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 .להלן מספר הבהרות לגבי המצב החוקי של התרופות שהעלנו לדיון. עם מגר טל מורגנשטייןנפגשתי 

 :באופן כללי

במועד כלשהו בהתאם כל תרופה שנכללה בסל . עד היום לא הוצאה אף תרופה מסל שירותי הבריאות הבסיסי: 1סעיף 

 .גם אם פג רישומה או רישומה בוטל, עדיין כלולה בסל

  .במידה וקיימת אינדיקציה רפואית מתאימה, מחויבות לספק תרופות אלו לחולים –קרי קופות החולים  –המבטח הרפואי 

זכויות המטופל לגבי . מוסדי 29 הוא [ על פי החובה בסל]המסלול להביא אותו  -כאשר רישום תרופה בארץ פג :3סעיף 

. אישיים 29ואין צורך בטפסי , ח לאומיכלומר כלול בתקרה של ביטו . מצב זה כזכויותיו בתכשיר אחר רשום אשר בסל

האישור לגביה תקף לכל המינונים . כלומר מולקולה אשר אושרה בסל. צורות מתן וחוזקים –ח "צמעקרון   –3סעיף 

צורות המתן  כלהקופה לא מחויבת לספק את [ . מידי או מושהה]כולל אופני שחרור שונים , הקיימים וכל צורות המתן

ספקו מנה כפולה ימג י80ל שנדרש לקחת מינון פכלומר למטו. בכדור אחד אך עלות המינון הנדרש צריכה להיות דומה והחוזקים

 .מג בסכום זהה40של 

 :ופרטנית

1. Alpha D3- רשום ובסל ויש חובה לספק, 1995-כלול בסל מיום החלת החוק.  

כל התכשירים אמורים להיות  1994-תוקף הרשום פג ב,  1995-כלול בסל מיום החלת החוק -כולקלציפרול  .2

 . טיפול ברככת מטבולית ואוסטאומלציה. עה וריפוי של רככת תזונתיתההתוויה מני. בסל

3. florinef-fludrocortisone – לכן חייב להיות מסופק במסגרת .  2005-רישום פג ביוני, מיום החלת הסל כלול

  מוסדי 29

 29לכן חייב להיות מסופק במסגרת .  2003פג בדצמבר , מיום החלת החוק כלול [-פומי] הידרוקורטיזון אצטט .4

  וסדימ

5. Mitotane-lysodren- מוסדי 29לכן חייב להיות מסופק במסגרת .  1994-פג ב, מיום החלת החוק כלול  

 29לכן חייב להיות מסופק במסגרת . אפריל  1999פג רשום  1995-כלול בסל מיום החלת החוק  -טריאונין-ליו .6

 . מוסדי

אינדיקציה לטיפול יתר לחץ דם . 2005-מ 250ומינון   1998כלול בסל מהתחלה פג רישום ממרץ  -אלדומין .7

 . חמור -בינוני 
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 :תרופות לא באינדיקציה

Eplerenone-Inspra (Pfizer)-.י מגר "ל ע"נשלחה בקשה באמצעות דוא. לכן עדין לא יכול להדון בסל, לא רשום בארץ

 .לענת גולדבוים חברת פייזר רוקחת רישום, טל מורגנשטיין

 

 

, אישי ותקופתי 29כגון בקשה למלא טופס , תאור מקרים של הפרת החוק jaffe@hy.health.gov.il בבקשה שלחו אל 

 . מקרים שבהם יש שוני בעלות בין תכשיר מושהה ומידי ובין אתי וגנרי

  

  

, בברכה
 

ר ענת יפה "ד
 אגודה ישראלית לאנדוקרינולוגיה, מזכירה
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