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 408/012016': מס נכות כללית חוזרעדכון   

 

 שירותים מיוחדים בגמלתהמזכות  עדכון רשימת התרופות האונקולוגיותהנושא: 

 

 : כללי

 ., ד"ר אולגה חילקביץיהודה ששוןד"ר   :החוזר כותב

ריכז את ) ד"ר עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בבי"ח איכילובסייע לכתיבת החוזר: 

עה, אבחון וטיפול ימנמטעם המועצה הלאומית ל ההתייחסויות השונות

 וסייע בכתיבת החוזר.אונקולוגיה( במחלות ממאירות 

 .רפואיהמנהל ה ,ישי אוסטפלדד"ר : החוזר מאשר

 .מועד פרסום החוזרמהחל : תוקף

 : מטרת החוזר

בהתאם  (,ר"מירותים מיוחדים )שש בגמלתרשימת התרופות המזכות  עדכון .1

 .מקובלים במחלות אונקולוגיותטיפוליים לפרוטוקולים 

 מבוא:

במחלות  לשינויים בתרופות המקובלות לטיפול, ובהתאם 30/1/2013בהמשך לחוזר מ  .1

 בגמלתהאונקולוגיות עלה צורך לעדכן את רשימת התרופות האונקולוגיות המזכות 

  .בוועדהשר"מ ללא צורך בנוכחות החולה 

המועצה הלאומית למניעה, אבחון וטיפול עם  התייעצותרשימת התרופות עודכנה לאחר  .2

 במחלות ממאירות.

שר"מ ללא  בגמלתבנוהל לקביעת הזכאות, אלא רק ברשימת התרופות המזכה  שינוי אין .3

 .בוועדהצורך בנוכחות החולה 

 :כללי

נקבע לממש את זכאותם לגמלה חולים אונקולוגים רצון להקל ככול האפשר על בשל ה .1

ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולעבור ועדה על פיו  ,לפני מספר שנים הליך של "מסלול ירוק"

 מזורזת ללא נוכחות החולה )בהתבסס על מסמכים רפואיים(. רפואית

 . 50%שר"מ בשיעור של  גמלתהנוהל המזורז מאפשר לאשר  .2

חשוב להדגיש שהנוהל אינו מגביל את החולה מלפנות בהמשך גם בתביעה לשר"מ  .3

 במסלול הרגיל )הכולל לעיתים צורך בבדיקה בוועדה רפואית רגילה, בנוכחות החולה(.
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רכה רשימת תרופות אונקולוגיות הגורמות לתופעות לוואי קשות המגבילות את בעבר נע .4

נקבע כי חולים המטופלים בתרופות המופיעות ו החולים בתפקוד ובפעולות היום יום

 ה יטופלו במסגרת ה"מסלול הירוק".ברשימ

חלו שינויים בטיפולים הניתנים לחולים אונקולוגיים שגרמו להפחתת  בשנים האחרונות .5

תופעות הלוואי המלוות את הטיפול. מאידך, הוכנסו לשימוש תרופות חדשות הגורמות 

  לתופעות לוואי קשות המגבילות את החולים בתפקוד בפעולות היום יום.

תרופות הרשימת את מעדכן החוזר הנוכחי , לאחר בחינה מקצועית מקיפה על כן .6

)לדוגמא, בפעם הראשונה המהוות בסיס לנוהל אישור השר"מ המזורז אונקולוגיות ה

 .(בהצעה גם תרופות פומיות ולא רק טיפולים תוך ורידייםנכללות ברשימה 

עד תום מיום תחילת הטיפול או  שישה חודשים לפחותיש לזכור כי תקופת הזכאות הינה  .7

 .)המאוחר מבין השניים(הטיפולים 

טיפול שאינו ברשימה המקבל חולה , לפיו אישור הזכאותחוזר זה אינו משנה את תהליך  .8

 בשיעור גבוה יותר  גמלה יםשלו מצדיק  IADL-ו  ADL -ה תפקודיאו חולה שרמת  הנ"ל

 לקביעת זכאותו לשר"מ. ו של החולה( בנוכחותרגילה ) לוועדהיוזמן  ,50% -מ

 

 .(ר"מירותים מיוחדים )שרשימת התרופות המזכות בגמלת ש :מצ"ב

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 ד"ר ישי אוסטפלד,
 המנהל הרפואי והרופא הראשי
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 :(62/2/1/5רשימת התרופות המזכות בגמלת שירותים מיוחדים )

 

 קבוצה שמות תרופות מחלות שכיחות

  סרטן שד, בלוטת התריס, שלפוחית
, SMALL CELLהשתן, ריאה 

 נאורובלסטומה
 קפושי סרקומה 
 סרטן שחלה עמיד 
 לימפומה הודג'קין ולא הודג'קין 
 ALL 
 AML 
 Soft tissue sarcomas 
 Hepatocellular carcinoma 

ADRIABLASTINA 
DOXORUBICIN 
DOXIL  
MYOCET 
EPIRUBICIN 
FARMORUBICIN 
LIPOSOMAL 

ANTHRACYCLINES 
 

 לימפומות 
 מילומה נפוצה 
 ניאורובלסטומה 
 סרטן שחלה 
 רטינובלסטומה 
 סרטן שד 
 מיקוזיס פונגואידס 
  סרטן ריאה מסוגSCLL 

ENDOXAN CYCLOPHOSPHAMID 

 מלנומה 
 לימפומה הודג'קין 
 Neuroendocrine tumors 

DACINE 
DETICENE 
DTIC/ 
DACARBAZINE 

DACARBAZINE 
 

 סרטן אשך 
  מסוג  -סרטן ריאהSMALL CELL 
 לימפומה הודג'קין ולא הודג'קין 
 AML 
 Neuroendocrine tumors 

ETOPOSIDE ETOPOSIDE 

  ,גידולי ריאה, שחלה, צוואר הרחם, שד
אשך, סרקומה, לימפומה, גידול 

 ראש/צוואר

IFOXAN IFOSPHAMIDE 

 סרטן מעי גס גרורתי 
  מסוג  -סרטן ריאהSMALL CELL 
 סרטן קיבה 
 סרטן לבלב 
 סרטני דרכי המרה 
 Neuroendocrine tumors 

CAMPTO 
IRINOMED 

IRINOTECAN 

 גרורתי -סרטן אשך 
 סרטן שחלה 
 מתקדם -סרטן שלפוחית שתן 
  ,כלל שאתות דרכי העיכול )מעי, לבלב

וושט, קיבה, דרכי מרה, 
Neuroendocrine tumors) 

CISPLATIN 
ABIPLATIN 
CARBOPLATIN 
PARAPLATIN 
ELOXATIN 

PLATINUM 
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 כלל גידולי הריאות OXALIPLATIN 
  גרורתי, מקומי מתקדם -סרטן שד 
  גרורתי -סרטן שחלה 
  מסוג  -סרטן ריאהNSCLC מתקדם 
 סרטן ושט 
 סרטן קיבה 
  גרורתי –סרטן ערמונית 
  סרטן ראש וצווארSCC 
 שלפוחית השתן 
 סרטן הרחם 
 סרטן צוואר הרחם 
 מלנומה 

JEVTANA 
PACLITAXEL/ABRAX
ANE/ 
PACLIAVENIR/NAB-
PACLITAXEL 
EBETAXEL 
MEDIXEL 
BIOTAX 
DOCETAXEL 
TAXOTERE 

TAXANES 

  גרורתי –סרטן שחלה 
  מסוג  -סרטן ריאהSMALL CELL 
 סרטן צוואר הרחם מתקדם 
  

HYCAMTIN 

TOPOTECAN 

POTACTASOL 

TOPOTECAN 

 סרקומה YONDELIS TRABECTEDIN 

  מסוג  -סרטן ריאהNSCLC  
  מתקדםסרטן שד 
  סרטן ערמונית עמיד לטיפול

 הורמונלי

VINORELBINE/ 
NAVELBINE 

VINORELBINE 

 אסטרוציטומה אנאפלסטית 
 ( גליובלסטומה מולטיפורמהGBM) 
 Neuroendocrine tumors 
 מלנומה 

TEMODAL 
TEMODAR 

TEMOZOLOMIDE (PO) 

 סרטן שלפוחית השתן 
 סרטן הלבלב 
 סרטן השד 
 סרטן השחלה 
 סרטן הריאה 
 סרקומות 

GEMCITABINE 
GEMZAR 
MEDITABINE 

 

PYRIMIDINE 
ANALOGUES 

 כלל גידולי מערכת העיכול 
 גידולי ראש צוואר 
  סרטן העורSCC 
 סרטן השד 

5-FU 
FLUROCIL 

 

  5בכל מצב בו יכול להינתן-FU XELODA CAPECITABINE 
 מלנומה גרורתית YERVOY IPILIMUMAB 

KEYRUDA  

OPDIVO  
  שד גרורתיסרטן ERIBULIN  

IXEMPRA  

TDM-I  
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 רשימת תפוצה:

 

 רופאי משרד ראשי ומחוזות

 רופאי הסניפים

 רופאי הוועדות

 סגן המנהל הרפואי, מרק טרגיןד"ר 

 ד"ר יהודה ששון, אחראי רפואה

 ד"ר ראובן גולדשמידט, רופא אחראי נכות כללית

 קביץ, נוירולוגית ראשיתלד"ר אולגה חי

 לימור לוריא, מנהלת אגף א' נכויותגב' 

 גב' ירונה שלום, מנהלת אגף ועדות רפואיות

 מנהלי סניפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


