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מחלות נדירות – נושאים לטיפול
 .1כללי
בעקבותההחלטהלבחורבמחלותיתומותכאחדהיעדיםלטיפולע"יהקואליציה,הוקםפורוםשל
עמותות למחלות יתומות המורכב מעמותות לחולים במחלה נדירה שהתאגדו על מנת לקדם
נושאיםהמשותפיםלכללהחוליםבמחלותיתומות/נדירותכפישיפורטולהלן.

 .2מניעה
 .2.1משרד הבריאותיוזםומפעילמספר תוכניות שמטרתן העלאת מודעותלצורך מניעה וצמצום
הולדתםשלתינוקותחוליםבמחלותגנטיות.
 .2.2יחדעםזאת,ישמקוםלהרחיבאתסקרהילודיםלמחלותנדירותנוספותוישלפעוללהגברת
הפעילות וייזום פרויקטים נוספים ע"י המשרד ובשיתוף גורמים נוספים  (כגון "דור ישרים",
מוקדמידעארצי,קמפייןתקשורתיוכו')שיביאולהגברתהמודעותהציבורית,הרחבתהגילוי
המוקדם והמניעה ויפחיתו באופן משמעותי את הסיכויים להולדת תינוקות חולים במחלות
גנטיות.
 .2.3בנוסףישלהרחיבאתהזכאותשלבנימשפחהבוגריםהשייכיםלמחלותיתומותלצורךמימון
שלאבחוןלנשאותהגן(ה"סטאטוסהגנטי"),אבחוןטרוםלידתיותהליכי PGD(אבחוןטרום
השרשה+הפריהחוץגופית).

 .3טיפול בחולים – מרפאות מתמחות
 .3.1היקף החולים הואקטן יחסית ומפוזר גיאוגרפית ברחביהארץ ועקבכך הרופאים המטפלים
בקהילהלאתמידמכיריםלעומקאתדרכיהטיפולואתכלהחידושים.
 .2.3לפיכך ,יש לקדם הקמת מרכזים ייעודיים לטיפול בכל אחת מהמחלות היתומות ,שאינם
קשוריםלקופתחוליםזואואחרתכדיליצורמרכזיםהמתמחיםבמחלה.
 .3.3מרכזים אלה יספקו טיפול רפואי וגם טיפול פארא-רפואי ,לרבות טיפול רגשי/נפשי והדרכה
מקצועיתלהתמודדותעםהמחלותוהשלכותיהן
 .2.3למרכזים אלה יש לתת מעמד פורמאלי על ידי משרד הבריאות ,כדי שחולים יוכלו להגיע
אליהםללאקשרלהסדריהבחירהשלקופותהחולים.

 .4פטור מהיטלי השתתפות עצמית
 .4.1כיום קיימת רשימת מחלות הזכאית לפטור מתשלומי היטלי השתתפות עצמית בגין תרופות
וביקורי רופא לטיפול במחלה ,(חולי דיאליזה ,אונקולוגיה  ,איידס ,גושה CF, ,תלסמיה ,
המופיליהושחפת).
 .4.2הטיפולבמחלותיתומותכרוךבהוצאותכספיותגבוהותלטיפוליםשלאכלוליםבסלהבריאות
ואיןסיבהלהפלותחוליםאלהלרעהלעומת קבוצתהחוליםהמקבלתכיוםפטור.לפיכך,יש
להוסיףאתהמחלותהיתומותלרשימתהמחלותהזכאיותלפטור.

 .5הסדר מימון לקופות
 .5.1הטיפול בחולים במחלות יתומות כרוך בעלויות תקציביות גבוהות בעבור הקופות .סעיף 19
לחוקביטוחבריאותממלכתיהעוסקבמחלותקשות,קובעהסדרמימוןלפיוהקופותמקבלות
מהמדינהכספיםלפימספרהחוליםבמחלותקשותבכלקופתחולים.הסדרזהלאקייםכיום
בכלהנוגעלמחלותיתומות.
 .5.2בהתאם לכך ,יש לקדם את הצעת החוק למחלות יתומות ,שבין היתר ,מתייחס לתקצוב
הקופותבהתאםלמספרהחוליםבכלמחלהכמקובללחוליםבמחלהקשה.

 .6מאגר רישום מרכזי
 .6.1ישלמנותרפרנטבמשרדהבריאותלמחלותנדירותשירכזאתכלהטיפולהמפורטבמסמך
זהוכמוכןבהקמתמאגררשמיומסודרהכוללרישוםשלכלסוגיהמחלותהיתומותומספר
החוליםבהםבישראל.
 .6.2במאגרזהניתןלרכזגםאתהמידע,עלהמחלה,אפשרויותהטיפול,מטפלים שיעמדובעת
הצורךלרשותבניהמשפחהואוהרופאיםהמטפלים.
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 .7זכויות לקבלת שירות רפואי
 .7.1.1סלהבריאות-במקריםרביםמדוברעלחוליםשהטיפולבהםמחייבתרופותו/אוציוד
ו/אוטיפוליםשאינםכלוליםבסלהבריאות.לפיכך,ישלהרחיבאתסלהשירותיםהעומד
לרשות חולים אלה בדומה לזכויות של חולים במחלות סומאטיות ,כולל טיפולי
פיזיותרפיהנשימתית.
 .7.1.2קוד סיעודי לצעירים – בחלק מהמחלות ,החולים הופכים לסיעודיים בגיל צעיר.
כתוצאה מכך ,נאלצים להתאשפז במוסדות המיועדים לקשישים סיעודיים .יש להקים
מחלקותאשפוזייעודיותשיתמחובטיפולבחוליםשמגיעיםלשלבהסופיוהסיעודי.
 .7.1.3תמיכהלמשפחהוקבוצותעזרהעצמית –המחלותהיתומותהןמטבעןארוכותטווח,
חלקן פרוגרסיביות ורצופות משברים .הסל הנוכחי הוא מזערי יחסית לצרכים.משפחות
החולים נאלצות להתמודד עם מצב קשה למשך תקופה ארוכה ואין להם כיום גורמי
תמיכהמספקיםמהקופהאוממשרדהבריאות.
הערה :משרד הרווחה תומך אף בוא באמצעות מתן  תקציבי תמיכות לעמותות לטיפול
פסיכולוגיאותמיכתישלעובדתסוציאליתובכוונתנולפנותאליובנדון.

 .8מחקר
 .8.1על מנת לקדם את הטיפול במחלה ,חשוב לייעד ולתעדף תקציב למחקרים למניעה וטיפול
במחלותנדירות.
 .8.2כמוכןישלבחוןמתןתמריץלחברותתרופותלקדםפיתוחבתרופותלמחלותאלה.

 .9זכויות בביטוח לאומי
 .9.1חולה במחלהנדירה הפונהלקבלתזכויותיו הניתנות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ,נתקל
במציאותשבהמחלתולאמוכרתבספרהלקויים .שינויספרזהדורשתהליךחקיקהבכנסת
לכןישחשיבותלשימושבסעיףמותאם.הבעיההיאשסעיףמותאםכשמוכןהוא,לעיתיםאינו
בהלימהלמחלהולמאפייניהוכתוצאהמכךזכויותיונשללותאושמצטמצמותבאופןניכר.
 .9.2מאחר ואין מקום לצפות מהמוסד לביטוח לאומי להכיר כל מחלה שבה ישנם חולים אחדים
במדינת ישראל כולה ,הרי שנכון יהיה למצוא לכל מחלה סעיף קיים שמותאם למצב החולה
בכלמחלהיתומה.
הערה:סעיףזהמוצגבמסמךזה,אףשאינובאחריותמשרדהבריאות,עלמנתלהשליםאתהצגת
מכללהבעיותלחוליםבמחלותיתומות.

.01אז מה אנחנו מבקשים ממנכ"ל משרד הבריאות ?
.01.0
.01.1
.01.2

מנוי רפרנט למחלות יתומות
קידום חוק מחלות נדירות
קידום הנושאים המפורטים במסמך זה



האגודהלזכויותהחולה
itayby@012.net.il
מאבקבמחלתהAT-
office23@netvision.net.il
רט

דיסאוטונומיהמשפחתית
fdisrael@netvision.net.il
יתרלחץדםריאתי
apvd501@bezeqint.net
סיסטיקפיברוזיס

הנטינגטון
niradn@012.net.il
גושה
tashmi1@walla.com
משי–מחלותשרירים

ALS
efrat@israls.org.il
מג'דוג'וזף
tomerni@hotmail.com
SMA

sigaltirosh@gmail.com
מגן-חוליCTX
ctxmagen@gmail.com

shira@cff.org.il
צעדיםקטנים-דושן
tali@littlesteps.org.il

munktal@zahav.net.il
אנזים-פומפיי
taleea6@maghar.co.il

levin.galit@gmail.com
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