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ראשי | כלכלה ועסקים | בריאות | בפיגור קל אחרי המתחרים :לאומית תשקול מחדש טיפול
דואדופה לחולי הפרקינסון

בפיגור קל אחרי המתחרים :לאומית תשקול
מחדש טיפול דואדופה לחולי הפרקינסון
בקופ”ח מאוחדת הכירו במצוקה ומאשרים מימון בשנה וחצי האחרונות .כללית ומכבי
מאשרות את התרופה מזה שנים • הועדה תגיש הצעת חוק להסדיר את הביטוח
הסיעודי ,במעבר חולים מקופה לקופה.
חומי ברמן |  | 17:41י״ד במרחשון תשע״ו

בדיון מיוחד שערכה היום הוועדה לפניות
הציבור בראשות ח”כ ישראל אייכלר ,תיארו
חולי פרקינסון במצב מתקדם ובני
משפחותיהם את המצוקה הקשה בגין
הסירוב לאשר את התרופה המאפשרת
הקלה לחולים ללא תופעות הלוואי הקשות,
בגלל שאינו בסל הבריאות.
עמיר כרמין יו”ר עמותת הפרקינסון בישראל:
הטיפול אמנם אינו בסל הבריאות .לכאורה
הקופות לא חייבות לתת והן נותנות ,מלבד לאומית שבאופן גורף אינה מאשרת את
הטיפול .מדובר בעשרות חולים שהדואודופה תעזור להם .התוצאה היא שיש אפליה כלפי
חולים בקבלת הטיפול.
פרופ’ מיגל שוורץ מומחה הפרעות תנועה מבית החולים בני ציון הסביר :הקושי בכדורים
הוא בהשתלטות על תופעות הלוואי .החולה במצב מתקדם נמצא בין הפטיש לסדן -מחד
זקוק לתרופה ומאידך היא גורמת לנזק .בשנים האחרונות התברר שאפשר לדלג על
הקיבה דרך צינור ולתת לחולה בדיוק את המינון שצריך ,באמצעות טכניקת ה”דואדופה”
עוזרת בכל תופעות הלוואי”.
לשאלת היו”ר ח”כ אייכלר כמה זה יקר ,השיב כי “המחשב הצמוד עולה כמה אלפי דולרים
וכן עוד כמה אלפים לטיפול .החולה צריך משכנתא כדי לשלם את התרופה ,שעברה
לאחרונה את הביקורת האמריקאית”.
קרא עוד:
שיעור חולי הפרקינסון בישראל הוא מהגבוהים בעולם; לרשויות הבריאות אין מספיק
נתונים
תקדים משפטי :הביטוח הלאומי הסכים להכיר בפרקינסון כמחלת עבודה
בוליביה :האסיר החרדי ר’ יעקב אסטרייכר חלה בפרקינסון
חולי פרקינסון ובני משפחותיהם סיפקו תיאורים מצמררים על מצבם .חלק מהחולים ציינו
כי עברו לקופות שונות כדי לקבל את הטיפול ואחרי איימו לעזוב את לאומית .לטענתו של
דני עולמי ,סגן יו”ר עמותת הפרקינסון כי קופ”ח כללית מבקשת שכל המשפחה תעבור,
הגיב מר אייל חסידים ממשרד הבריאות כי זה דבר שלא ייעשה והוא אינו חוקי.
היועצת המשפטית לוועדה ורד קירו זילברמן ,הדגישה ש”כל אדם יכול לעבור מקופה
לקופה והקופות מחויבות לקבל .אבל יש דברים נלווים שנפסקים כמו הביטוח הסיעודי.
היו”ר ח”כ אייכלר אמר כי “זו לקונה שחייבים לתקן .לא ייתכן שאומרים שאפשר לעבור
אבל למעשה לא מספקים ביטוח סיעודי .זה אומר שחולה אינו יכול לעבור .צריך לתקן את
החוק”.

כלכלה ועסקים

בית המדרש

מאורסים

מבזקים
 16:09לאחר סיכול הדקירה 3 :שוטרי מג”ב נפצעו בפיגוע
דריסה בבית ענון
 15:44כביש  16מתקדם :שש קבוצות מתמודדות על
המכרז לסלילת ‘דרך עובדיה יוסף’
 15:36בורו פארק :מסיבת ‘שמחם בבנין שלם’ לטובת
מוסדות סלאנים
 15:24נתניהו“ :הויכוחים על מתווה הגז מזכירים לי את
כביש 6″
 15:07בני ברק :ילד נפל ונחבל במהלך משחק בכדור
בחצר הת”ת ,מצבו בינוני
 14:51ב”בית המורה -בית יעקב” :הפורום הירוק -סדרת
מפגשי אומנות ויצירה מחומרים טבעיים.
 14:28מערכת חדשה תחשוף את משגרי הרקטות בזמן
פעולה • צפו
 14:25החלום ושברו :מאחורי הקלעים של התפטרות
דרעי ממשרד הכלכלה
 14:23פַ ְּרנְסֵ נּ ו ְ ַכ ְל ְ ּכלֵנּ • אסיפת רבני אנטוורפן שע”י
ארגון ‘שערי פרנסה טובה’
 13:47מחבל ניסה לדקור שוטר ליד בית ענון; הוא נוטרל
ללא נפגעים
 13:15דרעי התפטר מתפקיד שר הכלכלה; יכהן כשר
לקידום הפריפריה ,הנגב והגליל
 13:11בֵית צַדִ ּיקִ ים י ַעֲ מ ֹד • שמחת בית ראסלוביץ –
דעעש – מז’יבוז’ – דומ”ץ סאטמאר ליקווד
 12:26בעתיד תרוויחו יותר :שכר המינימום יעלה בעוד
שנתיים ל 5,300-ש”ח
 12:07ירושלים :הגאב”ד ,הגר”ש מחפוד ורבנים נוספים,
התאספו בעניני שחיטה ומילה
 11:19זכותו יגן • מראות מחייו של כ”ק האדמו”ר
מקיוויאשד זצ”ל
 11:14שמחת נישואי בת הגר”נ ברנדסדורפר דומ”ץ
שכונת ‘קנה בושם’ בבי”ש • תיעוד
 10:52כתב האישום חושף את הנס :הלהב נשבר וכך
ניצלו חייהם של  3יהודים
 10:31אסון בכביש החוף :מתנדב משטרה שיצא לעזור
לרכב תקוע – נהרג מפגיעת רכב
 10:22דֹמֶ ה חָ תָ ן מִ ְכלַל י ֹפִ י • שבת שבע ברכות לבת
האדמו”ר מקוידינוב
 10:21ביקור ממלכתי :שר הבריאות ליצמן יוצא למסע
רשמי לבריטניה
‘ 09:58חוק העמותות’ יוצא לדרך :יגביל את פעילותם של
ארגוני השמאל
 09:30זכותו יגן עלינו • הילולת האדמו”ר מטשארנאביל
זצ”ל בצל בנו האדמו”ר שליט”א
 09:28לַעֲ ֹׂת ַׁ ָּת ַּהֲ ָלכָה • האדמו”ר מנאראל שבת
בבית מדרשו בבני ברק
 09:27ו ְאֵ ַרשְ ׂתִ ּיְ לִי • שמחת התנאים בחצרות קרעטשניף
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ד”ר אמיר פרידנברג מנהל רפואי בשב”ן בקופ”ח לאומית טען“ :התרופה נדונה כמה
פעמים בוועדת הסל ונדחתה .העלות שהעריכה ועדת הסל היא  50מיליון  .₪ללאומית
כ 5-מיליון שקלים .המחוקק דורש מאיתנו לעמוד בתקציבים .לבי לבי עם החולים אך מה
ההבדל ביניהם לבין חולי סרטן הריאה .לשב”ן יש תכניות .אנחנו נותנים יותר לCP-
למשל מקופות אחרות .אני יושב בוועדת הסל ובשנה שעברה זה ירד ביום האחרון בגלל
צהבת  .Cהוא הבטיח כי ישתדל בועדת הסל להכניס השנה את ה”דאואדופה”.
ד”ר נתן לדרמן מקופת חולים מאוחדת הבהיר כי “מי שעומד בכללים הרפואיים מקבל
דואודופה .הכרנו במצוקה ואנחנו מאשרים יותר משנה וחצי את התרופה -טופלו  9חולים.
כיו”ר ועדת החריגים אני אחראי לפניות הללו”.
היו”ר ח”כ אייכלר פנה בדרישה לנציג לאומית ד”ר פרידנברג :אם כללית ,מאוחדת ומכבי
עושות את זה למה שלאומית לא תקבע את הזכאות בוועדת חריגים? המדינה צריכה
לתת את כל הדברים הללו שמצילים חיים או מאפשרים איכות חיים נכונה .אך ועדות
החריגים נועדו לעזור למקרים כאלו לקבל אישור לפנים משורת תרופות הסל .מדובר
בחמש משפחות ושתיים שפנו .אבקש שלאומית תאשר באופן מקצועי בוועדת חריגים את
הבקשה .הקופה לא תתמוטט” .הוא ביקש ממנו בנוסף “לפעול להכניס את התרופה
לוועדת הסל השנה” .ד”ר פרידנברג הבטיח לפנות חזרה להנהלת קופ”ח לאומית בנושא.

ירושלים – אלעסק – ביאלא פשיסחא
 09:25אֲ גֻדָ ּה אֶ חָ ת • האדמו”ר מסאדיגורה נשא דברים
באסיפת אגודת ישראל בבני ברק
 09:22מסע הקודש של כ”ק האדמו”ר מסאטמאר ללונדון
• גלריה שניה ומסכמת
 09:21בראשות האדמו”ר מערלוי :עצרת התעוררות על
הסתלקות הגרי”י זינגר
 09:11חֶ לְקַ ת מְ ח ֹקֵ ק סָ פּן • האדמו”ר מטשארנאביל
בתפילה על ציון אביו האדמו”ר
 9 08:58מבוקשים נעצרו במהלך הלילה ביהודה ושומרון
 08:00נצחו אראלים • כ”ק האדמו”ר מקיוויאשד זצ”ל
למנוחות

לקריאת כל המבזקים «

הועדה תגיש הצעת חוק להסדיר את הביטוח הסיעודי ,במעבר חולים מקופה לקופה.
כתבות נוספות באתר

בורו פארק :מסיבת ‘שמחם בבנין שלם’ לטובת
מוסדות סלאנים
יעקב אבוביץ | י"ט חשון התשע"ו

אייכלר לליצמן“ :הציבור יודע ליצמן הבטיח :תחנות מד”א ארגון הבריאות העולמי :בשר
מעובד הינו מסרטן ודאי!
שאתה השר לענייני פניות ביהודה ושומרון לא ייסגרו
הציבור”

כתיבת תגובה
האימייל לא יוצג באתר (*) .שדות חובה מסומנים

אימייל

שם

*

*

התגובה שלך

זכותו יגן • מראות מחייו של כ”ק האדמו”ר מקיוויאשד
זצ”ל
להגיב

יעקב אבוביץ | י"ט חשון התשע"ו
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זכותו יגן עלינו • הילולת האדמו”ר מטשארנאביל זצ”ל
בצל בנו האדמו”ר שליט”א
יעקב אבוביץ | י"ט חשון התשע"ו

בראשות האדמו”ר מערלוי :עצרת התעוררות על
הסתלקות הגרי”י זינגר
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מסע הקודש של כ”ק האדמו”ר מסאטמאר ללונדון •
גלריה שניה ומסכמת
יעקב אבוביץ | י"ט חשון התשע"ו

יֹם ַבּחֲ צ ֵֶריָ • אירועי חצרות הקודש ליום א’ ,י”ט
בחשון תשע”ו
יהודה פריד | י"ט חשון התשע"ו

נצחו אראלים • כ”ק האדמו”ר מקיוויאשד זצ”ל
למנוחות
יהודה פריד | י"ט חשון התשע"ו

גלריות

בורו פארק :מסיבת ‘שמחם
בבנין שלם’ לטובת מוסדות
סלאנים

פַ ְּרנְסֵ נּ וְכַלְ ְכּלֵ נּ • אסיפת רבני
אנטוורפן שע”י ארגון ‘שערי
פרנסה טובה’

בֵית צ ִַד ִ
ּיקים י ַעֲ מ ֹד • שמחת בית
ראסלוביץ – דעעש – מז’יבוז’
דומ”ץ סאטמאר ליקווד

ירושלים :הגאב”ד ,הגר”ש
מחפוד ורבנים נוספים,
התאספו בעניני שחיטה ומילה

זכותו יגן • מראות מחייו של
כ”ק האדמו”ר מקיוויאשד זצ”ל

שמחת נישואי בת הגר”נ
ברנדסדורפר דומ”ץ שכונת
‘קנה בושם’ בבי”ש • תיעוד
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