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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 ר והמידעמרכז המחק

" מחלות יתומות"בנושא של הכנסת הרווחה והבריאות , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

 .בישראל

 מבוא .1

 ארגון .האוכלוסייהמ 1%-כשלוקה בהן , רובן קשות מאודרוב ,  הן מחלות נדירות"מחלות יתומות"

 ,הערכות לא רשמיותלפי . סוגים של מחלות יתומות 6,000-הבריאות העולמי מעריך כי בעולם קיימים כ

 1.סובלים ממחלות יתומותבישראל אדם - בני60,000-כ

 ומחלות זאקס ופומפיי-טיי, תסמונת טורט,  כגון גושה,מחלות יתומות כוללות מחלות תורשתיות נדירות

 המחלה. ים מחלת תורשתית קטלנית הפוגעת בשריראמחלת פומפיי הי, הלדוגמ. אחרות כגון צרעת

רפיון שרירים ב, חוסר התפתחות מוטוריתב, מופיעה בדרך כלל אצל יילודים ומתבטאת בפיגור בגדילה

 , בקרב משפחות דרוזיות וערביות מוסלמיותשכיחהמחלה זו . הכבד והלשון, הגדלה של הלבובכללי 

 2.ומספר החולים בה בישראל קטן מאוד

תמקד בשתי בעיות מרכזיות הנוגעות מ מסמך זה ".ומותתרופות ית"תרופות למחלות נדירות מכונות 

 :לתרופות יתומות

ידי -רובו של מימון המחקר הקליני ופיתוח תרופות נעשה עלרוב  כיום – פיתוח תרופות יתומות .1

אלה אין תמריץ לפתח הלחברות . פי שיקולים כלכליים-פועלות על ואלה ,חברות התרופות

מצומצם לא יאפשר היעד השקהל משום , ים בהן קטןתרופות למחלות נדירות שמספר החול

מצב זה מוביל לכך שהפיתוח . לחברה להחזיר את עלויות ההשקעה האדירות בפיתוח התרופה

 . לא ניתן מענה רפואיו ולכן לרוב לחולים במחלות אל,של תרופות יתומות מוגבל מאוד

 למחלה יתומה והעדר  העדר הגדרה ברורה בישראל– הכללת תרופות יתומות בסל הבריאות .2

 ים תרופות יתומות בתהליך הכנסת תרופות לסל הבריאות מונעלבחינתקריטריונים ברורים 

נדרשים עדר מימון ציבורי לתרופות אלו החולים יבה. לעתים הכללת תרופות אלו בסל הבריאות

אי מהם טיפול רפו נמנעכך אלה והתרופות ה החולים מתקשים ברכישת .לממן את מלוא הטיפול

 .  ם תרופות מתאימות למחלתישהולם גם כאשר 

. ית התרופות היתומות טומנת בחובה דילמות מוסריות הנוגעות למחויבות המדינה לרווחת אזרחיהיסוג

לא הוא מחשיב לשוק הפרטי לפתח תרופות למחלות שהביא את ההאם המדינה צריכה להתערב ול

 ולספק לחולים במחלות בכדי להתמודד עם המצלעשות צריכה מה המדינה ? כלכליתמבחינה כדאיות 

מהן אפשרויותיה של המדינה בהינתן תקציב מוגבל שעליה להקצותו ? יתומות את הסיוע המגיע להם

 ?להתמודדות עם מגוון המחלות הקיימות

אלא מבקש להעלות לדיון את נושא המחלות היתומות , מסמך זה אינו מתמקד במחלה יתומה מסוימת

נציג את ההסדרים , ראשית:  חלקיםכמהבמסמך . עם הבעיה לשפר את ההתמודדות דרכיםולהציג 

נציג את המצב בארץ ואת הצעת חוק מחלות ,  שנית;ב ובאיחוד האירופי"הקיימים בנושא זה בארה

                                                 
 .49-44' עמ, 2006יולי -יוני, זמן הרפואה, "מחפשות אבא", ית הראלרונ 1
 .שם 2



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 ר והמידעמרכז המחק

נקודות חשובות כמה  לבסוף נציג ;הנוגעים בדברנציג את עמדותיהם של הגורמים ,  שלישית;יתומות

 . כתיבת המסמךלדיון שעלו במהלך

 מבט משווה .2

בחלק זה של המסמך בחרנו להציג את ההסדר . מחלות יתומות שנים רבותמדינות העולם מתמודדות עם 

ב נציג גם את " לארהבנוגע. ב ואת ההסדר שגובש בהנחיות האיחוד האירופי"הקיים בנושא זה בארה

 .ב"הערכת ההסדר בדוח המפקח הכללי של משרד הבריאות של ארה

 ב"ארה .2.1

- ועד כ300-בכל מחלה הוא מכהחולים מספר  . מחלות נדירות6,000-ים סובלים מכנליון אמריקי מ20-כ

200,000.3 

 שנועד לספק מענה הולם לבעיית המחלות The Orphan Drug Act,4ב " נחקק בארה1983 בינואר 4-ב

לצד  ,יועללפיקוח חוק זה ואחראי ליישום  The Food and Drug Administration (FDA)5. היתומות

ח תרופות יתומות ותשל חברות תרופות לסיוע בפי בהערכת הבקשותמשתתפים גופים ממשלתיים ה

 .ן התמריצים לחברות התרופותובמת

בעבור פיתוח תרופות  חברות תרופות 1,000- יותר מFDA- לערך תגמל ה2001החוק ועד שנת נחקק מאז 

 6. תרופות יתומות200- ואושרו יותר מיתומות

 7:אלההחוק קובע כי מחלה או מצב נדיר הם כל מחלה או מצב העומדים באחד התנאים ה

 ;ב" איש בארה200,000-המצב או המחלה משפיעים על פחות מ •

שמכירות התרופה אך לא סביר , ב" איש בארה200,000-המצב או המחלה משפיעים על יותר מ •

 . זותרופה למחלהשל יצור יהתוח ויפהעלות ב יכסו את "בארה

 יקבלו את FDA-אישור מהבלו יקהחוק קובע כי חברות תרופות המפתחות ומייצרות תרופות יתומות ש

 :אלההתמריצים ה

 ;פטור מאגרת הגשת בקשה לבחינת בקשתה של חברה מסוימת .1

ווק בלעדיות מגבילות יזכויות ש.  שניםשבעבלעדיות בשיווק התרופה היתומה למשך  .2

בלעדיות , עם זאת. רות לשווק גרסה זהה של התרופהאת התחרות ומונעות מחברות אח

                                                 
: תאריך כניסה, pdf.00380-00-09-oei/reports/oei/gov.hhs.oig://http, ב"אתר המפקח הכללי במשרד הבריאות של ארה 3

 .2006 ביוני 27
 .2006 ביוני 27: תאריך כניסה, FDA ,htm.oda/orphan/gov.fda.www://http-לחוק ראה אתר ה 4
 .2006 ביוני 27: תאריך כניסה, orphan/gov.fda.www://http,  העוסק בתרופות יתומותDAF -אתר ה 5
: תאריך כניסה, pdf.00380-00-09-oei/reports/oei/gov.hhs.oig://http, ב"אתר המפקח הכללי במשרד הבריאות של ארה 6

 .2006 ביוני 27
 .שם 7
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הכנסת 

 ר והמידעמרכז המחק

 אחרת מוכיחה עליונות התרופה יתומה לאותה מחלה של חבראם זו עשויה להתבטל 

 8;קלינית

 ;מחקרים קלינייםם של  מעלות50%זיכוי מס עד  .3

 ; טיפולים למחלות נדירותשנועדו לפיתוחמענקי מחקר למחקרים קליניים  .4

 .י הרישום של תרופות יתומותהקלות בתשלום אגרות ובהליכ .5

 2001ב שבחן את יישום חוק התרופות היתומות במאי "מדוח המפקח הכללי במשרד הבריאות של ארה

 האמצעי היעיל ביותר ואמהדוח עולה כי מתן הבלעדיות ה. עולה כי ההסדר משביע רצון ומתנהל היטב

 מגביל את FDA-נמצא כי ה, כמו כן.  בעוד שאר התמריצים אינם מרכזיים ודומיננטיים כמוהו,בחוק זה

 9. עליונות קליניתישחברה אחרת תרופה של לכאשר הבלעדיות הניתנת לחברות מסוימות 

מהדוח עולה כי רוב קבוצות . אחד הנושאים שנבחנו בדוח זה הוא נגישות החולים לתרופות יתומות

ווח על יהמפקח ד, עם זאת. ודמאאף שהן יקרות , בדרך כלל נגישותם לתרופות טובהשהחולים דיווחו 

נמצא כי החולים . תלונות בגין מחירן הגבוה של התרופות ועל מחסור באספקת תרופות יתומות מסוימות

 וכי יש חברות תרופות ,ןלהשהם זקוקים נעזרים בתוכניות ביטוח כדי לרכוש את התרופות היתומות 

 10.אלהה להגדיל את נגישותם לתרופות המפעילות תוכניות סיוע מיוחדות כדי לאפשר למעוטי יכולת

 11האיחוד האירופי .2.2

 Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament–הנחיות האיחוד האירופי בנושא זה 

and of the Council  on Orphan Medicinal Products – מנסות אף הן ליצור , 2000 שפורסמו בינואר

 .  המחקר והפיתוח של תרופות למחלות נדירותקף הימערך תמריצים שיסייע בהגדלת

 :אלה העומדת באחד הקריטריונים הא תרופהבהנחיות נקבע כי תרופה יתומה הי

מניעה במצב של סכנת חיים או מחלה לטיפול או ל, התרופה או התכשיר מיועדים לאבחון •

ה  אנשים בקהיל10,000 אנשים לכל חמישהכרונית קשה אשר משפיעות על לא יותר מ

 ;האירופית

התרופה יכולה להירשם כתרופה יתומה גם אם היא מיועדת לטיפול במחלה המשפיעה על יותר  •

סביר לא ללא תמריצים מתאימים אם  , אנשים בקהילה האירופית10,000 אנשים לכל חמישהמ

התרופה ווק התרופה או התכשיר בקהילה האירופית יכסה את עלויות ההשקעה בפיתוח ישש

 .יצורהביו

                                                 
 . יותר או תורם תרומה רבה יותר להבראת החולים באותה מחלהבטוח, עדיפות קלינית פירושה שתכשיר יעיל יותר 8
 
, pdf.00380-00-09-oei/reports/oei/gov.hhs.oig://http, ב"לדוח ראה אתר המפקח הכללי במשרד הבריאות של ארה 9

 .2006 ביוני 27: תאריך כניסה
 .שם 10
11 of the European Parliament and of the Council on Orphan Medicinal Products/2000 141No ) EC(Regulation 

 ,pdf._en141_2000reg_/ 141_2000reg_/1-vol/eudralex/armaceuticalsph/enterprise/eu.europa.ec://http , תאריך
 .2006 ביוני 28: כניסה
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הכנסת 

 ר והמידעמרכז המחק

 : ובהם, תמריצים אפשרייםכמההנחיות כוללות ה

דרישות המחקר לם י שיתאדי פרוטוקול המחקר מהרשויות המאשרות כגיבושמתן סיוע ב •

 ;הןוהפיתוח של

חברת שנראה כאשר הטבה זו לא תינתן . לעשר שניםבלעדיות בשיווק התרופה היתומה מתן  •

יש תרופה אחרת כאשר מה או התרופות אינה מסוגלת לספק כמות מספיקה של התרופה היתו

 ;כלומר בעלת עליונות קלינית, בטוחה יותראו  יעילה יותר אלאותה מחלה שהי

 .אפשרות לביטול אגרת רישום או אגרות אחרות •

 המצב בישראל .3

 חוק המסדיר את נושא המחלות היתומות ומקנה תמריצים לחברות המבקשות לפתח איןבישראל 

בדוח נציבת .  לסל התרופותוהכנסתן של תרופות אלב קשייםיש ,  כןכמו. אלההיצר תרופות למחלות יול

מצוקתם של ": כותבת הנציבה 1999-1998לשנת במשרד הבריאות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 12."חולים אשר סובלים ממחלות נדירות הינה אחת הבעיות הקשות אשר טרם נמצא לה פתרון בחוק

 .ות המוצעים בנושא זהבחלק זה נדון בבעיות ובפתרונ

 מתן תמריצים לחברות תרופותהמבקשת לקבוע הצעת חוק  .3.1

, 2005-ה"התשס, הצעת חוק מחלות יתומותעשרה - הונחה על שולחנה של הכנסת השש2005ביולי 

מחלה פיסיולוגית או " כמחלה יתומהבהצעת החוק הוגדרה .  נסים דהן ולאה נסברי הכנסתשהגישו ח

 10,000ואשר חולים בה פחות מאדם אחד לכל ,  הסתדרות הרופאים בישראלידי-המוכרת על, נפשית

 תושבים במדינת 10,000או כל מחלה אשר חולים בה יותר מאדם אחד לכל , תושבים במדינת ישראל

המחקר , השיווק, לא יכסה את עלויות הייצור, צור או שיווק תרופה עבור מחלתםיואשר י, ישראל

 ". והפיתוח של תרופה זו

רשם כתרופה יכי כל ספק המבקש כי התרופה שהוא מייצר או משווק תמבקשת לקבוע הצעת החוק 

בלעדיות יקבל כתרופה יתומה שאושר תכשיר . יגיש בקשה לרישום בפנקס התרופות היתומות, יתומה

 :אלההלשבע שנים ממועד אישורו בתנאים 

ועדת התרופה היתומה ירשם תכשיר אחר המשמש כתרופה למחלה היתומה אשר לה מיילא  •

 ולא , שנים מיום רישום התרופה היתומה בפנקס התרופות היתומותשבעשנרשמה אלא בחלוף 

 .ייבא ולא ישווק אדם כל תכשיר אחר המיועד לטיפול באותה מחלה יתומה

 העוסק בהרשאה לייבא ולשווק ,1989-א" התשמ,]נוסח חדש[ג לפקודת הרוקחים 47סעיף  •

 .על התרופה היתומה שאושרהלא יחול , תכשיר תואם

 אינן פוגעות במעמדן של תרופות למחלות יתומות אשר כלולות בסל שירותי והחלטות אל •

 .טרם תחילתו של החוק, 1994-ד"התשנ, הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

                                                 
il.gov.health.www://tpht /, 23' עמ, 1999-1998דוח נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנים  12

318=&PageId60=&catId21=asp?maincat.default/pages ,2006 ביוני 27: תאריך כניסה. 
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הכנסת 

 ר והמידעמרכז המחק

עבורה יש בל משרד הבריאות רשאי לרשום תכשיר נוסף המיועד למחלה היתומה אשר "מנכ •

אם הוא שוכנע כי התכשיר הנוסף הוא בעל עדיפות , ה בפנקס התרופות היתומותתרופה יתומ

 .קלינית על התרופה היתומה הרשומה בפנקס התרופות

 תרופות יתומות בסל הבריאות .3.2

גם כאשר . החולה במחלה זופותר את מכלול בעיותיו של  וקיומה של תרופה מתאימה למחלה יתומה אינ

 13: אחדותבעיותרות נותיש תרופות יתומות בישראל 

אפשרות על ההדבר משפיע  ו, הגדרה למחלות יתומותלא נקבעה בישראל – העדר הגדרה •

מסודר של כל סוגי המחלות היתומות רשמי ורישום אין בישראל , כמו כן. להתמודד עם הסוגיה

 14.ומספר החולים בהם

ינת כניסתן של  קריטריונים ברורים ומיוחדים לבחנקבעו בישראל לא – העדר קריטריונים •

 15.סל התרופות נקבעת לפי קריטריונים אחידיםלתכשיר הוספת . תרופות יתומות לסל התרופות

המצריך סדר , בתקציב נתון. נפוצות יותר, תרופות האחרותמתחרות בהתרופות היתומות 

מועדפת על תרופה המספקת מענה לאוכלוסיית חולים גדולה פי רוב -על, עדיפויות בין התרופות

 . ופה המספקת מענה לעשרות חולים בלבדתר

תרופה נכללת בסל לעתים . מסוימת ההתווינקבעה סל התרופות לכל תרופה ב – בעיית ההתוויה •

חולה במחלה יתומה שתרופה זו עשויה לסייע לו . התרופות כתרופה לחולי מחלה מסוימת בלבד

 . מחלתו אם היא לא הותוותה לטיפול בלא יוכל לקבלה במסגרת סל התרופות

קופות ל הטיפול בחולים במחלות יתומות כרוך בעלויות תקציביות גבוהות – הסדר מימון •

קובע , עוסק המחלות קשותה, 1994-ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי19סעיף . החולים

ה כספים לפי מספר החולים במחלות קשות לפיו קופות החולים מקבלות מהמדינשהסדר מימון 

  .מחלות יתומותאינו חל על הסדר זה . בכל קופת חולים

הסדר המימון לקופות החולים בגין חולים במחלות מוצע ש לעיל הוצגההצעת חוק מחלות יתומות שב

 עבור מחלותב ,1994-ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי19יתומות יהיה זהה לזה הקיים בסעיף 

בהסכמת שר האוצר רשימה של מחלות יתומות ואת יקבע בהצעת החוק הוצע כי שר הבריאות  16.קשות

 17.עלות מתן השירותים הרפואיים למבוטח בביטוח בריאות ממלכתי הלוקה במחלה יתומה

המוסד לביטוח לאומי ינכה מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות את הסכום הכולל של העלויות שקבע 

. שירותים הרפואיים לכל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי הלוקים במחלות יתומותהשר בעד ה

                                                 
 .חלק זה מבוסס על שיחות שניהלנו עם הגורמים הנזכרים במסמך זה 13
 .2006 ביולי 2 ,מכתב, משרד הבריאות, מירי כהן 14
 .שם 15
 .2005-ה"התשס, הצעת חוק מחלות יתומות 16
 .שם 17
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משרד הבריאות יעביר לקופות החולים את . הסכום שינוכה יועבר למשרד הבריאות במועד שיקבע השר

   18.הסכומים שייקבעו לפי מספר החברים החולים במחלות יתומות בכל קופת חולים

עבור הלוקים בהגדלת המימון לקופות החולים , ביטוח הבריאות לא יעלוחשוב לציין כי בהנחה שדמי 

מנגנון להפעיל הרצון , עם זאת. למטרות אחרותקטן יותר תקציב הפניית במחלות יתומות משמעה 

להוצאות הגורם המחלות הקשות אינן שקיים בנושא המחלות הקשות אינו בהכרח מתחשב בעובדה ש

מההוצאה על כמה  גבוהה םשההוצאה הממוצעת עליה  חולים ומחלותיש.  החוליםהגבוהות של קופות

 .הדבר נכון גם בהקשר של המחלות היתומותש ייתכן 19.מהמחלות הקשות

 הנוגעים בדברעמדות הגורמים  .4

ההסתדרות הרפואית , משרד האוצר, יהם של משרד הבריאות עמדותיוצגובחלק זה של המסמך 

לספק תמונה רחבה  כדי סוגיה זוב ועלים למען החולים בישראלחברות התרופות וארגונים הפ, בישראל

 . ל השיקולים בנושאש

 20משרד הבריאות .4.1

חברות סביר להניח ש ולכן ,עלויות גבוהות מאודככלל כרוך ב פיתוח תרופות ,משרד הבריאותלפי עמדת 

אין נתונים  למשרד הבריאות. כל כךה קטנה ייוכלו לעמוד בפיתוח תרופה לאוכלוסילא בארץ התרופות 

 ובעיקר לפתח מחקר ,ר תמריצים כלכליים לפיתוח תרופותויש ליצ. אלה בישראלכעל פיתוח תרופות 

 .מדעי בסיסי בתחומים שיכולים בעתיד לתרום לפיתוח תרופות למחלות נדירות

 21משרד האוצר .4.2

ע בהצעת משרד האוצר אינו מתנגד להסדר המימון לקופות החולים בגין חולים במחלות יתומות המוצ

לא מדובר בבקשה לתוספת תקציבית אלא בהקצאה מחדש של התקציבים המועברים כיום . החוק

הרחבת השימוש בהסדר המימון הקיים בנושא מחלות קשות למקרים אחרים , עם זאת. לקופות החולים

  שמדובר בהעברתמשום, שימוש בהסדר זההלהרחיב יתר על המידה את אין .  להיעשות בזהירותכהצרי

בו מימון ש ולמעשה בכך אנו צועדים לקראת מצב ,פי הוצאותיהן בפועל-תקציב לקופות החולים על

 בחוק ביטוח בריאות מעוגנתלגישה השוויונית הוהדבר מנוגד , הטיפול בחולים שונים יהיה שונה

 ,המוכרות כיום ולכלול בהן מחלות יתומות" מחלות הקשות"יש רצון להגדיל את מספר האם . ממלכתי

יש לעשות זאת במסגרת הוועדה שדנה בחלוקת מקורות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בין קופות 

 . המתכנסת מדי ארבע שנים,החולים

 22ההסתדרות הרפואית בישראל .4.3

                                                 
 .שם 18
דב ' פרופ: כתיבה, השינויים הראויים במנגנון הקפיטציה, מחלקת המחקר והמידע של הכנסת: להרחבה בנושא זה ראה 19

 .2005 בנובמבר 17, רניחובסקי'צ
 .2006 ביולי 2, מכתב, משרד הבריאות, מירי כהן 20
 .2006 ביוני 29, שיחת טלפון, משרד האוצר, נציג אגף התקציבים, ראובן קוגן 21
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. ההסתדרות הרפואית בישראל פועלת להעלאת המודעות הציבורית לבעיית המחלות היתומות בישראל

, כמו כן.  והביעה תמיכה בהצעת החוק שהוצגה לעיל,קיקהההסתדרות תומכת בהסדרת הנושא בח

לטיפול מנגנון כמו ה,  מגנון הכללה בסל השירותים בנפרד מהסל הכלליירתההסתדרות תומכת ביצ

 .דוגמת איידס" מחלות קשות"ב

                                                                                                                                                      
: תאריך כניסה, n3=asp?p.1T/imahebnew/il.org.ima.www://http&=6434, ראה אתר ההסתדרות הרפואית בישראל 22

 .2006 ביוני 28
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 23חברות התרופות .4.4

 על  המבוססותהפועלות בישראללאומיות -הביןהעל של חברות התרופות -ארגון, "פארמה ישראל"

 בעיגון הנושא בחוק ובמתן תמריצים ים תומכ,עמם שוחחנוש ונציגי חברות נוספות ,מחקר ופיתוח

 כגון הארכת תקופת ,החברות מדגישות את חשיבות מתן התמריצים. אלהכלמחקר ופיתוח של תרופות 

פה רוקרטיה הכרוכות ברישום תרוו כגון הסחבת והבי, ומעלות קשיים נוספים בנושא זה,הבלעדיות

 . לסל הבריאותובישראל והקשיים בהכנסת תרופות אל

 24ארגונים הפועלים למען החולים בישראל .4.5

האגודה הישראלית למחלות גנטיות ותסמונות (ן "ועמותת אית) צרכני בריאות ישראל(י "ארגון צב

. יצור של תרופות יתומות בישראלליתומכים בחקיקה שתספק מערך תמריצים שיוביל לפיתוח ו) נדירות

ן "עמותת אית.  מערך קבלה מיוחד של תרופות יתומות לסל הבריאותורהעמותות קוראות ליצ, כמו כן

רשומים במאגר זה .  רישום של חולים הסובלים ממחלות יתומות הפונים אליהםובומפעילה מאגר מידע 

שמות בו ובישראל מאגר מידע רשמי ומסודר שאין  מצרה על העמותה.  חולים במחלות יתומות2,000-כ

 .בישראלהן המחלות היתומות ומספר האנשים החולים ב

 דיון .5

 : נקודות חשובות שיש לתת עליהן את הדעתכמהבמהלך כתיבת מסמך זה עלו 

העדר פיתוח : ת המחלות היתומותישתי הבעיות המרכזיות הנוגעות לסוגיבמסמך מוצגות  •

מות בסל הבריאות והעדר  העדר קריטריונים להכללת תרופות יתו;תרופות למחלות יתומות

 .הסדר מימון לקופות החולים בעבור חולים במחלות יתומות

מקורו כיום חלק מכריע ממימון המחקר והפיתוח של תכשירים רפואיים וטכנולוגיות רפואיות  •

פי שיקולים -תכשירים רפואיים עללפתח חברות התרופות מחליטות . חברות התרופותב

 יש מחלות שחברות התרופות עשויות שלא לפתח ,במצב זה. טיהלגיטימיים במגזר הפר, עסקיים

בעיה .  שלא להחזיר את ההשקעה בפיתוחןותשההכנסות ממכירתן עשוימשום  ,עבורן תרופותב

 .זו בולטת במיוחד בכל הנוגע למחלות יתומות

שוק המונע טיפול רפואי מחולים הסובלים הלהתערב כדי לפתור את כשל כמה מדינות בחרו  •

כשל שוק זה פתור  שנועדו ל נקבעו הסדריםב"באיחוד האירופי ובארה. ת יתומותממחלו

פיתוח באמצעות מתן תמריצים כלכליים לחברות התרופות שיעלו את הכדאיות הכללית ב

פועלים היטב הסדרים אלו  ככל הנראה .תכשירים רפואיים למחלות נדירותובייצור של 

 .ומגשימים את ייעודם

ב מעלה כי מתן הבלעדיות בשיווק תרופה "יתנים לחברות תרופות בארהבחינת התמריצים הנ •

 .ויעילותו נחשבת טובה,  בתחום זהעיקרי התמריץ הא הולפרק זמן מסויםיתומה 

                                                 
 . 2006 ביוני 28, שיחת טלפון, "פארמה ישראל"ל "מנכ, תומר פפר 23
 .2006 ביוני 28, שיחת טלפון, ן"ר עמותת אית"יו,  ליאון מוזיקנט;2006 ביוני 28, שיחת טלפון, י"ר ארגון צב"יו, סיןמידד גי 24
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אלו נשאלת השאלה אם מדינת ישראל צריכה לעודד פיתוח של תרופות יתומות שעה שתרופות  •

 ברובו נעשה שכן אף שהפיתוח ,מעיתמש-חדזו אין תשובה על שאלה . ל"מפותחות בעיקר בחו

יש אפשר ש ולכן ,יש מחלות יתומות האופייניות ליהודים ואפילו לקהילות בישראל, ל"בחו

 . אלההמקום לתמרץ חברות בישראל לפתח תרופות למחלות 

עבור בהניתן המימון לקופות החולים בגין מחלות יתומות יהיה זהה לזה מוצע שהצעת החוק ב •

חלוקה  מדובר ב,מנגד. רפואי הולםטיפול אלה הלחולים לתת דר זה מאפשר הס. מחלות קשות

 .לתחומים אחריםהמיועד עלול לפגוע בתקציב והדבר , העוגה התקציביתמחודשת של 

. יש לשקול קביעת קריטריונים נפרדים לבחינת הכנסתן של תרופות יתומות לסל התרופות •

 ,נדחקות החוצההן  , אחרותתרופותבחנות שבו נ נבחנות לפי קנה המידה ותרופות אלכאשר 

יש .  ומספקות מענה לאוכלוסייה מצומצמת ביותרגבוההשהן כרוכות בעלות תקציבית משום 

 . בנפרד מהסל הכלליןלבחון אפשרות להגדרת

 תרופות המיועדות למחלות מסוימות אך ישסל התרופות ב.  בעיית ההתוויהפתור אתחשוב ל •

תוו לטיפול  לא הוושתרופות אלמכיוון . סובלים ממחלות יתומותעשויות לסייע גם לחולים ה

חשוב לציין כי בעיה זו . סל התרופותבמסגרת  ן הם אינם יכולים לרכוש אות,במחלות יתומות

 .                                       לסל התרופותהנוגעת בעיה כללית היא אלא , לחולים במחלות יתומותמיוחדת אינה 


