי והמשפטי להכרעה:

 
גס עקב פרפורציה הכריתה במעי  תשנה עבר 12, סובל מקרוהן ולפני 50בן הינך כעולה מהקבילה,  .1

ברמיסיה. לפני כשנה החלה התלקחות שכללה שלשולים דמיים, חום וכאבי פרקים.  יתומאז הי
והרופאה  HUMIRAחלה תחת טיפול בתרופה כעת קיימת עדות אנדוסקופית לפעילות המ

 המטפלת ביקשה לבצע בדיקת רמת התרופה בדם עם נוגדנים לפני הלקיחה הבאה של התרופה.

 במענה לפנייתנו לקופת החולים נמסר, כי הבדיקה איננה כלולה בסל השירותים. .2

כתי, בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממל 1)ב(  3בדיקת תרופות בדם כלולה בסעיף  .3
 .  1994 –התשנ"ד 

דעת שקיבלנו עולה כי מדובר בחולה הסובל ממהלך מורכב לאחר ניתוח לכריתת מעי עם מחוות  .4
. על פי הנמסר, במצב זה HUMIRAעדות אנדוסקופית לפעילות המחלה תחת טיפול בתרופה 

באופן  והימצאות רמות נמוכות בדיקת הנוגדנים חיונית ביותר שכן סיבת הכישלון איננה ברורה
ברור תצביע על הצורך בהגברת הטיפול ומאידך, רמות גבוהות במיוחד תצבענה על כישלון 

 בבחירת הטיפול בהמשך. כי הבדיקה חיונית מאוד ותסייע ,הטיפול. לאור זאת נמסר

בשלב זה ונוכח התלקחות המחלה תחת הטיפול נאלצת לבצע את הבדיקה בדחיפות ואכן הוכח  .5
 ₪. 392ן התרופה באופן מיידי.  עלות הבדיקה כי יש להעלות את מינו

גם העקרונית בנציבות הקבילות התבררו מספר מקרים בנושא זה, ולפיכך הועברה הסוגיה  .6
 לבחינת המועצה הלאומית. 

הבירור העלה כי בשנים האחרונות הולכת ונצברת ההבנה בקרב המומחים כי בחולים המאבדים  .7
לטות הטיפוליות בצורה מושכלת ונכונה יותר על ידי ניתן לכוון את ההח HUMIRA -תגובה ל

 . ובהתאם לכך גם רווחת ההפניה לבדיקות אלו בדיקת רמת התרופה והנוגדנים נגד התרופה בדם
על פי הנמסר לנציבות, ממספר עבודות שפורסמו לאחרונה עולה, כי הגברת מינון התרופה הייתה 

מקרים שבהם נמצאה רמה טובה של התרופה יעילה בעת מציאת רמה נמוכה של התרופה בדם וב
 .HUMIRAבדם עם נוגדנים ברמה גבוהה, אלה ניבאו היעדר תגובה וחוסר יתרון בהעלאת מינון 

שהדגימו עקרון דומה של  REMICADEהעבודות מצטרפות לעבודות מוקדמות יותר לגבי התרופה 
גברת המינון מול מעבר שילוב בדיקת רמת התרופה ובדיקת נוגדנים כיכולה לנבא ולכוון ה
 לתרופה אחרת וכן להביא לחסכון כספי בעלות המצטברת של התרופה.
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יש לבצע את הבדיקה רק במצב של אובדן תגובה שניוני, קרי על פי הנמסר מהמועצה הלאומית, 
 הופעת סימפטומים והתלקחות בחולה שהגיב לפני כן היטב לתרופה.

 במרכזים רבים בארה"ב. FDA -שגרתי ומאושר על ידי ההבדיקות נמצאות בשימוש עוד עולה כי 
כאמור, לתשובת הבדיקה יש משמעות קלינית גורלית מאחר שיכולה לחסוך שבועות ולעיתים  .8

חודשים של טיפול מדכא חיסון מוגבר מיותר, על הסיכונים הנלווים לו, ואף לחסוך עלויות של 
 מינון כפול של תרופה שלא לצורך.

בהתייחס לשירותים הרפואיים הכלולים בסל, הוראות החוק פרשנית הינה כי כידוע, עמדתנו ה .9
על פי נוסחן, נועדו לשמר בצד קביעת מסגרת מחייבת, מידה מספיקה של דינמיות פנימית. נקודת 
הכובד הפרשנית היא בשאלה עד כמה מהווה השרות המבוקש מענה טיפולי "באיכות סבירה" 

שירות המבוקש ישנן חלופות ת מבחן זה נבדקת השאלה האם ל)ד( לחוק. במסגר3כנדרש בסעיף 
-מידת מקובלותו של הטיפול המבוקש וקליטתו בויתרונותיו על פני חלופות אלו. כמו כן, נבחנת 

STATE OF THE ART. 

במשרד הבריאות, מדובר בבדיקה מקובלת מבחינה רפואית ואשר יש אשר נערך  כעולה מהבירור .10
 .לחולים ויש לראותה ככלולה בסל הבריאות תיתלה משמעות טיפולית מהו

 
על ות כי הקבילה מוצדקת וקובע והננובהתאם לסמכות המסורה לנו על פי חוק, לאור האמור לעיל, 
 .רמת התרופהת בדיקלך  את קופת החולים לממן 

 
ות וכי לא תידרש לפנות לסיוע הערכאנה תממפת החולים תקווה כי קו ואנביצעת, ותה אשר לבדיקה א

 .המשפטיות לצורך מימוש הזכאות
 

-א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 46בהתאם להוראת סעיף בדיקה נוספת, אם תידרש לבצע 
, בידך נויום ממועד מתן החלטת 21, במידה וקופת החולים לא תפעל בהתאם להחלטה זו, בתוך 1994

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

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

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

 נציבות הקבילות.
 

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

 
 עמדה זו.להידרש לאכיפת  לץוכי לא תיאבדיקה ר את מימון התאשכי קופת החולים  יש לקוות

 
 איחולינו הכנים לרפואה שלמה.


