היוםהגורלי
שלהשלים
הבוקר תכריע הוועדה להרחבת סל הבריאותאילו תרופותייכנסו ,ומי יצטרךלחכות לשנה הבאה לשלב
וטכנולוגיות בשווימיליארד וחצי שקלים לחברי
הסופיהגיעו קרוב למאה תרופות ,תכשירים ,חיסונים
הרשימה הסופית תוצג מחר
מיליון ,ומאותאלפיחולים יישארו ללא מזור לכאבם
הוועדה יש רק 300
בסרטן המעי,הלבלב ,השד ,הר־
$TS1$הרחם$TS1$,

לסייעלחולים
התרופות אמורות
ררתם
אליזרע
$DN2$הרחם$DN2$,הערמונית ,השחלה,
חם,
לוואי צפויותלהיכנסלסל ,כמו
בתופעות
׳״{ ועדת סל הבריאות,שהדולה את עבודתהלפני כדוודשיימ ,ובחילות על רקעטיפול כימותרפי.
בתחום הגנטיקה צפויה הוועדה לשקוללהרחיב את
 97תקיים במהלך היום את הדיונים הסופיים שלה ותגיש
לגילוי נשאים של מחלות
הסלולהכליל בדיקות סקר
מדור את מסקנותיה לשר הבריאות יעקבליצמן.
גנטיות בקרב יהודים ממוצא מרוקאיומחלות שכיחות
שבראשה עומד מנהל
בית־החולים רמב״ם פרופ׳ רפי
לוועדה,
בתחום הגי־
$TS1$הגינקולוגיה$TS1$
האוכלוסייה הערבית והדרוזית.
וטכנולוגיות חדשות
ביאר ,הוגשו מאות תרופות ,בדיקות ,חיסונים
בקרב
תכשיר
תאשר גם
בשווי של 5.2מיליארדשקלים ,ובסופו של דבר רק קרוב למאה נקולוגיה
$DN2$הגינקולוגיה $DN2$קיימת הערכה שהוועדה
לנפגעות תקיפה מינית.
$TS1$שקלים $TS1$.למניעת היריון במקרי חירום
הגיעו לשלבים הסופיים,בעלות כוללת שלכמיליארד וחצי שק־
והתכשיריםשעלו לשלבים הסופיים יש־
$TS1$ישנם$TS1$
בין התרופות
מיליון שקלים בסך
 $DN2$אלא שבידי חברי הוועדה תקציב של 300
לים.
$DN2$ישנם $DN2$גםטיפול לשימור דם טבורי למשפחות שבהן יש
נם
הכל ,קצת פחות משלישמהעלותהכוללת,ועל פי הערכות מאות
משפחה הזקוק להשתלת מח עצם .דם טבורי הוא
בן
אלפיחולים יישארו בסופו של דבר גם השנהבלי מימון לתרופה
היילוד לאחרהלידה ,הוא
רם המופק מחבל הטבור של
שעשויהלהציל את חייהם או להקל עלסבלם.
עשיר בתאי גזעכלליים שתיאורטיתיכולים להפוך
שתרופות בתחום האונ־
$TS1$האונקולוגי$TS1$
בדומהלשנים האחרונות ,ההערכה היא
לכל סוג של תא בגוף .כיום מחיר של שימור דם טבורי
גי$DN2$לחולי הסרטן יהיו חלק משמעותי מתקציב הסל .לחברי
קולוגי
שקלים.
000,7
ל־
000,5
באופן פרטי נע בין
הוועדה הוגשו  34תרופותכאלה ,אך מתוכן רק 15עלו לשלב הבא.
הריאהועוד .גם

שאמורות
תרופות
לסייע
למניעת הקאות
תרופות

הנוירולוגיההטיפול דאודופה ,המיועדלטיפולבחולי
בתחום
פרקינסון ,קיבל דירוג גבוה וצפוילהיכנסלסל.
$TS1$התרו—$TS1$
התרו־
לחולי פרקינסון בשלב מתקדם שלהמחלה ,כאשרהטיפול
דאודופה מיועד

$DN2$התרו—$DN2$

פתי הקיים אינו
היא

מאפשר איזון ותפקוד סבירים.

דאודופה

ג׳ל ,המיועדת למתן בהזלפה ישירה
תמיסת
למעי.

המרכיבים נמצאים בתוך מכלפלסטיק ,המתחבר למ־
$TS1$למשאבה$TS1$
שאבה
$DN2$למשאבה $DN2$ניידת וממנהלצינורית המגיעה ישירותלמעי
הדק .זו השנה הרביעית שבה מקבל המכשיר את הדירוג
הגבוה ויוצא ברגע האחרוןמהסל .״מדוע רק קולם של
חולי הסרטן או הלבנשמע?״ תוהה עמיר כרמון מעמותת
הפרקינסון .״הייתכן כיההתעלמות נובעת מכךשחולי
נתפסים תמיד כחולים מבוגרים ושקטים,
הפרקינסון
שאפשרלזנוח אותם?״
בתחום בריאות הנפש הגיעה לשלבים הסופיים גם
קשב
התרופה אטנט המיועדת לילדים עם הפרעות
קשות שמיצו את הטיפולבריטלין ובקונצרטה .השנה
למבוגרים.
לא תיכנס לסל תרופה שכזו המיועדת

קובלון,חולההלוקה
בשנה שעברהעלהלתודעה הציבוריתאלי
בתסמונת המעי הקצר שנאבק כדי שהתרופה גטקס תיכנסלסל.
הדיאליזהשאליו הוא
קובלון התפרץ בשנה שעברה ,יחד עם עמוד
לדיוני הוועדה ודרש שיתייחסולבקשתו .הוא אומנם זכה
מחובר,
לתמיכה רבה ברשת בזכות עמוד הפייסבוק ״מורידים את אלי
מהעמוד״ ,אך חברי הוועדה לא נענולבקשתו .בינתיים הוא קיבל
שהשנה יקבל אותה
במסגרתטיפולי חמלה ,בתקווה
את התרופה
כבר במסגרתהסל .השנה דורגה התרופה גבוה יחסית ,ומחירה ירד
באופן משמעותי ,כך

שגםעליה ידונו חברי הוועדה בדיונם הסופי

היום.

ועדת סל

התרופות

מתמנה מדי

שנה על

ידי שר הבריאות ובה־
$TS1$ובהסכמת$TS1$

סכמת
בהסכמת $DN2$שר האוצר .חברי הוועדהממליצים לממשלה על
ולטכנולוגיות
של אזרחי ישראל בכל הקשורלנגישות לתרופות
מתקדמות .בשנת  2006עמד תקציב סל התרופות על 700
רפואיות
מיליוןשקלים,
מיליון שקל ,שנתיים לאחר מכן ירד הסכום ל־ 450
מיליוןשקלים .מדי שנה
והחל משנת  2011התייצב הסכום על 300
נדרשים נציגי הוועדהלדרג את איכותן הרפואית ואת חשיבותן של
מאות תרופות בסכומים הגבוהים פי עשרות מונים .״סל התרופות
בהפטיטיס
של השנה שעברה לא הצליח לתת מענהלחולים רבים
מתקדמת או סרטן
שחמת
סי שמצבם לא ׳החמיר מספיק׳ לכדי
חוליו בורמן,מנכ״ל הארגוןהישראלילבריאות הכ־
$TS1$הכבד$TS1$.
הכבד״ ,אומר
שנמצאים
בד $DN2$.״אנחנו מצפים שהשנה יינתן פתרון רפואילחולים
בד.
בינתיים ׳רק׳ במצב של הידרדרותהמחלה״.
הצרכים

אלי קובלון
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דאודופה,

תמיסתג׳ל
המיועדת
התרופה:

למעי

ישירה

גטקס

להזלפה

99
התרופה

התרופות

הזאת
״״

השביעה עליי
באופן

שחברי
יאשרו

השנה כי

שלה
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דרמטי,

מקווה

הסל

הרבות

ועדת
אותה

העלות

גבוהה

מאוד
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כנראה

הפתרון

האחרון

ליפשיץ
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התרופה:

התרופה

התרופה :אווסטין,
שנמצאה

לסרטן

יעילה

צוואר

יש לי

ביטוח

הרחם

מורחב

מקופת החולים
ויש לי

המחלה,אולם
ללא

התרופה

הכבד שלי

אבל
נזצב

ידרדר

במהרה

אאלץ לעבור

ביטוח

פרטי,

שניהם לא

מכסים

את

התרופה
שאני

באמת

