שמוליק
מצ"ב מכתב האגודה הישראלית לסוכרת
ביום  9לפברואר ,פורסם מסמך מאת יואל ליפשיץ ,סמנכ"ל משרד הבריאות לפיקוח על
קופות החולים ושירותי בריאות נוספים ,תחת הכותרת "עקרונות הכללת תכשירים במסגרת
השב"ן" (רצ"ב עותק) .המסמך קובע את הקריטריונים להכללת תרופות בתכניות ביטוח
המשלימות של קופות החולים ,ובסעיף  5.1קובע ש:-
"הקופה לא תוכל לכלול ברשימת התכשירים בשב"ן תכשירים הכלולים בסל לאותה מחלה
רפואית תחת תנאים מטיבים (פטור מתנאים מסוימים ,תנאים מקילים ,הקדמת קו טיפול
וכדומה) .על אף האמור בסעיף זה ,במקרים חריגים בלבד ,ניתן לבקש אישור מראש
מהמשרד להכללת תכשירים אלו במסגרת רשימת התכשירים בשב"ן .אישור כאמור יינתן
רק לאחר שהמשרד ישוכנע כי ניתן להגדיר במדויק את הקו המפריד בין זכאות קבלת
התכשיר בסל לבין הזכאות לקבלת התכשיר בשב" ן ובאופן שלא ייצור כל פגיעה באפשרות
קבלת התכשיר בסל הבסיסי או בהסטת מבוטחים לקבלתו בתוכנית השב"ן".
בשב" ן היום נמצאות תרופות חשובות לסוכרת דוגמת תכשירי ה( GLP-1-ויקטוזה וביאטה)
ותכשירי ה repaglinide -דוגמת נובונורם .תרופות אלו נכללות בשב"ן כיוון שהגישה אליהן
בסל הבריאות הממלכתי הינה מוגבלת ,לפי הקריטריונים הבאים:
 HbA1C : GLP-1מעל 8
 BMIמעל 03
מיצוי טיפול ב 2-תרופות פומיות
נובונורם EGFR :מתחת ל03-
משמעות ההוראה הנ"ל היא שאם לא יוחרגו תרופות אלה מאי-הכללה בשב"ן ,אז ימנע
מאלפי חולי סוכרת להמשיך את הטיפול הקיים במחירי השב"ן ויצטרכו לרכוש את התרופות
במחיר מלא ,וגם חולים אחרים שעונים על ההתוויות הרשומות במשרד הבריאות אך אינם
עונים על המגבלות המצמצמות של הסל לא יזכו לרכוש את התרופות בשב"ן.
כיוון שהמיגבלות המאד ברורות ומדידות של הסל נותנות מענה לדרישה החדשה של משרד
הבריאות "להגדיר במדויק את הקו המפריד בין זכאות קבלת התכשיר בסל לבין הזכאות
לקבלת התכשיר בשב"ן " ,מן הראוי להחריג תרופות אלה מההנחיה החדשה .על ידי כך,
ניתן יהיה לטפל באופן נכון באלפי חולי סוכרת ,שלצערנו אובחנו במחלה שמהווה "אפידמיה"
ומאיים על בריאותם של אלפי אנשים ושסיבוכיה עולים הון למערכת הבריאות הרבה מעבר
לעלות הטיפול התרופתי.
יצויין גם שתכשירי ה GLP-1-הם היחידים שמטפלים באופן יעיל בו-זמנית גם בסוכרת וגם
בהשמנה.

