חוזר מס' __47/2013_:
ירושלים ,כ' טבת ,תשע"ד
 23דצמבר2013 ,
אל :מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
הנדון-SIR-Spheres :התוויות
 .1כללי:
.1.1

התכשיר  SIR-Spheresמורכב מחלקיקים המכילים חומר רדיואקטיבי .Yttrium-90 ,הוא מוחדר לכבד
בצנתור ומהווה סוג של ברכיתרפיה לגידולים ראשוניים וגרורתיים של הכבד ,כפי שיפורט בהמשך.

.1.2

חוזר זה גובש לאחר התייעצות עם המועצה הלאומית לאונקולוגיה ועם מומחים למחלות ממאירות.

.1.3

הטיפול ב SIR-Spheres -כלול בסל בהיותו סוג של טיפול ברכיתרפיה.

 .2מטרה:
הגדרת ההתוויות המחייבות ,שיש לראותן ככלולות במסגרת סל השירותים של קופות החולים ,בהתאם
למידע הרפואי העדכני.
 .3התוויות:
.3.1

.3.2

לגידול נוירו אנדוקריני:
א.

אפשרי כקו ראשון במחלה נרחבת (.)Bulky Liver Involvement

ב.

כקו טיפול מתקדם בסרטן נוירואנדוקריני גרורתי לכבד בלבד.

לגידול ראשוני בכבד: Hepatocellular Carcinoma-
כקו ראשון לחולים עם  Portal Vein Thrombosisבהם  Chemoembolizationאינה אפשרית.
כקו טיפול מתקדם עבור חולים לאחר טיפול  /ים מקובלים אחרים.

.3.3

לחולים עם כולנגיוקרצינומה :Cholangiocarcinoma
כקו טיפול מתקדם לחולים אשר מיצו טיפול כימותרפי המבוסס על .Gemzar + Cisplatin

.3.4

לחולים בסרטן המעי הגס ,גרורתי לכבד בלבד ,אחרי שמוצו קווי הטיפול המקובלים עבור חולים אלו
ויינתן לאחר קבלת חוות דעת של אונקולוג מומחה.

.
 .4מדדים נוספים לקבלת הטיפול ,בהתוויות הרשומות מעלה:
.4.1

רמת בילירובין פחותה מ 2.0 -מ"ג;%

.4.2

ללא מיימת ( ,)ASCITESלצפק;

.4.3

גרורות מוגבלות לכבד בלבד;

.4.4

דלף ריאתי שאינו עולה על  20%בהתאם למיפוי ;MAA

.4.5

מטופלת שאינה בהריון או מניקה;

.4.6

ללא אי ספיקת כליות קשה (קריאטינין מעל .)2

.4.7

ללא כשל כבדי קליני שמתבטא באחד או יותר מהמדדים הבאים :ירידה במצב ההכרה,
אנצפלופטיה ,אירוע דמם מדליות או עקב הפרעה בתפקודי קרישה כתוצאה מחלת הכבד ב3 -
החודשים האחרונים .הפרעה בתפקודי הכבד כמו טרנסאמינזות לפחות פי  5מהנורמה.

 .5כללי התחשבנות
הטיפול מחולק למספר שלבים:
א .המטופל יעבור צנתור אבחנתי לבדיקת התאמתו לטיפול קוד.G0179 :
ב .יוזרק החומר הפעיל למטופל לאחר שנמצא מתאים לטיפול קוד  .G0280קוד זה כולל את מימון שלב א'
ו -ב' ואינו כולל את מימון עלות החומר.
ג.

תוספת עבור החומר  -קוד.L0280 :

פירוט התעריפים כפי שיפורט בתעריפון השירותים הרפואיים של משרד הבריאות מצ"ב בנספח לחוזר זה.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
ב ב ר כ ה,

פרופ' ארנון אפק
ראש מינהל הרפואה

העתק  :שרת הבריאות
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה – מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
רכז הבריאות ,אגף תקציבים – משרד הבריאות
יו"ר ההסתדרות הרפואית
יו"ר מועצה מדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
סימוכין 28379913 :

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :

נספח
תעריפים חדשים למימון טיפול בSIR-Spheres -

שם הפעולה :טפול קרינתי פנימי ,SIRT ,בגידולי כבד באמצעות  ,90Yללא עלות החומר
שם באנגליתSIRT (Selective Internal Radiation Therapy) for liver tumor, 90Y, excluding material cost :
הגדרת הפעולה :החדרת צנתר לעורק הכבד והזרקת איטריום  )Ytrium-90( 90לטפול ממוקד בגידולים בכבד.
התעריף אינו כולל את עלות התכשיר .לרבות ההרדמה ,האשפוז ,האביזרים וכל שירות
הניתן במהלך האשפוז.
קוד  ICD-9-CMלפעולה :שילוב של ארבעה קודים  -קוד הפעולה  88.47בשילוב עם קודי הפעולה  39.79ו-
 92.28ובשילוב עם אחד מקודי האבחנה  155.2 ,155.1 ,155.0ו:197.7-
קוד הפעולה :88.47
Arteriography of other intra-abdominal arteries

88.47

בשילוב עם קוד הפעולה :39.79
Other endovascular procedures on other vessels

39.79

Other implant or substance for repair, embolization or
occlusion

ובשילוב עם קוד הפעולה :92.28
Injection or instillation of radioisotopes

92.28

Ytrium-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan

ובשילוב עם אחד מקודי האבחנה  155.2 ,155.1 ,155.0ו:197.7 -
Malignant neoplasm of liver, primary

155.0

Malignant neoplasm of intrahepatic bile ducts

155.1

Malignant neoplasm of liver, not specified as
primary or secondary

155.2

Malignant neoplasm of liver, specified as secondary

197.7

קוד הפעולהG0280 :

נהלי חיוב:
לאחר ביצוע פעולה זו בית החולים יזכה את המבטח בגין קוד " :G0179צנתור אבחנתי ,למעט צנתור
לב" ,אשר נעשה כבדיקת התאמה לטפול טרם הפעולה.

שם השירות :תוספת עבור  90Yלטפול קרינתי פנימי ,SIRT ,בגידולי כבד באמצעות 90Y
שם באנגלית:

Additional charge for 90Y for SIRT (Selective Internal Radiation Therapy) for liver tumor

הגדרת השירות :תוספת עבור התכשיר איטריום  )Ytrium-90( 90לטפול קרינתי פנימי ,SIRT ,בגידולי כבד
באמצעות .90Y
קוד השירותL0280 :
הערה:
ניתן לחייב עבור שירות זה כתוספת לקוד  G0280בלבד וכאשר התכשיר לא סופק על ידי המבטח.

