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 22.11.2020 מתאריך – התראה בטרם מתן עמדה

 GBM -טיפול בשדות חשמליים לחולה הסובלת מחובת הקופה לממן 
 

במסגרת סל שירותי חשמליים טיפול בשדות עניינה של קבילה זו בסירוב קופת חולים לממן 

 הבריאות.

על הטיפול מימון לזכאית המבוטחת וכי  הקבילה מוצדקתכי  ,בירור הקבילה עמדתנו הינהלאחר 

 .במסגרת הסל ידי קופת החולים

 הרקע העובדתי:

היא קיבלה  .GBMסובלת משאת מסוג רופאת משפחה בקופת חולים, , 59בת המבוטחת  .1

נצפתה במיון  ,CTלאחר ביצוע  ,בספטמבר והקרנות. Temozolomide -טיפול משולב ב

אושפזה באותו היום וקיבלה דקסמטזון. היא בצקת נרחבת וסטייה קשה של קו האמצע. 

באשפוז בוצעה הדמיה מגנטית שהראתה החמרה בתהליך המתאדר עם רושם של 

כקו שני  Avastin -פרפוזיה חיובית המחשידה לגידול פעיל. לאחר מכן טופלה ב

מליצה על המשך טיפול המטפלת בה, הרופאה ה מנות עם דקסמטזון. 2והשלימה עד כה 

 . Avastin -בשדות חשמליים במקביל ל

קופת החולים נדחתה ועל כן היא נאלצה  ל ידיהטיפול עהמשך בקשתה של המטופלת ל .2

 ת.לפנות לנציבו

ן אין זכאות להמשך מימון בנסיבות הענייבמענה לפנייתנו לקופת החולים נמסר כי  .3

 כל עוד אין התקדמות במחלה תחת הטיפולהטיפול מצוי בסל השירות. 

גיון כלכלי או אינטרס טיפולי בהמשך הטיפול יאין הנטען כי . Temozolomideקרינה+ב

ברגע שהמחלה מתקדמת ויש  .לאחר שנכשל כבר שלונו, ובמעבר לקו טיפול נוסףילאחר כ

 הקופה מדובר לטענת AVASITN -לטיפול ב Temozolomide -להחליף את הטיפול ב

כאשר חולה מקבל טיפול שתחתיו  -קלינית  ומצב זה לא הוכלל בסל. ,בהתקדמות מחלה

 המחלה התקדמה פעמיים, סביר שהטיפול כבר איננו מועיל לחולה.

בדיקת הפרשנות התכליתית של כוונת המחוקק במקרה זה, ובדיקת עוד נטען כי  .4

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

להוצאות מיותרות ויעמדו בתקציב שלהן. מספר השימושים בקופה תואם את מספר 

השימושים שצפו בעת וועדות הסל, כלומר, ההכנסה לסל בתנאים הספציפיים הייתה 

בה. זו הוכחה לכך שכוונת  תעומדהקופה לאחר שקילת כל השיקולים והערכה מספרית ש

 .ההקופועדת הסל זהה לפרשנות 

עם גורמים נוספים מחוץ לקופה שקיימו , לאחר התייעצות הקופהכמו כן, לטענת  .5

המעורבים בהחלטות וועדות הסל, דעת החברה היצרנית הייתה שהטיפול לא ימשיך 

 לא הועבר לידינו כל מסמך או ראייה המעידים על עמדה זו. להינתן בהתקדמות שניה.
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 הרקע המשפטי להחלטה:

ונוסחו בחוזר המנהל  2020חשמליים הוכלל בסל שירותי הבריאות בשנת הטיפול בשדות  .6

 הכללי כדלקמן:

 (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
 לפיה המחלה התקדמה פעמיים. הקופה  לא ברור על מה נסמכת תשובתכלל  .7

 :19.10.20יום הרופאה המטפלת בציינה כפי שעולה מהסיכום הרפואי 

גם לאחר החמרה ראשונה על פי אישור הסל והמחקר  "יש להמשיך בטיפול בנובוקיור

 על פיו הותווה אישור הסל".

לא מדובר בהתקדמות שנייה של  ,על פי הסיכום הרפואי העדכני שהועבר על ידינו לקופה .8

אפילו לגבי התקדמות זו קיימים סימני בהתקדמות ראשונה. לכל היותר כי אם  ,המחלה

מידע הסותר עובדה זאת ולא עשתה כן לפיכך אין הקופה התבקשה להעביר לידינו שאלה. 

 .לנו אלא להסתמך על הסיכום הרפואי החתום על ידי הרופאה המטפלת עצמה

הרופאה  לא זו אף זו, בתגובה לשאלתנו המפורשת בנוגע להתקדמות המחלה השיבה .9

 המטפלת כך:

כחלק ראשון של  ( טופלה בהקרנות וטמודל..)רופאת משפחה בקופת חולים .... ד"ר "

טיפול סטנדרטי בגידול המוחי מסוג גליובלסטומה. האבחון המולקולרי הראה מטילציה 

מה שמנבא שיעורי תגובה גבוהים לטיפול בהקרנות  MGMTבפרומוטור של גן הנקרא 

. עם תחילת החלק השני של הטיפול MRI-וטמודל אך אלו יכולים להראות כהחמרה ב

קרנות( חלה החמרה במצבה והתפתחה בצקת מוחית )המשך טמודל לאחר סיום הה

תה בגדר יקשה שהצריכה את אשפוזה ושהיה קושי ניכר להשתלט על הבצקת שהי

סיכון חיים. מאחר וההדמיה המגנטית הראתה החמרה נאלצנו להעבירה לטיפול 

באבסטין למרות שלא היינו בטוחים שההחמרה אמיתית ולא מדומה. מאחר וסל 

 ר שילוב טמודל ואבסטין הופסק הטמודל.הבריאות לא מאפש

ניתן לה כחודש לאחר ההקרנה כמקובל. הנחיות הסל אינן מחייבות  הטיפול באופטיון

אין הנחיה כזו כלל.  –הפסקת הטיפול בהופעת החמרה ראשונה או בהפסקת הטמודל 

 וגם בארץ השימוש באופטיון הומשך FDA -במחקר הגדול על פיו הטיפול אושר ע"י ה

 גם לאחר הופעה של החמרה ראשונה ועל פי מדיניות טיפול זו נקבעה יעילות הטיפול.

 לסיכום: 
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אין הנחיה במסגרת הסל להפסיק שימוש באופטיון בנוכחות החמרה ראשונה  .1

  .בהדמיה

קיימת סבירות גבוהה שמדובר בהחמרה מדומה ולצערנו אין דרך ידועה וחד  ....אצל  .2

 .משמעית לאבחן זאת

 ".ה להמשיך בשימוש באופטיון וזאת עדיין במסגרת אישור הסל. עלי3

תכליתית של החוק בטעות של קופת החולים לגביה נטען כי מדובר בפרשנות הפרשנות  גם .10

היא תכליתו הכללית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי כי לא אחת נקבע בפסיקה יסודה. 

חוק סוציאלי ממעלה ראשונה, אשר מושתת על עקרונות למתן שירות רפואי וזאת בהיותו 

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

אופן מקצועי וענייני בכל מקרה לגופו. הכללת הטיפול בוצריכה להינתן איננה טכנית 

הוא נחוץ לפי טיפול כל עוד בשדות חשמליים במסגרת הסל נועדה לאפשר המשך מתן 

לפרקטיקה הרפואית הנוהגת דעת רפואי ומקובל מבחינה רפואית.  בהתאם  שיקול

גם לאחר הפסקת טיפול האחזקה והתקדמות החשמליים מקובל להמשיך בטיפול בשדות 

כך שקל  ,בספק מוטלתכאמור במקרה דנן, גם ההתקדמות הראשונה ראשונה במחלה. 

 וחומר שאין הצדקה להפסקת הטיפול.

כך בהתאם ללשון החוק, קיימת זכאות להמשך טיפול גם לאחר הפסקת מתן ו .11

Temozolomide  .המשך הטיפול תואם גם את הוראות הרישום . 

ניתן גם לאחר  , הטיפולהמחקר בטכנולוגיהגם במסגרת על פי הנמסר לנציבות,   .12

 שנעשההכלכלי משך הטיפול נלקח בחשבון בתחשיב . עוד נמסר כי התקדמות המחלה

 אשר כלל חולים אלה באופן מפורש. ,לה בסללעובר למועד ההכ

ככל שהרופאה המטפלת סבורה כי יש תועלת בהמשך הטיפול תוך התקדמות ראשונה של  .13

 ,הגבלהלהמשך הטיפול ואין כל הנחיה בסל לסל הוראות ההמחלה אין כל מניעה חוקית ב

עצם הקביעה כי  ,המטפלתהרופאה כפי שכתבה  וכל פרשנות כזו מצמצת את הזכאות.

שכן כאמור יתכן ומדובר בבצקת בלבד ולא  ,מדובר בהתקדמות כלל איננה ודאית

 וכי אין דרך ידועה וחד משמעית לאבחן זאת. ,בהתקדמות הגידול עצמו

מספר מוצדק היות והוא אי מתן האישור לטיפול טענת הקופה כי אין לקבל את  .14

וכי יש לוודא  ,ם שצפו בעת ההכללה בסלהשימושים בקופה תואם את מספר השימושי

טענה זו איננה רלוונטית שהקופות לא יקלעו להוצאות מיותרות ויעמדו בתקציב שלהן. 

כאשר מוגשת לקופה בקשה למימון הטיפול על הקופה כלל לבדיקת זכאות המבוטח.  

לבחון אותה לגופה בלבד, ולאור ההתוויות כפי שנכללו בסל לטיפול. השאלה כמה 

כמו גם הערכה בדבר היקף פולים כאלו כבר בוצעו על ידי הקופה באותה שנה טי

ת לשאלת הזכאות של מטופל ספציפי ורלוונטי ןאינהשימושים כפי שנצפתה בוועדת הסל, 

 לקבלת הטיפול לו הוא זקוק. 
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במספר החולים שחושבו בהתאם למחקר  ונכללכאמור לעיל,  חולים במצבים אלו  בנוסף .15

ונצטט את המשפט על פיו אושרה  ,, ערב ההכנסה לסל של הטכנולוגיהולמספרי השימושים

 ההתוויה בסל: 

"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." 

 

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

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

 מים המתאימים ולא חלילה להפסיק את מתן הטיפול בחולה הזקוקה לו.זאת מול הגור

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

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

השימוש בטכנולוגיה לאחר החמרה. ונחזור ונדגיש כי במקרה זה אף אין כל ודאות כי אכן 

  .אין כל דרך ודאית לבדוק זאת בשלב זהש מאחרכלל בהחמרה במדובר 

כי יש להבחין בין הליכי הכללת הטכנולוגיה לסל לבין שאלת  נבקש להבהיר ,לסיום .16

הטכנולוגיות לצורך  הערכת הבריאות.  נכללה בסלזו לאחר שטכנולוגיה לבחינת הזכאות 

עם כלל גורמי הכללתן בסל שירותי הבריאות נעשית במיומנות ובמקצועיות בשיתוף 

מוטלת על החטיבה ההמקצועי הרלוונטיים ובזהירות המתחייבת נוכח האחריות הרבה 

מרגע הכללת טכנולוגיה בסל שירותי הבריאות, הנוסח המחייב את עם זאת, הרלוונטית. 

כל קביעה שרירותית של הקופה למכסת חולים אליהם התכוונו ופות הוא לשון החוק. הק

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

 הסל ובוודאי שאיננה מעוגנת בחוק. 

ועל הקופה להמשיך  הקבילה מוצדקתעמדתנו היא כי במכלול השיקולים שהובאו בפנינו  .17

  ולממן את הטכנולוגיה בהתאם לקבוע בסל שירותי הבריאות.

 

במענה להתראה שנשלחה לקופת החולים הודיעה הקופה כי תממן לחולה את הטיפול 

 בשדות חשמליים במקביל לאבסטין.
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