
 

 

 
 
 

 

  3/2018 וזר מס':ח

 

 "ו אייר, תשע"חט  ירושלים,

 2018אפריל,  30        

 
 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים  אל: 

 מנהלי בתי החולים   

 

 במסגרת סל שירותי הבריאות -עורי תוויות לשימוש בדפיברילטור מושתל תת ההנדון: 

 בנושא: התוויות קליניות להשתלת קוצב דפיברילטור אוטומטי  16/2006סימוכין: חוזרנו מס' 

 בנושא: התוויות לשימוש בדפיברילטור נלבש במסגרת סל שירותי הבריאות 14/2015חוזרנו מס'   

 

 דפיברילטור מושתלב ימוששאת המצבים המתאימים לשבסימוכין המגדירים נו יבהמשך לחוזר

 . לשימוש בדפיברילטור מושתל תת עורילהלן הנחיותנו ודפיברילטור נלבש 

 :רקע .1

כאמור בחוזרנו שבסימוכין, קוצב דפיברליטור כלול בסל שרותי הבריאות. הקוצב מבוסס על שילוב של 

ת כח חשמלי הפעל -ו"פעולה"  זיהוי הפרעה בפעילות החשמלית של הלב -"חישה" : שתי פונקציות

, ניתן במתכונתו המקובלת שמיועד להסדיר את הפעילות החשמלית התקינה של הלב. קוצב דפיברליטור

טכנולוגיות בשנים האחרונות  ו, התפתחוזטכנולוגיה . לצד (ICD) "משתל" בגוף המטופלעל פי רוב כ

. וקוצב דפיברילטור המושתל תת עורית כאפודה ה"נלבשת" על ידי המטופל, חיצונית לגוף , כגון:תונוספ

, באילו מצבים ההחלטהנחשבות ככלולות בסל. מוגדרות כקוצב דפיברילטור והחדשות טכנולוגיות שתי ה

 )ד( לחוק. 3סעיף חוקית מהוראת נגזרת , לבחור טכנולוגיהלספק קוצב דפיברליטור, ובאיזו 

 

אינם מיועד לחולים בעלי סיכון גבוה להפרעות קצב אשר מסיבות רפואיות  עורי תת מושתל דפיברילטור

 . (ICD)לעבור השתלת דפיברילטור מושתל רגיל  יכולים

 

 : המטר .2

 ,קביעת הכללים בהם שימוש בדפיברילטור מושתל תת עורי יינתן במסגרת סל שירותי הבריאות 

 כמקובל בספרות המדעית ועל פי עמדת האיגוד המקצועי בתחום.

 

 



 

 

 תיאור הטכנולוגיה: .3

מנטר את מקצבי הלב ומבצע דפיברילציה כאשר מזהה הפרעת קצב  ,מושתלהתת עורי הדפיברילטור 

 חדרית מהירה, ולאחריו קיצוב ברדיקרדי בעת הצורך.

עדת לטיפול בהפרעות קצב חדריות מהירות פעולת הדפיברילציה באמצעות הדפיברילטור התת עורי מיו

מסכנות חיים, במטופלים שאינם סובלים מברדיקרדיה סימפטומטית, או מטכיקרדיה חדרית מונומורפית 

 טכיקרדי.-חוזרת תדירה הניתנת לטיפול בקיצוב אנטי

 ventricular)עורי מייצר שוק חשמלי ללב לטיפול בהפרעות קצב חדריות מהירות -דפיברילטור תת

tachyarrhythmia ) . 

 

 : נגד-תוהתווי .4

  ;CRT-עם אינדיקציה ל LBBB -בעלי קוצבים יוניפולריים או חולים עם אי ספיקת לב סיסטולית ו

 (קוצב. Bradycardia pacing )-צורך ב מטופלים עם

 

 ספרות המדעית:על פי השימוש בדפיברילטור התת עורי החסרונות ומגבלות  .5

  ;(anti-tachycardia pacing -  ATP)טכיקרדי-אנטיחוסר יכולת לבצע קיצוב  .5.1

עורי של האלקטרודות גורם לצורך בשוק באנרגיה גבוהה יותר וזמן טעינה ארוך יותר -המיקום התת .5.2

 ורידי;-וךהתביחס לדפיברילטור המושתל 

 דרוש תהליך עיבוד אותות מפותח לזיהוי ואבחון מדוייקים של הפרעות קצב; .5.3

עורי בהקשר למשכי הזמן הארוכים עד למתן השוק -חס לדפיברילטור התתקיימת דאגה עיקרית בי .5.4

 (.VFבמקרי פרפור חדרים )

 

 התוויות:  .6

 מיועד למטופלים( Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator  S-ICD) עורי-דפיברילטור תת

 (4מפורט בסעיף כ) ICD-S-ל קיימות לגביהם התוויות נגד , לאICD -שעונים על ההתוויות המקובלות ל

 (ICD)לעבור השתלת דפיברילטור מושתל רגיל  אינם יכוליםכמפורט להלן רפואיות טכניות/מסיבות אשר 

  וזאת עקב אחד מהמצבים הבאים: 

 ; ורידי מהווה סיכון מבחינת גישה לווריד או זיהום-מטופלים בהם השתלת דפיברילטור תוך .6.1

 ורידי.-מוגבר לסיבוכים כתוצאה מהשתלת דפיברילטור תוךמטופלים אשר קיים אצלם סיכון  .6.2

 :המטופלים במצבים שפורטו לעיל עונים על אחד או יותר מהתנאים שלהלן

 .חסימה ורידית או עיוותים / מומים מולדים -חוסר גישה לוורידים  .א

ה, דיאליזהמומטופלי  -חולים בסיכון גבוה לסיבוכים בהשתלת מערכת דפיברילטור תוך ורידית  .ב

 .ילדים, חולים עם מערכת חיסונית מוחלשת המצויים בסיכון יתר לזיהומים חוזרים

 .בסיכון לאירוע חוזר - ארוע זיהום קודם בדפיברילטור מושתל או כשל באלקטרודות .ג

 היסטוריה של אנדוקרדיטיס. .ד

  



 

 

 

 

 תנאים לאישור הטיפול בדפיברילטור מושתל תת עורי: .7

ההמלצה לטיפול  בדפיברילטור תת עורי תינתן ע"י קרדיולוג מומחה העוסק בטיפול בהפרעות קצב   .7.1

 הלב. במידה והמטופל מאושפז ההמלצה תינתן במסגרת האישפוז. 

יש לתאם מראש, מול קופת החולים בקהילה, את האישור להשתלת דפיברילטור תת עורי בהתאם  .7.2

 להתוויות שפורטו בחוזר זה. 

 להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 

 ד"ר ורד עזרא 

 ראש מינהל הרפואה

 
 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 הבריאותמשרד  –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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 אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי מנכ"ל
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