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בית הדי לעבודה

עב 011068/07

בית הדי האיזורי לעבודה בתלאביב  יפו
בפני כב' השופטת מיכל לויט

26/02/2008

נ.צ .מר ירקוני
נ.צ .מר בילוגורסקי
בעניי:

איל טיירו
ע"י ב"כ עוד

התובע

גלעד רוגל
הלשכה המשפטית ,קר דולב לצדק רפואי
נ ג ד

 .1שירותי בריאות כללית
ע"י ב"כ עו"ד חני מור
 .2מדינת ישראל – משרד הבריאות
ע"י ב"כ עו"ד טל זרקו מפרקליטות מחוז ת"א )אזרחי(

הנתבעות

לכתב תביעה בטענות ) :(20071210עב  11068/07איל טיירו  ב"כ עו"ד גילעד רוגל נ' שירותי בריאות כללית
עו"ד :גילעד רוגל
לבקשה למת צו עשה זמני בטענות ) :(20071210בשא  9797/07איל טיירו  ב"כ עו"ד גילעד רוגל נ' שירותי
בריאות כללית עו"ד :גילעד רוגל

מינירציו:
* בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – אספקת שירותי בריאות
* בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי הבריאות
* בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – קופת חולי)
.
התובע ,שאובח כסובל מגידול ממאיר במוחו ,הגיש תביעה להורות לנתבעת ) 1להל":הקופה"( ,לממ לו
באופ מלא את התרופות "אווסטי" ו"סי.פי.טי  ,"11לאחר שזו סירבה לממנ ,בהיעדר התוויה רשומה בסל
שירותי הבריאות.
.
ביה"ד האיזורי לעבודה )השופטת מ' לויט ,נ.צ .מר ירקוני ונ.צ .מר בילוגורסקי( קיבל את התביעה:
קופות החולי) אינ חייבות לספק לחבריה שירותי) ,לרבות תרופות ,נוספי) על אלה הקבועי) בסל
הבריאות .ע) זאת נפסק כי השירותי) שקופת החולי) חייבת לתית) ,הינ) בגדר "רצפה" ,ובמקרי) חריגי),
בה) מבוטחי) במצב בריאות חמור החולי) במחלות נדירות או קשות לטיפול ,או מקרי) בה) לא קיי)
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טיפול יעיל במסגרת הסל הקיי) ,רשאית קופת החולי) להעניק שירותי) מעבר לחובתה בחוק ,לפני)
משורת הדי ,א) כי אי היא חייבת לעשות כ.
ועדת חריגי) היא הגו ,בעל הסמכות בקופת החולי) לו ניתנה סמכות שיקול הדעת וההכרעה בענייני) של
מת שירות רפואי החורג מגבולות סל הבריאות .נפסק ,כי ועדה זו נועדה לשמש עוג הצלה אחרו לחולי)
הנמצאי) מחו -לתחו) הזכאות ע"פ סל הבריאות והביטוחי) המשלימי) למיניה) .עוד נקבע כי בהיות
הועדה אורג של רשות ציבורית הפועלת ע"פ די ומתוק ,הדי ,חייבת היא לקיי) את דיוניה בכפיפות
לעקרונות המשפט המינהלי ולדיני הביטחו הסוציאלי.
הוועדה לא אפשרה לב"כ התובע להתייצב ולטעו בפניה ,מ הנימוק שהיא ועדה רפואית ולא גו ,מעי
שיפוטי .אי לקבל טענה זו .נפסק ,כי ועדת החריגי) היא גו ,מעישיפוטי ,המקבל החלטות הנתונות
לביקורת שיפוטית ומחויב בהלי .קבלת החלטות שעיקריו נקבעו בהלכה הפסוקה .ממהות ההלי .נובעת
מאליה הזכות לייצוג ,בפרט כשעסקינ בחיי אד) .זאת ועוד ,הועדה שקלה בעניינו של התובע ג) שיקולי)
תקציביי) ,כ .שממילא נשמטת הטענה לפיה הדיו בועדה הינו רפואי בלבד .הקופה טענה כי ייצוג התובע
בידי עו"ד לא היה תור) כלל לדיו בשאלות הרלוונטיות שעמדו בפני הועדה .אי לקבל עמדה זו .שלילת
זכות הייצוג מהווה פגיעה בזכות הטיעו של התובע בפני הועדה ,שהרי תפקידו של עוה"ד הטוע מטעמו
של אד) הוא בבחינת "ואת פתח לו" .הדברי) אמורי) ביתר שאת נוכח מצבו הרפואי של התובע ,אשר
ודאי פגע בכשירותו לייצג את עצמו .מדובר איפוא בפגיעה מהותית בזכות הטיעו של התובע.
אשר להפעלת שיקול דעת הועדה .שיקול מרכזי אותו שקלה הועדה בהחלטתה היה השיקול התקציבי .זהו
שיקול לגיטימי ,ואול) ,נפל פג) בהפעלת שיקול דעתה של הועדה בכל הנוגע ליישומו; אשר לשיקול
הרפואי .בעקבות קבלת הטיפול החלופי ,חל שינוי לטובה במצב התובע .שיקול זה לא מצא ביטוי ממשי
בהחלטת הועדה; הועדה נימקה את החלטתה שלא לממ את הטיפול בי היתר בכ .שהטיפול אינו "מציל
חיי)" .הועדה הגדירה טיפול מציל חיי) כ"טיפול המרפא את המחלה או דוחה את חזרתה למש .זמ
ארו .".פרשנות צרה זו יוצרת "מעגל שוטה" טאוטולוגי ,המותיר את התובע בלא כל תרופה בידו .העובדה
כי טיפול אינו מציל חיי) אינו מהווה נימוק לכשעצמו המצדיק אי מת אישור .על ועדת החריגי) להתייחס
לאינטרס הטיפולי החיוני שבעטיו הובא העניי בפניה ,ולבדוק הא) הטיפול מגשי) אותו; ובאיזו מידה
נית להשיג אינטרס טיפולי זה באמצעי) חלופיי) הכלולי) בסל .הענקת הטיפול לתובע ,א ,א) אינה
"מצילת חיי)" כהגדרתה המחמירה של הועדה ,ודאי מוציאה אותו מסכנת חיי) מיידית ,יחסית למצב בו
יפסק הטיפול.
הועדה קבעה כי התובע אינו מהווה מקרה חריג ,כאשר החריגות אותה בוחנת הועדה הינה חריגות מצבו
של החולה הספציפי ביחס לחולי) אחרי) הסובלי) ממחלה דומה .ודוק ,ועדת החריגי) הוקמה בכדי
לבחו מקרי) מסוימי) בה) מתבקש באופ חריג שירות אשר אינו נכלל בסל השירותי)" .חריגות" המקרה
נבחנת אפוא ביחס לחובת הקופה לפי סל השירותי) ,ולא ביחס למטופלי) אחרי) הנזקקי) לטיפול שאינו
בסל .אול) א ,בחינת מצבו של התובע למול יתר המבוטחי) בהתא) לממצאי הקופה ,לפי שיטת הקופה,
מצביעה על "חריגותו".
לסיכו); בהלי .בפני הועדה ,באופ הפעלת שיקול דעתה והחלטתה בעניינו של התובע ,נפלו בה) פגמי)
מהותיי) ,המצדיקי) את התערבותו של בית הדי.
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פסק די
 .1התובע הגיש ביו  4.12.07תביעה בה עתר להורות לנתבעת   1שירותי בריאות כללית
)להל":הקופה"( ,לממ לו באופ מלא את התרופות "אווסטי" ו"סי.פי.טי  ,"11לאחר שזו
סירבה לממנ ,בהיעדר התוויה רשומה בסל שירותי הבריאות.
בד בבד פנה בבקשה לית צו עשה זמני המורה לקופה לממ לו את התרופות הנ"ל עד להכרעה
בתביעה העיקרית.

בהחלטת בית הדי מיו  10.12.07הוחלט על צירו +המדינה כצד נוס +להלי*.
בדיו שקויי בבקשה ביו  10.1.08הוחלט על איחוד הדיו בסעד הזמני ע התביעה העיקרית,
תו* קביעת לוח זמני מזורז לשמיעת התביעה.
כ הוחלט על מת סעד כספי זמני לפיו ישאו הקופה והתובע כל אחד במחצית המימו הנדרש
עבור שני מחזורי הטיפול הבאי ,בכפו +להכרעה בתביעה העיקרית.
הרקע העובדתי
 .2התובע ,ב  ,42אובח כסובל מגידול ממאיר במוחו מסוג "גליובלסטומה מולטיפורמה".
התובע עבר ביו  11.1.07ניתוח להסרת הגידול ,עבר הקרנות וכ טיפול בתרופה הרשומה בסל
הבריאות למחלתו הידועה בש "טמודל".
כחצי שנה לאחר תו הטיפול ,חזר והתפר ,הגידול )וא +גדל( ובהמלצת רופאיו הוחל בחודש
אוגוסט  2007טיפול בתרופה "אווסטי" בשילוב ע התרופה "סי.פי.טי ) "11להל":הטיפול
החלופי"(.
התרופה "אווסטי" מותווית בסל שירותי הבריאות לסרט המעי הגס גרורתי והתרופה "סי.פי.טי
 "11מותווית בסל שירותי הבריאות לסרט המעי הגס מתקד.
הטיפול החלופי הוכח כיעיל ,התפתחות הגידול נבלמה וחל שיפור בתפקודו של התובע.
הקופה סירבה לממ לתובע את הטיפול החלופי ,בהיעדר התוויה רשומה בסל שירותי הבריאות.
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עלות הטיפול היא כ  35,000ש"ח לחודש ואי ביכולת הכלכלית של התובע ואשתו לממ את
התרופה ממקורותיה )סעיפי  12–11לתצהיר התובע התומ* בבקשה לסעד הזמני ,סעיפי 12
 13לתצהיר הגב' טיירו(.
עד להגשת הבקשה והתביעה לבית הדי מימ התובע את הטיפול החלופי באמצעות תרומות
ובמועד הגשת הבקשה היה ברשות התובע מימו עבור כחודש וחצי של טיפול מתרומות.
ביו  19.11.07פנה התובע לקופה בבקשה לאישור מימו הטיפול החלופי והעמדתו בפני ועדת
החריגי ,בצירו +חוות דעת של פרופ' תמר פר ,התומכת בבקשה )ת 3/לכתב התביעה המתוק(.
הבקשה נדחתה על הס +מבלי שהועברה לדיו בועדה ,מהטע שלדעת הקופה הטיפול הינו נסיוני,
ואי הוא מציל חיי בהגדרתו )ר' מכתבה של ד"ר ליברמ מיו  – 25.11.07ת 4/לכתב התביעה
המתוק(.
לאחר הגשת הבקשה והתביעה לבית הדי ,ולאחר קבלת תגובת המדינה להלי* ,הודיעה הקופה
ביו  25.12.07על החלטתה לכנס את ועדת החריגי בעניינו של התובע.

הועדה לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחו ,לסל במקרי דחופי )להל":ועדת החריגי"(
התכנסה לדו בעניינו של התובע ביו  2.1.08והחליטה שלא לאשר את מימו הטיפול המבוקש
)פרוטוקול הועדה – ת ,12/פרוטוקול בכתב יד – ת.(13/

טענות הצדדי)
 .3לטענת התובע ,בהתנהלות ועדת החריגי נפלו פגמי המצדיקי את ביטול ההחלטה .לטענתו,
הועדה שללה ממנו את זכות הייצוג בכ* שלא אפשרה לבא כוחו להיות נוכח בועדה .כמו כ,
הועדה השתמשה באות נימוקי לדחיית הבקשה ששימשו את ד"ר ליברמ לדחיית הפניה
הראשונה על הס .+זאת ועוד ,ד"ר ליברמ אשר דחה על הס +את פנייתו לועדה שימש כיו"ר
הועדה ,כ* שקיי חשש לדעה קדומה.
בנוס +טע התובע כי נימוקי הועדה כי הטיפול הינו נסיוני וכי אינו מציל חיי אינ תואמי את
תקנו הועדה ואינ נכוני בעניינו של התובע .ג השיקול התקציבי שנשקל אינו מבוסס ושגוי.
לטענת התובע ,עניינו מהווה מקרה "חריג" המצדיק את מימו התרופה ע"י הקופה ,על א +שאי
היא מותווית למחלתו.
התובע מגיב לטיפול ,חל שיפור בתפקודו ,והפסקת הטיפול תגרו באופ ודאי לנסיגה במצבו.
אשר על כ ,ביקש התובע לחייב את הקופה במימו הטיפול החלופי.
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 .4לטענת הקופה ,התנהלותה של ועדת החריגי היתה תקינה לחלוטי ,לא היה מקו ליצוג התובע
על ידי עור* די ולא הוכחה קיומה של דעה קדומה .הועדה שקלה את כל השיקולי הרלוונטי
ונימקה החלטתה כדבעי ,ועל כ – אי כל בסיס לטענות התובע כאילו נפל פג בתפקודה או
בהחלטתה הסופית ,וודאי שלא פג מהותי המצדיק את פסילת ההחלטה.
לטענת הקופה אי מדובר בטיפול מציל חיי אלא לכל היותר בטיפול מארי* חיי .כמו כ
לטענתה ,מדובר בטיפול נסיוני אשר לא הוכחה יעילותו.
זאת ועוד ,המקרה של התובע ,לשיטת הקופה ,אינו מקרה חריג .התובע לא הוכיח קיומ של
נסיבות חריגות המבחינות אותו מיתר חולי הסרט במצבו.
כמו כ ,ההשלכה התקציבית של קבלת הבקשה הינה בס* מואר* של מעל ל  10מליו ש"ח
בשנה ,עלות שהקופה לא תוכל לעמוד בה.
בנוס +נטע כי מימו הטיפול החלופי לתובע תהא בבחינת אפליה כלפי יתר המבוטחי.

ההלי*
 .5מטע התובע הוגש תצהיר עדותו הראשית וכ תצהירה של אשתו ,הגב' מירב טיירו .כ צורפו
לתביעה מכתבה של פרופ' טלי סיגל ,מנהלת המרכז לנוירואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה,
מכתבה של פרופ' תמר פר ,,מנהלת המכו האונקולוגי ע"ש שרת ומכתביו של ד"ר יעקב ברע.

מטע הקופה הוגשה חוות דעתו של פרופ' ברו* קליי ,מומחה לרפואה פנימית ולאונקולוגיה,
מנהל המכו האונקולוגי בבית החולי "מאיר" בכפר סבא.

המדינה הגישה עמדתה לעניי ההלי* ,ללא הבאת ראיות מטעמה.

 .6בדיו שהתקיי בפנינו ביו  ,13.2.08הודיעו הצדדי כי ה מוותרי הדדית על חקירת פרופ'
קליי ופרופ' סיגל וב"כ הקופה הודיע כי הוא מוותר על חקירתה של הגב' מירב טיירו.

במעמד הדיו ביקש ב"כ התובע להארי* את הסעד הזמני שנית עד להכרעה בתביעה העיקרית.

באותו מעמד נקבע כי הצדדי יגישו סיכומיה בכתב וכי ההחלטה בבקשה להארכת הסעד
הזמני תנת בנפרד.
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הכרעה
 .7חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד –  ,1994קובע בסעי 1 +כי ביטוח הבריאות הממלכתי לפי
חוק זה יהא מושתת על עקרונות של צדק ,שיוויו ועזרה הדדית.

הזכות לשירותי בריאות נקבעה בסעי) 3 +א( לחוק ועל פיה כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי
חוק זה.

סעי) 3 +ד( לחוק קובע כי שירותי הבריאות הכלולי בסל שירותי הבריאות ינתנו בישראל לפי
שיקול דעת רפואי ,באיכות סבירה ,בתו* זמ סביר ובמרחק סביר ממקו מגורי המובטח ,והכל
במסגרת מקורות המימו העומדי לרשות קופות החולי לפי סעי 13 +לחוק.

סל שירותי הבריאות הוגדר בסעי 7 +לחוק.

סעי) 8 +א( לחוק קובע כי שר הבריאות רשאי בצו לערו* שינויי בסל שירותי הבריאות המפורט
בתוספת השניה והשלישית לחוק ,ובלבד שלא יעשה שינוי הגורע מ הסל או המוסי +לעלותו.

סעי) 8 +ז() (1לחוק מסמי* את שר הבריאות לפרס בצו את רשימת התרופות הכלולות בסל
שירותי הבריאות.

מכח הסמכה זו הוצא צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות( ,התשנ"ה.1995

צו התרופות איפוא הינו בגדר חקיקת משנה ,אשר נית לערו* בו שינויי מעת עת ,כפי שהדבר אכ
נעשה ג בפועל.
 .8קופות החולי אינ חייבות לספק לחבריה שירותי ,לרבות תרופות ,נוספי על אלה הקבועי
בסל הבריאות )ע"ע  1396/00שירותי בריאות כללית נ' ענת יהל] ,פורס בנבו[ ,ע"ע 1507/02
מכבי שירותי בריאות נ' עדה ב צבי ואח' ,פד"ע לט .(112
בשורה של פסקי די ,סירב בית הדי הארצי לעבודה לית סעד מעבר למה שנקבע בסל .ע זאת
נפסק כי השירותי שקופת החולי חייבת לתית ,הינ בגדר "רצפה" והקופה רשאית להעניק
שירותי ותרופות מעבר לקבוע בחוק )ר' לדוגמא דב"ע  74 /97קופת חולי) כללית נ' לילי כרמל,
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פד"ע לג ;415ע"ע  1091/00אלעד שטרית נ' קופת חולי) מאוחדת ,פד"ע לה  ;5דב"ע 7 – 5/ 97
מדזיני ואח' נ .קופת חולי) הכללית ואח'  ,פד"ע לג .(193
מכא ,שבמקרי חריגי ,בה מבוטחי במצב בריאות חמור החולי במחלות נדירות או קשות
לטיפול ,או מקרי בה לא קיי טיפול יעיל במסגרת הסל הקיי ,רשאית קופת החולי להעניק
שירותי מעבר לחובתה בחוק ,לפני משורת הדי ,א כי אי היא חייבת לעשות כ )ד"ר כרמל
שלו" ,בריאות ,משפט וזכויות האד)" ,הוצאת רמות – תשס"ג ,2003עמ' .(283
 .9כאמור ,לקופות החולי היכולת לאשר למי מחבריה שירות רפואי לו הוא נזקק ואשר חורג מסל
בריאות .ועדת חריגי היא הגו +בעל הסמכות בקופת החולי לו ניתנה סמכות שיקול הדעת
וההכרעה בענייני של מת שירות רפואי החורג מגבולות סל הבריאות.
בפסה"ד בעניי שטרית הנ"ל סקרה כב' השופטת ארד בהרחבה את מעמדה ותפקידה של ועדת
החריגי וקבעה כי זו נועדה לשמש עוג הצלה אחרו לחולי הנמצאי מחו ,לתחו הזכאות על
פי סל הבריאות והביטוחי המשלימי למיניה:
"ועדת החריגי) ,שכוננה ,על פי התקנות ,במסגרת הביטוח המשלי) ,היא למעשה
הדלת היחידה האפשרית להיפתח בפני ה"מבוטח המבקש סיוע לפני) משורת הדי".
שירות רפואי לו נזקק המבוטח ,אשר חורג מהתנאי) שנקבעו בתקנות אלה" ,וב"מקרי)
חריגי) )בה) רשאית הועדה לקבל( החלטות לפני) משורת הדי" אלה ה) "יוצאי
הדופ"" ,המקרי) החריגי)" ,מבי המבוטחי) בביטוח המשלי) ,אשר בשל) ובעבור)
הוקמה הועדה...
הוועדה היא מפלט) האחרו של חברי הקופה ,של החולי) ,החלשי) ,הנמצאי) מחו+
לתחו) הזכאות שב"סל השירותי)" והביטוח המשלי) למינהו .כלפיה) במיוחד
ובעבור) כוננה הוועדה ,נקבעו תכליתה וייעודה ,ועיקר – להיות לאות) חולי) "עוג
הצלה" אחרו .מכא ההקפדה היתרה על כבוד האד) ושימתהלב המוגברת הנדרשת
מ הוועדה בבואה לדו בבקשתו של חולה לטיפול או לשירות רפואי אחר) ".פסקה 29
לפסק הדי ,ההדגשה אינה במקור(.

עוד נקבע בעניי שטרית כי בהיות הועדה אורג של רשות ציבורית הפועלת על פי די ומתוק+
הדי ,חייבת היא לקיי את דיוניה בכפיפות לעקרונות המשפט המינהלי ולדיני הביטחו
הסוציאלי ,שה ג אמות המידה בה יבחנו החלטותיה.
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ועדת החריגי חייבת בניהול דיו כהלכתו ,בקבלת החלטות לאחר בדיקה עניינית והוגנת ,צרי*
שדיוני הועדה ימצאו ביטוי בפרוטוקול ושהחלטתה תנומק כדבעי ,בשי לב לכלל החומר שהיה
מונח לפניה .כמו כ ,חלה על הועדה החובה לפעול בסבירות ,תו* הפעלת שיקול דעת ראוי.
 .10בשי לב להלכה זו שהותוותה בעניי שטרית כאמור ,בחנו את התנהלות והחלטת הועדה בעניינו
של התובע ,ה על פי פרוטוקול הדיו בה )ת 12/ו ת (13/וה על פי מסמכי אחרי שהובאו
בפנינו.
 .11פנייתו הראשונה של התובע לועדת החריגי ביו  19.11.07נדחתה על הס +בהחלטתו של ד"ר
ליברמ מבלי להעבירה כלל לדיו בועדה ,מ הנימוק שהטיפול החלופי המבוקש הוא נסיוני וכי
אי מדובר בטיפול מציל חיי בהגדרתו )ר' ת.(4/

לאחר שהוגשה הבקשה והתביעה שבפנינו ולאחר שנתקבלה תגובת המדינה לבקשה ,הודיעה
הקופה על החלטתה לקיי דיו בועדת החריגי בעניינו של התובע.
 .12הועדה התכנסה ביו  2.1.08וקבעה כי אי לאשר את מימו הטיפול.
הועדה נימקה החלטתה בכ* שהתובע אינו מהווה מקרה חריג ,כי מדובר בטיפול נסיוני וכי
תגובתו לטיפול הנסיוני אינה חריגה ) 50%מהחולי צפויי להגיב באופ דומה לפרקי זמ
שוני(.
עוד נימקה הועדה את החלטתה בכ* שאי מדובר בטיפול מציל חיי ,כאשר הגדרת "מציל חיי"
לשיטתה הינה "טיפול המרפא את המחלה או דוחה את חזרתה למש* פרק זמ ארו*".
נימוק נוס +להחלטתה היה נימוק תקציבי לפיו א יאושר הטיפול החלופי לכל החולי
בגליובלסטומה מולטיפורמה שמפסיקי להגיב לטיפול המקובל ,העלות הכללית לקופה צפויה
להיות מעל לעשרה מליו ש"ח לשנה.
 .13התובע טע כי החלטת הועדה אינה מעוגנת בתקנונה ,אינה סבירה בעליל וכי ההלי* בועדה היה
פגו מיסודו.
הקופה טענה כי לא נפל פג בתפקודה או בהחלטתה הסופית וכי הועדה פעלה על פי סמכותה
וא +חובתה ,שקלה באופ מקצועי ,יסודי וללא משוא פני את בקשת התובע ודחתה אותה לגופה
בהחלטה מנומקת והגיונית.
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הרכב הועדה
 .14התובע טע כנגד העובדה שיו"ר הועדה היה ד"ר נ .ליברמ ,אשר דחה זמ קצר קוד לכ את
פנייתו של התובע על הס ,+מבלי להעביר את עניינו לועדה ,בנימוק כי הטיפול הינו נסיוני ואינו
מציל חיי בהגדרתו.
ב"כ התובע טע כי כהונתו של ד"ר ליברמ כיו"ר הועדה ,זמ קצר לאחר דחיית פנייתו הראשונה
של התובע על הס +מבלי להעבירה כלל לדיו בועדה מעלה חשש לדעה מוקדמת ,כאשר שימוש
באות נימוקי בדיוק לדחיית הבקשה על ידי הועדה ,מגבירי א +חשש זה.
איננו יכולי לקבל טענה זו.
בתקנו הועדה )מ (2/נקבע מנגנו הפניה לועדה .בשלב ראשו מטופלת הבקשה על ידי "צוות
האישורי" ,שכוללת את מנהל המחלקה למעקב ופרוייקטי בחטיבת הקהילה ומנהל מחלקת
רוקחות.
במקרה שהחולה מבקש לערער על ההחלטה של צוות האישורי ,מובאת הפנייה בפני יו"ר הועדה
– הוא ראש אג +הרפואה בחטיבת הקהילה ,קרי :ד"ר ליברמ .על פי סעי 4.1 +לתקנו ,יו"ר
הועדה הוא הבוח את החומר שבתיק "ויורה על העברתו לדיו בועדה רק א) התקיימו כל
התנאי) הבאי)."...
מכא ,שהתקנו עצמו קובע את כפל התפקידי :תפקיד המחליט על הבאת עניינו של פונה לועדת
החריגי מחד ויו"ר הועדה מאיד* ,כ* שלא נפל במקרה זה פג פורמלי בהרכב הועדה.

ההלי* בפני הועדה
 .15על א +פניותיו של בא כוח התובע מבעוד מועד ,לא אפשרה הועדה לבא כוח התובע להתייצב בפני
הועדה ולטעו בפניה ,מ הנימוק כי ועדת החריגי הנה ועדה רפואית ולא גו +מעי שיפוטי )ר'
התכתובות בי הצדדי בעניי – ת6/ת.(8/
איננו מקבלי טענה זו של הקופה.
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בעניי שטרית הנ"ל נפסק כי ועדת החריגי היא גו +מעישיפוטי ,המקבל החלטות הנתונות
לביקורת שיפוטית ומחויב בהלי* קבלת החלטות שעיקריו נקבעו ,זה מכבר ,בהלכה הפסוקה
בנוגע לגופי מסוג זה.
ממהות ההלי* נובעת מאליה איפוא הזכות לייצוג ,על אחת כמה וכמה משבחיי אד עסקינ.
בהקשר זה יצויי כי א +כאשר עסקינ בועדות רפואיות של ממש ,כדוגמת הועדות הפועלות מכח
חוק הביטוח הלאומי והעוסקות בקביעת דרגת נכות רפואית ,לא נשללת ממבוטח המבקש זאת
הזכות להיות מיוצג על ידי עו"ד בפני הועדה ולטעו בפניה.
מקל וחומר הדברי אמורי עת בחיי אד מדובר.
 .16זאת ועוד ,הועדה שקלה בעניינו של התובע ג שיקולי תקציביי ,כ* שממילא נשמטת טענת
הקופה לפיה הדיו בועדה הינו רפואי בלבד.
 .17הקופה טענה כי אפשרה לתובע ולאשתו לדווח על מצבו של התובע וא +אפשרה לו להיות מלווה
על ידי רופא מטעמו ,כאשר לשיטתה ייצוגו של התובע בידי עור* די לא היה תור כלל לדיו
בשאלות הרלוונטיות שעמדו בפני הועדה.
איננו מקבלי עמדתה זו של הקופה.
שלילת זכות הייצוג מהווה ,הלכה למעשה ,פגיעה בזכות הטיעו של התובע בפני הועדה ,שהרי
תפקידו של עור* הדי הטוע מטעמו של אד הוא בבחינת "ואת פתח לו".
הדברי אמורי ביתר שאת נוכח מצבו הרפואי של התובע ,אשר ודאי פגע בכשירותו לייצג את
עצמו.
 .18מדובר איפוא בפגיעה מהותית בזכות הטיעו של התובע בפני הועדה ומכא – פגיעה מהותית
בכללי הצדק הטבעי המחייבי את הועדה בפעולתה.
בחינת הפעלת שיקול דעת הועדה
השיקול התקציבי
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 .19כעולה מפרוטוקול הדיו בועדה ,שיקול מרכזי אותו שקלה הועדה בהחלטתה לדחות את בקשת
התובע למימו הטיפול היה השיקול התקציבי.
זהו שיקול לגיטימי ,משו שקיי קונפליקט בי מטרת החוק להעניק שירותי רפואיי לפי
עקרו הצדק לבי החוסר במשאבי .חלוקה צודקת והוגנת עשויה לפגוע בזכויות היחיד לבריאות,
א* קביעת סדר עדיפות הוא בלתי נמנע ,לאור העלויות הגבוהות של השירותי הרפואיי.
"דילמה מרכזית הניצבת לפני מערכות בריאות ורפואה בעול) ובישראל היא בעיית המשאבי)
המוגבלי) ,שממנה נובע הצור* לקבוע סדרי עדיפויות בקשר למימו הציבורי של שירותי
הבריאות .קיי) היצע רב ומגוו עשיר של שירותי) וטכנולוגיות ,א* העלויות המצטברות של
מכלול האפשרויות מהוות נטל כלכלי כבד מנשוא .במדינה ע) רפואה מתקדמת כישראל מתגלות
אפשרויות שה מעבר ליכולת הכלכלית של החברה .מכא שקיי) צור* בקיצוב ) (rationingשל
שירותי הבריאות הציבוריי) ,וצור* זה מעורר שאלה של צדק בחלוקת המשאבי) העומדי)
לרשות המערכת" )ד"ר כרמל שלו" ,בריאות ,משפט וזכויות האד)" ,הוצאת רמות – תשס"ג
 ,2003עמ' .(263
ע זאת ,יש לבחו כיצד יישמה הועדה שיקול זה בעניינו של התובע.

 .20הועדה קבעה כי העלות הכללית של אישור הטיפול החלופי לחולי חברי הכללית צפוי להיות
מעל לעשרה מליו ש"ח לשנה.
החישוב שעשתה הועדה התבסס על מכפלת מספר חולי תאורטי )כ  60%מ  60החולי במחלה
דנ ,אשר הינ חברי הכללית( בעלות התרופה .אלא שלא הוצג בפנינו בהלי* זה על ידי הקופה כל
ביסוס או ראיה לנתו עליו ביססה הועדה החלטתה )בהקשר זה יצויי כי ב"כ התובע פנה לקופה
ביו  15.1.08בדרישה לקבלת פרטי לגבי מספר החולי במצבו של התובע ,אול פניה זו לא
נענתה(.

 .21בנוס +וא +מבלי להדרש לעניי נכונות הנתו בדבר מספר החולי שהועדה לקחה בחשבו
שיקוליה ,הרי שעריכת התחשיב התבססה על ההנחה שכל אחד מהחולי יזדקק לתרופה במש*
שנה שלמה ,נתו אשר אינו מתיישב ע תוחלת החיי הממוצעת למחלה ,על פי עמדת הקופה
עצמה) .על פי חוות דעתו של פרופ' קליי מטע הקופה ,פחות משנה(.
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 .22מכא שנפל פג בהפעלת שיקול דעתה של הועדה בכל הנוגע ליישו השיקול התקציבי.
השיקול הרפואי
 .23על פי עדות התובע ואשתו בתצהיריה וכ על פי המסמכי הרפואיי שצורפו לתיק ,חל שינוי
לטובה במצבו של התובע בעקבות קבלת הטיפול החלופי.
על פי תצהירה של אשת התובע "הטיפול עשה נפלאות ומצבו של בעלי השתפר באופ דרמטי:
ההתמצאות חזרה אליו ,בעיות אבד הזיכרו וההתמצאות נעלמו ובעלי חזר ללכת באופ תקי"
)סעי 15 +לתצהיר(.
אשת התובע תיארה את השיפור במצבו של התובע א +בפני הועדה.

 .24ג המסמכי הרפואיי שצורפו לתיק מדגישי את השיפור במצבו של התובע בעקבות הטיפול
החלופי.
בחוות דעתה של פרופ' פר) ,ת (3/נאמר:
"מר טיירו אובח כסובל מגידול מוחי מסוג גליובלסטומה מולטיפורמה.
קיבל טיפול כמקובל בקרינה וטומודל א* למרות הטיפול נצפתה הגדלת התהלי* הגידולי
וירידה תיפקודית.
לאור התקדמות מחלתו ה הקלינית וה רנטגנית הוחל בטיפול בתשלובת של CPT-11
ואווסטי ,אשר הינו טיפול מקובל ומוכר בסוג גידול זה.
בתגובה לטיפול נצפה שיפור תפקודי ניכר ,וג) שיפור בהדמייה ,המתבטא בהתייצבות התהלי*
הגידולי ,אשר קוד) לכ גדל.
לאור נתוני) אלו מומל +להמשי* בטיפול זה.
אי ספק כי מדובר בטיפול מציל חיי) אשר אי לו תחלי ,ויש להמשי* ולתת אותו בדחיפות".
באישורו של ד"ר ברע נכתב )ת 3/לכתב התביעה( –
"הגידול המוחי גדל תחת הטיפול בטמודל וחלה החמרה תפקודית מתקדמת ,כולל פרכוסי).
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החל מאוגוסט  2007החל מת שילוב  CPT11ואבסטי .לאחר  4קורסי) של טיפול זה ,חלה
עצירה בהחמרה ,התייצבות הגידול ,ללא החמרה נוספת ושיפור תפקודי .עקב כ* מומל+
להמשי* הטיפול ע) סבירות להארכת תוחלת החיי)".
פרופ' טלי סיגל א +היא אישרה ביו  23.1.08כי –
"מצבו הקליני כנראה יציב מאז הושגה ההטבה ההתחלתית תחת הטיפול הנוכחי באבסטי ע)
 .CPT-11לציי שמאז ההטבה ,היא נשמרת ללא טיפול בסטרואידי)...
לאור היעדר אופציות טיפוליות אחרות יש להמשי* בטיפול כל עוד נשמרת ההטבה הקלינית".
)כל ההדגשות אינ במקור(.

 .25מהאמור עולה כי מדובר בטיפול אשר הביא לשיפור בתפקוד התובע ומכל מקו להתייצבות,
בעוד הטיפול בטמודל ,התרופה המותווית לטיפול בסרט בו לקה התובע ,אינו מסייע לו וא+
נצפתה החמרה בתהלי* הגידולי וירידה תפקודית ,במהל* הטיפול עמו.
 .26לא זו א +זו ,א +בחוות הדעת שהוגשה מטע הקופה – חוות דעתו של פרופ' ברו* קליי ,אישר
המומחה מטע הקופה" :ברצוני לציי שלו החולה היה שלי הייתי מטפל בו אותו דבר אבל
הייתי אומר לו שהטיפול איננו נמצא בסל התרופות ולכ עליו לממנו מכיסו".
)ההדגשה אינה במקור(.
 .27למרות זאת ,לא מצא שיקול זה ,שאינו שנוי כלל במחלוקת על יסוד החומר הרפואי ,ביטוי ממשי
בהחלטת הועדה.
טיפול "מציל חיי"
 .28הועדה נימקה את החלטתה שלא לממ את הטיפול בי היתר בכ* שהטיפול אינו "מציל חיי".
הועדה הגדירה טיפול מציל חיי באופ צר ביותר ,כ"טיפול המרפא את המחלה או דוחה את
חזרתה למש* זמ ארו*".

אלא שא +על פי חוות דעתו של פרופ' קליי מטע הקופה – "...תוחלת החיי) החיצונית
המדווחת בספרות הינה פחות משנה .אי מחלוקת על העובדה שאי בעול) טיפול מציל חיי)
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למחלה זו .לכל היותר נית לטעו על טיפול כלשהוא שהוא מארי* חיי) אבל בשו) אופ לא
מציל חיי)".
משכ* ,אי חולק כי ג תרופת ה"טמודל" ,המותווית בסל למחלתו של התובע ,אינה מרפאת את
המחלה או דוחה את חזרתה למש* זמ ארו* ועל כ ,א +היא ,באותה המידה ,אינה "מצילת
חיי" )לשיטת הקופה(.

מכא ,שהפרשנות הצרה בה נוקטת הקופה יוצרת למעשה "מעגל שוטה" טאוטולוגי ,המותיר את
התובע בלא כל תרופה בידו.

 .29א +המדינה ,בתגובתה להלי* ובסיכומיה הביעה עמדתה כי "אי לקבל את טענת הקופה לפיה
חובת הפעלת שיקול הדעת שמורה א* ורק למקרי) של הצלת חיי)" וכי "אי כל ספק כי ייתכנו
טיפולי) חיוניי) :א) מאריכי חיי) א) כאלה שאילולא יינתנו תיפגע באופ מהותי ומשמעותי
איכות חייו של המטופל".
לדידה "העובדה כי טיפול אינו מציל חיי) אינו מהווה נימוק לכשעצמו המצדיק אי מת
אישור ...על ועדת החריגי) להתייחס לאינטרס הטיפולי החיוני שבעטיו הובא העניי בפניה,
וביחס לאינטרס חיוני זה לבדוק הא) הטיפול מגשי) אותו; באיזו מידה נית להשיג אינטרס
טיפולי זה באמצעי) חלופיי) הכלולי) בסל; מה המשמעות הכלכלית הכוללת של מת הטיפול
לכלל החולי) במצבו של המטופל וכו'"...
)ההדגשה אינה במקור(.
מסכימי אנו ע עמדת המדינה בעניי זה.
 .30מכל מקו ,לא יכולה להיות מחלוקת כי בא יופסק הטיפול החלופי לתובע ,תחול נסיגה ודאית
במצבו .משכ* ,הענקת הטיפול לתובע ,א +א אינה "מצילת חיי" כהגדרתה המחמירה של
הועדה ,ודאי מוציאה אותו מסכנת חיי מיידית ,יחסית למצב בו יפסק הטיפול.
 .31זאת ועוד ,על פי טופס אישור התרופה לפי תקנה  29לתקנות הרוקחי תכשירי רפואיי
התשמ"ו – ) 1986ת" (1/התכשיר חיוני ולא קיי תכשיר חלופי הרשו ומשווק בישראל לאותה
מטרה".
האמור בטופס תוא את כל פי חוות הדעת הרפואיות שהונחו בפנינו )לרבות חוות הדעת מטע
הקופה( ולפיה ,האופציה הטיפולית היחידה העומדת כיו בפני התובע היא תרופת ה – CPT-11
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יחד ע האווסטי אשר כבר הוחל בנתינת בפועל ואלו הראו תוצאות טובות ושיפור במצבו של
התובע.

 .32לפיכ* ,משמעות החלטת הועדה ,במצב הנתו הקיי ,תו* הפסקת טיפול שכבר הוחל בו ומגלה
מגמה חיובית ,הינה החמרת הסיכו בו נתו התובע ממילא.
לא נמצא בהחלטת הועדה ביטוי לכ* ששיקול זה נלקח בחשבו בכלל שיקוליה.
טיפול נסיוני
 .33הועדה דחתה את בקשת התובע ג מ הטע שמדובר ב"טיפול נסיוני".
אי מחלוקת כי עד היו לא נעשו הנסיונות המדעיי הנדרשי והמספקי להוכחת יעילות
הטיפול והתאמתו למחלת התובע ,אול מנגד ,ג אי חולק כי התובע מגיב לטיפול זה.

מעבר לאמור ,בטופס אישור התרופה על פי תקנה  29לתקנות הרוקחי צויי כי הטיפול החלופי
הוא "טיפול ידוע לגידולי מוח אשר הוכח כטיפול יעיל במספר מחקרי קליניי פאזה ."2
כמו כ ,הטיפול החלופי הוא טיפול ידוע ועל פי חוות הדעת הרפואיות שהוצגו מטע התובע 
מהווה חלופה יחידה כאשר הטיפול המקובל בהקרנות וטמודל נכשל.

לא זו א +זו ,כאמור ,ג פרופ' קליי ציי מפורשות בחוות דעתו כי לו היה התובע חולה שלו –
היה מעניק לו את אותו הטיפול.

"חריגות" התובע
 .34באשר ל"חריגות" התובע קבעה הועדה כי התובע אינו מהווה מקרה חריג ,אלא חולה שלא הגיב
לטיפול המקובל ,כפי שקורה לא אחת וכי א +תגובתו לטיפול הנסיוני אינה חריגה ,שכ 50%
מהחולי צפויי להגיב באופ דומה לטיפול ,לפרקי זמ שוני.
הקופה טענה כי החריגות אותה בוחנת הועדה הינה חריגות מצבו של החולה הספציפי ביחס
לחולי אחרי הסובלי ממחלה דומה או זהה.
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על פי עמדת המדינה ,ועדת החריגי הוקמה בכדי לבחו מקרי מסוימי בה מתבקש באופ
חריג שירות אשר אינו נכלל בסל השירותי" .חריגות" המקרה נבחנת אפוא ביחס לחובת הקופה
לפי סל השירותי ,ולא ביחס למטופלי אחרי הנזקקי לטיפול שאינו בסל.
המדינה הוסיפה עמדתה בסיכומיה כי אי מדובר בטע לכשעצמו לדחיית בקשה לאישור טיפול
כחריג.
מקובלת עלינו עמדת המדינה בעניי זה.
 .35אול א +לשיטתה של הקופה ,לא היה מקו לדחיית הבקשה מנימוק אי "חריגותו" של התובע:
הועדה קבעה כי קיימי  36מבוטחי של הקופה שחדלו להגיב לטיפול המקובל וכי מחצית
צפויי להגיב לטיפול החלופי.
ג בהתא לקביעת הועדה באשר למספר של המטופלי הנמצאי ב"מצבו" של התובע ,הרי
שעל פי הנתוני שהובאו בפנינו ועמדו ג בפני הועדה ,אי חולק כי תגובתו של התובע לתרופה
ושרידותו מצביעי על "חריגות" ,א +ביחס למבוטחי אלו:
על פי חוות דעתו של פרופ' קליי מטע הקופה ,תוחלת החיי הממוצעת למחלת התובע פחותה
משנה .התובע שורד ומתפקד כבר כ  12.5חודשי ממועד הניתוח .כמו כ ,התובע מגיב לטיפול
החלופי כבר כשבעה חודשי )מיו  29.7.07על פי תצהיר הגב' טיירו( ,ואילו על פי קביעות הועדה
מש* התגובה הממוצעת לטיפול הוא  46חודשי.
התובע מהווה אפוא "חריג" ,ה בהישרדות וה בתגובה לטיפול החלופי ,כ* שג בחינת מצבו של
התובע למול יתר המבוטחי בהתא לממצאי הקופה ,מצביע על "חריגותו" ,א +לפי שיטת
הקופה.
 .36משכ* ,היעתרות לבקשת התובע ג לא תפלה את יתר המבוטחי ,שכ יש לבחו כל מקרה לגופו
וממילא הטיפול החלופי הוכח כיעיל לגבי התובע ,א +מעל ומעבר לצפוי לגבי חולי מסוגו.
סיכו
 .37לסיכו ,לאחר שבחנו את ההלי* בפני הועדה ,את אופ הפעלת שיקול דעתה והחלטתה בעניינו
של התובע ,הגענו לכלל מסקנה כי נפלו בה פגמי מהותיי ,המצדיקי את התערבותו של בית
הדי.
 .38כאשר אנו שוקלי את האינטרס של הארכת חייו של התובע במצב עובדתי נתו וקיי בו כבר
החל לקבל את הטיפול באווסטי בשילוב ע  CPT-11עוד טר הפניה לבית הדי וטיפול זה
מצביע על שיפור ומכל מקו על התייצבות; בשי לב לכ* שג פרופ' קליי מטע הקופה מאשר
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כי אי בעול טיפול חיי מציל למחלה ולכל היותר יכול להיות טיפול מארי* חיי למחלת
התובע ,אלא שא +לדידו "לו החולה היה שלי הייתי מטפל בו אותו דבר"; נוכח הסכנה או אי
הודאות באשר לתוצאות הפסקת הטיפול החלופי ושמא א +נסיגה לרעה במצבו של החולה
ובעיקר בשי לב לכ* שאליבא דכל הרופאי זהו הסיכוי היחיד ,התרופה היחידה העומדת
לתובע ,בבחינת להיות – או לחדול; הרי שבשקילת כלל הנתוני האלו אל מול דרישותיו
הנוקשות של צו התרופות ,דעתנו היא כי יש להעדי +במקרה זה את האינטרס של הסיכוי
להארכת חיי החולה ,האינטרס של הפגיעה המינימלית האפשרית בחייו ושמירת כבודו כאד ,על
פני האינטרס של מת נפקות לדרישות צו התרופות ,כלשונו.
סו ,דבר
 .39התביעה מתקבלת.

התובע יהא זכאי למת תרופת האווסטי בשילוב ע  CPT-11במימו הקופה ,שירותי בריאות
כללית ,זאת בהתייחס ה לטיפולי שנתנו לו טר הגשת התביעה ,ה לטיפולי שנתנו לו במהל*
בירורה של התביעה וה לטיפולי ככל שידרשו ,על פי הערכת המש* תגובותיו לטיפול הנית ,על
ידי הרופאי המטפלי בו.
היות ומימו הטיפולי נעשה עד עתה מכספי תרומות ,תחול חובת המימו בפועל על הקופה החל
מהטיפול הקרוב ,הצפוי להנת מחר )ה  (26.2.08ואיל* ,בהתא לקביעתנו דלעיל.

 .40משנית פסק הדי בהקד כפי שהתחייב מנסיבות העניי – מתייתר הצור* בהמש* מת סעד
זמני.
 .41הקופה תישא בשכר טרחת עו"ד לטובת התובע בס* של  3,000ש"ח בתוספת מע"מ כחוק בגינו
וכ תישא לטובתו בהוצאות משפט בס* של  2,000ש"ח ,הכל לתשלו תו*  30יו ממועד המצאת
פסק הדי אליה.
 .42אי חיוב בהוצאות כלפי המדינה.
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נית היו)  25.2.2008בהעדר הצדדי).
5129371

5129371

מיכל לויט 5467831311068/07
5467831354678313

מיכל לויט  שופטת,
אב"ד

נ.צ .מר ירקוני

נ.צ .מר בילוגורסקי

קלדנית :נאווה ינאי  +צביה אברה
נוסח מסמ* זה כפו +לשינויי ניסוח ועריכה
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