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יום שלישי  15מרץ 1111
לכבוד
מר יואל ליפשיץ ,עו"ד
סמנכ"ל לקופות חולים ושירותי בריאות נוספים
משרד הבריאות

שלום רב,
הנדון :עקרונות הכללת תכשירים במסגרת השב"ן.
מעיון למכתבך בנושא שבנדון שהופץ לקופות החולים ,מיום  , 92121111עולה ,כי החוזר קובע
כללים מוסדרים להכללת תרופות שב"ן ולגביית השתתפות עצמית ואנו מברכים על כך .עם
זאת ,במקרים מסוימים ,חולים עלולים להיפגע מהדרישה המפורטת בסעיף  1.5לחוזר,
וברצוננו להפנות את תשומת לבך לכך ולבקשך לבטל סעיף זה.
אמנם במצב הנוכחי קיימת בעיה כאשר תרופות מסויימות נמצאות גם בשב"ן בהשתתפות של
 51%וגם במסגרת הסל בהשתתפות של  15%ובהתוויה מצומצמת .נכון גם כי לכאורה
לקופות החולים יש אינטרס ל"עודד" מצבים כאלה.
מצד שני ,יישום החוזר יימנע מחולה שלא עומד בהתוויה בסל לתרופה מסויימת ,אך הוא זקוק
לתרופה בכל זאת ,לרכוש את התרופה במסגרת השב"ן בהנחה של  .51%בוועדות הסל
האחרונות ,היו תרופות לא מעטות אשר הוכנסו לסל בהתוויות המצמצמות את הנגישות
לחולים ,על מנת לאפשר הכנסת יותר תרופות לסל השירותים למקרים ה"קשים" יותר .אולם
הגדרות אלו ,הנובעות ממצוקה תקציבית ,מותירות חולים רבים מחוץ לכיסוי הממלכתי.
עד היום מצאו חולים אלו פתרון חלקי ברכישת התרופה באמצעות הביטוחים המשלימים של
קופות החולים בהנחה ניכרת לעומת המחיר המלא של התרופה .אולם על פי הכללים
המפורטים בחוזר האמור ,חולים שנותרו מחוץ להגדרות שקבעה וועדת הסל ,יאלצו לרכוש את
התרופות להן הם נזקקים במחיר מלא .לחולים אלה משמעות הוראה זו היא עומס כלכלי כבד
עבור אחרים ההוראה מוציאה לחלוטין את התרופות מהישג ידם.
לדוגמה ,למחלת הפרקינסון שאת ציבור החולים מייצגת העמותה ,מיועדת תרופת AZILECT

שנכנסה לסל בשנת  .1111התרופה הוגבלה לשימוש במשך  3שנים בלבד ממועד האבחנה,
למרות שהיא נלקחת כתרופה משלימה ללבודופה לאורך כל תקופת המחלה .משמעות
ההחלטה היא כי בחלוף התקופה הנ"ל חולה פרקינסון ייאלץ לרכוש את התרופה במחיר מלא,
בעוד שכיום הוא זכאי לרכוש אותה במסגרת השב"ן בהנחה של .51%
דוגמה אחרת היא תרופת ה  Zybanהנמצאת בסל בהתווית גמילה מעישון ,ומיועדת גם לטיפול
בדיכאון שהוא תופעה נלווית מצויה אצל חולי פרקינסון ונמכרת למבוטחי השב"ן במכבי
בהשתתפות של .55%
יתרה מזאת ,מכיוון שבמקרים רבים ההתוויה חלה על חלק קטן יחסית של אוכלוסיית היעד
חשש כי חברות הביטוח יעדיפו שתרופות חדשות לא ייכנסו כלל לסל ,כדי לאפשר להן להיכלל
בשב" ן שם פוטנציאל הרוכשים גדול הרבה יותר.
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נראה לנו כי בשקלול הגורמים שמניתי ,מבחינת המטופלים ,המצב הנוכחי עדיף לאין
שיעור .נודה לכם על ביטול סעיף זה בחוזר.
כפתרון לבעיה הקיימת במצב הנוכחי ,ניתן לחייב את הקופות להוסיף שורת הערה בעת
הנפקת המרשם לתרופה הקיימת בסל ,המודיע למטופל שהתרופה קיימת בסל בהתוויה
אחרת.
בברכה,
עמיר כרמין – הנהלת עמותת פרקינסון בישראל

העתקים:
ח"כ הרב יעקב ליצמן – סגן שר הבריאות
ד"ר רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות
שמוליק בן יעקב – העמותה לזכויות החולה
דני נוימן – יו"ר עמותת פרקינסון בישראל
מריאן זנגרייך – הנהלת עמותת פרקינסון בישראל

2585666559
2528776268
2588555962
286465695
297989757

ועדת ביקורת ואתיקה
יו"ר

2586288682

וועדה רפואית מייעצת
פרופ' א .מלמד -יו"ר
פרופ' ר .אינזלברג
פרופ' נ .גלעדי
פרופ' ר .ג'לדטי
פרופ' מ .רביי
פרופ' א .רכס
ד"ר מ .אנקה
ד"ר ס .בדארנה
ד"ר ט .גורביץ
ד"ר מ .הוברמן
ד"ר ש .חסין
ד"ר צ .ישראל
ד"ר כהן
ד"ר צ .סוסל
ד"ר מ .קושניר
ד"ר א .שלזינגר
יועץ משפטי
עו"ד אביחי דרזנר
רואה חשבון
רו"ח י .ספורטה
רו"ח א .חן
חוג ידידי העמותה
גב' כרמית זך – יו"ר

אין מקבלי שכר בעמותה!
כל הפעילים מבצעים
את תפקידיהם בהתנדבות.

טלפון 077-418-1900 :פקס 153-77-418-1900 :מען למכתבים :ת.ד ,85458 .תל אביב 65856
Phone: 972-77-418-1900, Fax: 972-153-77-418-1900, P.O.Box 85458, Tel-Aviv 61253, Israel

parkinson.info@gmail.com

www.parkinson.org.il

