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מועילות ביחס -נחיות להגשת ניתוחי עלותה
להתערבויות המועמדות להכללה בסל 

 .הבריאות

 ?מועילות-מדוע ניתוח עלות: א

) MOH(של משרד הבריאות ) MTA(ת טכנולוגיות רפואית בכל שנה אוספת המחלקה להערכ

. מידע על התערבויות פוטנציאליות חדשות המיועדות להכללה אפשרית בסל שירותי הבריאות

חומרים פרמצבטיים או "תתייחסנה הנחיות אלו לכל ההתערבויות כאילו הן , לשם קיצור

טיפולים , ורה של התקנים רפואייםלמרות שאנו מכירים בכך שהן יכולות להיות גם בצ, "תרופות

 .תוכניות מיון או התערבויות שנועדו לקדם את הבריאות, תומכים

נפגשת בכל שנה כדי להחליט אלו התערבויות יש , הכוללת נציגים של מוסדות ושל הציבור, ועדה

תהליך קבלת ההחלטות הוא , לנוכח טבעו המורכב של הנושא". סל שירותי הבריאות"לכלול ב

, ולעיתים קרובות כרוך בסיבוכים נוספים הנובעים מכך שקבוצות לחץ מצד המגזר הפוליטי, ארוך

לוחצות כולן לקדם את , מצד ספק שירותי הבריאות ומצד תעשיית הרוקחות, מצד מטופלים

שיתפו כוחות אלו פעולה כדי לכפות את הכללתה של תרופה נגד  ,לאחרונה. האינטרסים שלהן

 העלות 200שהעלות שלה לשנת חיים שנחסכה הייתה יותר מפי , ריאותסרטן בסל שירותי הב

 !של תוכנית מיון מונעת עבור אותו סוג של סרטן

עלינו להשתמש באמצעים יותר אובייקטיבים להעניק סדר , כדי להתמודד עם השפעות אלו

מלצות אין די בעדויות ביחס ליעילות בלבד כדי להמליץ ה. קדימות להתערבויות פוטנציאליות

 .ביחס להקצאת משאבים במסגרות טיפול קליניות

רפואה וכלכלה כדי לדרג , מסתמך על התחומים של אפידמיולוגיה) CUA(מועילות -ניתוח עלות

בארצות רבות . שנחסכה) איכות מתואמת על פי שנות חיים (QALY-פרוייקטים בהתאם לעלות ל

בהכרעת קדימויות בשירות )  מספיקאך לא( ככלי הכרחי CUA-ברחבי העולם משתמשים עתה ב

 .הבריאות
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תעשיית ההתקנים הרפואיים וספקים אחרים , הנחיות אלו הוכנו כדי לאפשר לתעשיית הרוקחות

השוואה המבוססים על עדויות עבור ההתערבויות - בריCUAשל שירותי בריאות להגיש ניתוחי 

 .שהם מציעים כמועמדות למימון מתוך סל שירותי הבריאות

שיטתי ושקוף כדי שניתן יהיה להשוות בין ,  היא לספק מידע אמיןCUAה הכוללת של המטר

השוואה כזאת מסייעת לקבלת . הזדמנויות ההשקעה בתחום שונים של שירותי הבריאות

 .החליטות ולתהליך קביעת הקדימויות באופן המשפר את היעילות בהקצאתם של משאבים

, קביעת היעילות: ארבעה רכיבים) CUAאו (כלכלי -יבאופן יסודי כולל הניתוח האפידמיולוג

 .הערכות עלות ההתערבות ועלויות הטיפול שנמנע, הערכת איכות החיים

,  יסייע לקבוע קדימויות עבור תרופה חדשה המיועדת להכללה בסל שירותי הבריאותCUAניתוח 

 :אם

או כוסו , כוסוהיא דרושה למניעה או לטיפול בבעיות רפואיות משמעותיות שעדיין לא  )1

 . מועילות סבירה- היא בעלת עלותוגםבידי תרופות בסל הקיים , באופן בלתי מספיק

מתרופה הרשומה כבר עבור אותן התוויות ) או שניהם(פחות רעילה , היא יותר יעילה )2

 או ; מועילות סבירה- היא בעלת עלותוגם

 יש לה וגםויות היא יעילה ובטוחה לפחות כמו תרופה הרשומה כבר עבור אותן התו )3

 .יעילות דומה או טובה יותר-עלות

כאשר יש לשקול להסיר תרופה מהרשימה בנסיבות , תנאים אלו חלים גם על המצב ההפוך

 :הבאות

 ;ניתן להשיג תרופה יותר יעילה או יעילה במידה שווה אך פחות רעילה )1

ה לרעה בתרופה עולה על ערכ-יש עדויות לכך שהרעילות או פוטנציאל השימוש )2

 ;הטיפולי

 או; התרופה כבר אינה בשימוש או אינה זמינה )3

 .מועילות בהשוואה לטיפולים אחרים-הטיפול בתרופה כבר לא נחשב לבעל עלות )4
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 -:התערבות נחשבת ל, כלכלה ובריאות-על פי ועדת ארגון הבריאות העולים למקרו

.עלות ההתערבות>  שנמנעת לאם עלות הטיפו:  חוסך עלויות  

$  18,500-כ(ג לנפש "תל< אם עלות לשנת חיים מתוקנת עבור איכות :  לגבי עלותיעיל מאוד 
)   2006-בישראל ב  

ג "תל> אם עלות לשנת חיים מתוקנת עבור איכות    >  3ג לנפש כפול "תל: יעיל לגבי עלות
 לנפש 

-כ  (3ג לנפש כפול "תל> אם עלות לשנת חיים מתוקנת עבור איכות : לא יעיל לגבי עלות
)   2006-בישראל ב$  55,500  

 

 ?מה להגיש: ב

 כדי שההתערבות המוצעת תישקל להכללה בסל CUAמסמך זה מספק הנחיות לעיצוב עדות 

קווים מנחים אלו תוכננו לסייע לזהות את הצורה ואת המידע הבסיסי הדרושים לשם . הבריאות

 חריגות העשויות .יש להיצמד אליהם במידת האפשר. כלכלית כזאת-הערכה אפידמיולוגית

אל למגישים להניח מראש . מותרות רק בליווי הצדקה, להידרש במקרה של כמה תרופות

 .MTAבמקרים כאלה מומלץ להתייעץ עם מחלקת , לכן, שההצדקות תתקבלנה

, אולם העלויות נמוכות יותר, במצבים בהם היעילות זהה לתרופה הנמצאת כבר בסל התרופות

 מלא כדי CUAאנו מבקשים להגיש , עם זאת. עלויות-וח של מזעורניתן לטעון שנדרש רק נית

אפשר שהדבר : שים לב. לסייע להשוואה עם טיפולים תרופתיים עבור בעיות רפואיות שונות

-יוביל להוצאת החלופה היקרה יותר מתוך סל התרופות לטובת התרופה החדשה יותר שהעלות

 .יעילות שלה גבוהה יותר

יש . רותי הבריאות צריכה להיות תמציתית ואינפורמטיבית ככל האפשרהבקשה להיכלל בסל שי

 והוועדה MTA-יש סיכוי רב יותר שה. לספק תיעוד עבור כל המקורות של כל המשתנים המרכזים

נסו . הציבורית יושפעו מטיעונים המבוססים על נתונים מדעיים קפדניים מאשר על דעות בלבד

 .ככל האפשר לפעול על פי ההנחיות

 

 :רשימת בקורת של החומרים שיש לצרף לבקשה מרכזית
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 .MTA-יש להשתמש ברשימת הביקורת הבא כבדיקה הסופית לפני הגשת בקשה מרכזית ל

 :כולל התייחסויות למונחים הבאים, CUA-הכינו תקציר מנהלים של עמוד אחד המתייחס ל

 שם התרופה )1

-יחסת ההערכה הפרמקוהגדרת בעיית הטיפול הבריאותי אליה מתי. פעולת התרופה )2

 .כלכלית

 .מספר האנשים שמצפים שייטלו את התרופה )3

 .עלות ההתערבות ברוטו )4

 .עלויות הטיפול שנחסכו )5

 . שנחסכוQALYS-ה )6

 .QALY -לעלות  )7

בהסתמך על , עלות ברוטו ונטו מתווספת של ההתערבות משך שלוש השנים הבאות )8

 .שיעורי הקליטה של התרופה החדשה

 .ח"ל של האדם העיקרי האחראי להכנת הדו"פון וכתובת הדואמספרי טל, המוסד והשם )9

 

 . המלאCUA-יש לכלול שני עותקי נייר של התקציר המנהלי ושל ה

 ).WORD-עם כל מסמך עימוד תמלילים תואם(יש לכלול עותק נוסף בפורמט אלקטרוני 

 :כל עותק נייר חייב

 ;להיות כרוך כראוי )1

 ;להיות בעל מפתח ברור ומספיק )2

 ;על עימוד עקבי לכל אורכולהיות ב )3

להציג את כל חישובי העלויות בשקלים ישראלים על פי רמות המחירים של ינואר  )4

 ;תוך ציון ברור של כל שער חליפין בו השתמשו, 2007

שחייבים להיות מאמר , לכלול נספחים ובהם דיווחים על ניסויים קליניים מרכזיים )5

 שלא פורסמו ופרטים מספיקים על או הסיכום שסיכם החוקר ניסויים/שראה אור ו

 ;שיטות הניסוי ותוצאות כלשהן המשמשות בהערכה הכלכלית

 .לכלול נספחים ובהם תיעוד של כל המקורות של הנתונים המרכזיים בהם השתמשו )6
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בכל פורמט  (CUA-יש לכלול עותק אחד של דגם גיליון הנתונים המשמש בסיס ל, בנוסף לכך

יש להגיש את כל , WHO POPMOD -אם השתמשו ב. קרוסופטהתואם את תוכנת אקסל של מי

 .העלויות וקבצי התוצאות, התבניות, המבנה של הנתונים

בצורה של , יש להגיש מדריך קצר ובסיסי למשתמש המסביר את דגם גיליון הנתונים, לבסוף

 .WORDמסמך 

י עותקים של לצד שנ,  המבוסס על מאמרים שפורסמוCUAיש לצרף שני עותקים של כל חישוב 

 .המאמר המקורי

 .או אנגלית/שפת המסמכים המוגשים יכולה להיות עברית ו

 

 -:CUAתוכן מסמך : ג

 -: צריך לכלול את הסעיפים הבאיםCUAמסמך 

שם המותג והפעולה הפרמקולוגית המרכזית של , תיאור השם המאושר .1

 .התרופה המוצעת

) כמויות(הכמות , )אריזות(גודל האריזה , החוזק, )נוסחאות(הנוסחה  .2

 .לצרכן) מחירים(מספר מינונים החוזרים והמחיר , )מירביות(המירבית 

 .מסלול הטיפול המומלץ .3

הכולל פרקטיקה , תיאור אמצעי ההשוואה המרכזי בו השתמשו במחקר .4

 .והעדר טיפול) אם בכלל(פרקטיקה מזערית , קיימת
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ופה הסבירה תחילה יש להשוות את התרופה המיועדת להערכה לחל 4.1

חלופה כזאת יכולה להיות תרופה . ביותר שתוחלף על ידי התרופה באופן מעשי

פסיכותרפיה או ניהול רפואי , ניתוח, למשל(אחרת או שיטת טיפול אחרת 

 .הנמצאים כרגע בשימוש בפרקטיקה קלינית קיימת בישראל) סטנדרטי

 שלה היא ההשוואה שהעלות-יש לערוך השוואה שנייה עם החלופה ברת 4.2

 .והיא יותר יעילה מאשר פלסיבו) אם קיימת(הנמוכה ביותר 

-יש לערוך השוואה שלישית עם מצב של העדר טיפול או חלופת אי 4.3

, השוואה זו מחייבת הכרה של מסלול התפתחותה הטבעי של המחלה. עשייה

 . כדי להעריך את שיעורי בסיס של נפוצות המחלה ושירותי התמותה

 

 .עם רמת העדות והמקורות, ת של יעילות ההתערבותסקירה שיטתי .5

עבור התוצאות ) סמך-עם מרווחי בר(יש לציין את גודל ההשפעה  5.1

גידול , שיעורי התמותה, ירידה בתפוצת המחלה, למשל(העיקריות הרלוונטיות 

 .של התרופה) ירידה בסיבוכים, באורך החיים

צעת של עדויות ביחס יש לתאר את רמת העדות בהתאם להיררכיה המו 5.2

 -:כדלהלן, ליעילות

ניסויים קליניים מבוקרים שעברו רנדומיזציה והם המשווים בין התרופה . א1

 .לתרופה אחרת המיועדת להשוואה

שתי סדרות של ניסויים שעברו רנדומיזציה ומתמקדים בתרופה אחת . ב1

 ).פלסיבו או טיפול פעיל אחר, למשל(המיועדת להשוואה 

 .רנדומיזציה-סוי מבוקר עם פסיבדוני .א1 – 2
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 .מחקר קבוצה פרוספקטיבי עם בקרה מקבילה .א2 – 2

 .מחקר קבוצה פרוספקטיבי עם בקרה היסטורית .ב2 – 2

 .מחקר קבוצה רטרוספקטיבי עם בקרה מקבילה  .ג2 – 2

 .מחקרי בקרת מקרים .א3 – 2

 ".לפני ואחרי"מחקרים מסוג   3 

 .חוות דעת מומחים  4

, בחירה, אחזור,  נמוכים יותר בהיררכיה מועדים יותר להטיה בפרסוםמחקרים

 .מדידה ושחיקה, ביצוע

בהם ניתן לסקור כמה , )אם ישנם(על -יש לעודד את השימוש בניתוחי 5.3

מאחר והם מגבירים את הדיוק של הערכות , ניסויים השוואתיים

 .היעילות

 

 

 

ים כדי להעריך באופן חליפי מותר להשתמש בטכניקות של יצירת מודל 5.4

:  למשל(במיוחד כאשר תהליך הבשלת המחלה הוא ארוך , את היעילות

 וכאשר משתני ביניים )הטבעת-פי-פוליפים המתפתחים לכדי סרטן המעי

משמשים כדי לנבא את תוצאות ) HDL/LDLיחס : למשל(של בריאות 

 ).שיעורי תמותה: למשל(הבריאות הסופיות 

טים ביחס לאסטרטגיית המחקר הסוכנות המגישה צריכה לספק פר 5.5

-היסודית של הסקירה השיטתית בה השתמשו כדי לזהות את ניתוחי

 :להדרכה נוספת ראה(הניסויים והמחקרים , העל הרלוונטיים

The Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/reviews 
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על - המסבירים מדוע ניסויים מסוימים לא נכללו בניתוחיש לספק פרטים 5.6

. במעקב ההמשך או במיסוך, פגם מתודולוגיה ברנדומיזציה, למשל(

נבדקי הניסוי אינם חופפים את המטופלים המועמדים לקבל את התרופה 

מעקב ההמשך של הניסוי , הניסוי משתמש במשטר מינון שונה, המוצעת

מודד תוצאה שאינה רלוונטית להגשת או שהניסוי , לא נמשך די זמן

 .הבקשה

עדות שמדגימה את ערך התרופות (יש להתייחס להבדלים בין היעילות  5.7

) כאשר משתמשים בהן בנסיבות מיטביות של ניסויים שעברו רנדומיזציה

 .והיעילות של השימוש במוצר בנסיבות שגרתיות רגילות

עם רווחי (ה המיועדת להשוואה יש לספק נתונים דומים על היעילות של התרופ :הערה

) לחץ דם, רמות סוכר בדם: כגון(יש לצרף גם מידע נוסף על משתני תוצאה עיקריים ). סמך-בר

 .השוואה-המשווה את הביצועים הקליניים של התרופה עם אלו של תרופה ברת

באמצעות ) נגדן(התרופה מכוונת נגדה ) המחלות(חישוב עומס המחלה  .6

 . ושיעורי תמותהתחלואהוצאה מ כתQALYסיכום הפסדי 

ובה רשימה של הנתונים ) http//MOH.XXX(אנגלי /סופקה תבנית של גיליון נתונים עברי: הערה

 .CUA-שיש לאסוף כדי לחשב את שיעורי ה

יש לשים לב לכך שהתרופה יכולה לפעול ביעילות נגד יותר ממחלה אחת   6.1

 ).שבץ ואוטם שריר הלב: למשל(

 :תחלואהעומס ה

 : התחלואהעומס

שיעורי נפוצות המחלה על פי )  שנים100- ל0רצוי בין (יש לספק נתונים על הגיל  6.2 

באופן . 2007בשנת ) המחלות(של המחלה ) במקרה של מחלות כרוניות(מגדר והנפוצות 

, CBS ,ICDC-שיושגו מ(אידיאלי יש להתבסס על נתונים זמינים עבור חמש השנים האחרונות 

 תוך שימוש 2007מתואמים עד לשנות , ) עבור סרטנים ומחלות זיהומיותMOH קופות חולים או

באומדני אוכלוסייה המבוססים על צפי נתונים המבוסס על תמצית הנתונים השנתית של הלשכה 

או ירחון \ו ) http://www1.cbs.gov.il/reader/shanatonenew.htm. (המרכזית לסטטיסטיקה
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 סטטיסטיקה של הלשכת מרכזית לסטטיסטיקה

)http://www1.cbs.gov.il/reader/yarhon/yarmenu_e_new.html(  יש לציין שיעורים 

 .ר סבורים שהציות שונה בין קבוצות דתיותכאש, מגדר ודת, ספציפיים על פי גיל

יש לכלול נתוני עומס המבוססים על נפוצות בעיות כרוניות נלוות כלשהן אותן ניתן לייחס  6.3

 .בהסתמך על עדויות מהספרות הרפואית, למחלה

 -:יש לדאוג לתעד את המקורות 6.4

רה של סוגי על פי השלב במק(המשך הצפוי של מצב הנכות שגורמת המחלה .  א6.4 

 .בו השתמשו במסגרת החישוב) סרטן

על פי (משקלי הנכות הספציפיים לגיל בהם השתמשו כדי לתאר את המחלה .  ב6.4 

 ).שלב במקרה של מחלות סרטן וכמה מחלות כרוניות

אנו מכירים ). אם ישנו(משקל הנכות המשקף את העומס על הגורמים הטיפוליים .   ג6.4 

 ).אלצהיימר, כגון(עים בספרות רק עבור כמה מחלות כרוניות בכך שנתונים אלו מופי

המשך הצפוי של מצב הנכות עבור הבעיות הכרוניות הנלוות שנגרמו על ידי .  ד6.4 

 .המחלה

 .משקלי הנכות הספציפיים לגיל של בעיות כרוניות נלוות שנגרמו על ידי המחלה.  ה6.4 

או משך ) תוכנות שירות, דהיינו(משקלי הנכות  כאשר זמין יותר ממקור נתונים אחד עבור 6.5

במידת האפשר יש לנסות . יש לרשום את כולם ולציין את ההצדקה לכל ערך שנבחר, מחלה

 /WHO) http://www.who.int/healthinfoלהשתמש במשקלים המבוססים על 

bodreferencedisabilityweights.xls ( ונתוני משך)Murray CJL, Lopez AD. Global 
 Health Statistics, Cambridge, Harvard University Press (עם זאת. לשם השוואה ,

ניתן להשתמש במשקלים אחרים המשתמשים בקיזוז זמן או טכניקות או מכשירי הימורים 

 EuroQol, SF-36, McMaster health utilities index, Health utilitiesסטנדרטיים כמו 
index  או שאלוני Quality of Life Health. 

 :מותה התעומס
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על פי , 2007בשנת ) המחלות(  יש לספק נתונים על שיעורי התמותה הספציפיים מהמחלה 6.6

באופן אידיאלי יש להתבסס על נתונים זמינים   עבור . מגדר ודת, ) שנים100- ל0רצוי בין (גיל 

 מתואמים ,)משרד הבריאות או לשבה המרכזית לסטטיסטיקהשיושגו מ(האחרונות חמש השנים 

 תוך שימוש באומדני אוכלוסייה המבוססים על תחזיות נתונים המבוסס על 2007עד לשנות 

   .תמצית הנתונים השנתית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

)http://www1.cbs.gov.il/reader/shanatonenew.html(  

 או ירחון סטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה\ו

)http://www1.cbs.gov.il/reader/yarhon/yarmenu_e_new.html (  

 

באמצעות הכפלת שיעור ,  שמאבדים כתוצאה מהמחלהHALE-היש לחשב את  6.7

בהסתמך על תחזיות נתונים המבוססת על (מגדר ודת -התמותה בצפי אורך החיים הספציפי לגיל

). תמצית הנתונים השנתית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

http://www1.cbs.gov.il/reader/shanatonenew.htm ( מתואמת על פי ערכים ספציפיים

כתוצאה ) איכות חיים(ולוקחים בחשבון את הירידה בתפקוד ) Aהמצורפים בנספח (לגיל 

 .מתהליך ההזדקנות

 ובשיעורי התמותה כתוצאה תחלואה בעקבות הירידה בQALY-חישוב הרווח הצפוי ב .7

 .מהשימוש בתרופה

, כלול תיאור מפורט של ההנחות העומדות ביסוד המודל המשמש לביצוע חישוב זהיש ל 7.1

, דהיינו(עם נתונים על הכיסוי ) 6סעיף (על עומס המחלה ) 5סעיף (תוך שילוב נתונים על יעילות 

) 100% בדרך כלל –האחוז הצפוי של אוכלוסיית המטרה שיש לה גישה פוטנציאלית לתרופה 

ראה תיקיית : חולים שיש להם גישה לתרופה שלוקחים אותה בפועלאחוז האנשים ה(וציות 

 ).תופעות לוואי בגיליון הנתונים

 כתוצאה מתופעות הלוואי השונות QALYכלשהו של ) או רווח(יש לקחת בחשבון אובדן  7.2

 .שנגרמות על ידי התרופה או התרופה שאליה משווים

 .QALYS-השוויון ב- הגיל או את שקלולי- שקלוליאין לכלול את 7.3
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ראה תיקיית . (כולל עלויות של תופעות לוואי, חישוב העלות הצפויה ברוטו של התרופה. 8

 ).התערבות בגיליון הנתונים

עלות התרופה אמורה לייצג את מחיר השוק הנוכחי שלה בישראל או את המחיר המוצע  8.1

 .לשימוש בה בישראל

שאינן מושפעות ) תקורת מינהל בית חולים: למשל(לול עלויות קבועות בדרך כלל אין לכ 8.2

 . מרמת היישום של ההתערבות

אומדני אוכלוסייה אמורים להסתמך על נתונים הלקוחים מהתמצית הסטטיסטית  8.3

      השנתית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה                                                               

)http://www1.cbs.gov.il/reader/shanatonenew.htm (או עלון הסטטיסטיקה החודשי /ו

 ).http://www1.cbs.gov.il/reader/yarhon/yarmenu_e_new.html(ס "של הלמ

על פי רמות המחירים של (הכמויות או הנפח של השירותים שמנצלים והמחירים ליחידה  8.4

ס        "כפי שמופיע בפרסום הסטטיסטי החודשי ביחס למחירים של הלמ,  בשקלים2007ינואר 

)http://www1.cbs.gov.il/reader/prices/pricemenu_e_new.html( , צריכים להיות

, תרופות (-:לדוגמה .רשומים בנפרד עם כמה התייחסויות לכל משאב המשמש בהתערבות

ציוד , ציוד קבועים, השתלת ציוד בגוף, ניתוחים, כוח אדם, ביקורים למרפאות חוץ, אישפוזים

 )אדם וחולים וכוי-הדרכת כוח,שיווק, רסומיםיפ ,תקורת ניחול,אחזקה, מתכלה

תוך תיאור המודל , )עלויות יחידה(יש לציין את שיטות הערכת הכמויות והמחירים כאחד  8.5

ניתן להשיג נתוני עלות בסיסיים . האפידמיולוגי הבסיסי בו משתמשים ומקורות העלות הכלכלית

 :MOHמאתר ) עלויות מעבדה, עלויות אשפוז, כגון(

(http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&catId=111&PageId=827 ).  

ה ועלויות כגון עלויות תחבור, יש לכלול גם עלויות ישירות שמקורן מחוץ למגזר הבריאות 8.6

 .תזונה מיוחדת

 .אין לכלול עלויות שיש להן רלוונטיות ספציפית רק לניסויים הקליניים 8.7

מ הוא רק "מאחר והמע, )מ"מע(יש להציג את כל עלויות התרופה ללא מס ערך מוסף  8.8

 . תשלום העברה
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יות יש לדאוג לרשימה דומה של כמויות ומחירים עבור הטיפול בתופעות לוואי שליל 8.9

 ).אישפוז ועלויות אחרות, שימוש ביחידת טיפול נמרץ, ביקורי רופאים, למשל(הקשורות לתרופה 

יש לספק תיעוד ביחס לסבירות שאדם שייקח את התרופה יסבול מאחד מתופעות הלוואי  8.10

 .הרשומות

, דהיינו(יש לספק גם נתונים דומים על העלות של התרופה המשמשת להשוואה : הערה

 .והשפעות הלוואי שלה) יה טיפולית מתחרהאסטרטג

  

 או בשיעורי התמותה תחלואהחישוב עלויות הטיפול הצפויות שנמנעו כתוצאה מהירידה ב. 9

 ).יםראה תיקיות טיפול בגיליון הנתונ) מועד-כולל עלויות בעיות נלוות ארוכות(

מרפאות , מומחים, לדוגמה שימוש ברופאים אמבולטורים(עבור כל מרכיב נפרד   9.1

טיפול רפואה , טיפול יום לחולה נפש, אישפוזים, אישפוז יום,חדר מיון,חוץ

חינוך , טיפול בית, שיקום, טיפול במוסדות,תרופות, בדיקת מעבדות, הדמייה,אלטרנטיבית

יש לרשום את , המשמש כדי לספק את הטיפול במחלה ומושפע מהתרופה) מיוחד וכוי

, שעות, כגון(נפחים /כמויות, )ל בעיות נלוות כרוניותבמקרה ש(הסבירות להופעת הבעיה 

ברמות (והמחירים ליחידה עם הפנייה למקורות , )ב"וכיו, מינונים, ימי טיפול סעודי, משימות

 ). 2007מחירים של ינואר 

כמו עלויות הגורם , יש לכלול גם עלויות ישירות הנופלות מחוץ למגזר הבריאות  9.2

 . ועלויות תזונה מיוחדותעלויות תחבורה, הטיפולי

הכיסוי והציות , )5סעיף (לאחר מכן יש לשלב נתונים אלו עם נתוני היעילות   9.3

 .כדי לחשב את העלויות החזויות של הטיפול שנמנע הודות לשימוש בתרופה) 7ראה סעיף (

ערך למידע אודות כמות -רישומים של קופות החולים הגדולות מהווים מקור רב  9.4

 .ונתוני עלות) היקפי השימוש בבתי חולים, למשל(

מאתר ) עלויות מעבדה, עלויות אשפוז, למשל(ניתן להשיג נתוני עלות בסיסיים   9.5

MOH                                                                                                                   

82=&PageId111=&catId1=asp?maincat.default/pages/il.gov.health.www://http
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לצד (אנו מעודדים את השימוש בעלויות שוליות יותר מדויקות ויותר ספציפיות , עם זאת ).7

 מחלקתיות או עלויות ספציפיות למחלה בבתי השימוש בעלויות: למשל). עדויות תומכות

 .MOH-במקום העלויות הכלליות לפי יום שמספק ה, חולים

רגל שבורה , למשל(אין לכלול את העלות של מחלות שאינן קשורות לעניין   9.6

ועלויות טיפול שאינן קשורות לבריאות ומקורן בכך ) בהערכתה של תרופה נגד סכיזופרניה

 .רוכים יותר הודות להתערבותשהמטופל חי חיים א

רק אם יש להן קשר ישיר עם ,  יש לכלול עלויות רפואיות שמקורן בשנות חיים שניצלו9.7

 .ההתערבות

תוך , 2007 יש להתאים את העלויות המבוססות על נתונים בינלאומיים לרמות של ינואר 9.8

)  עלויות עבודה,למשל(שלוקחים חשבון את הבדלים בעלויות של טובין שאינם נסחרים 

בין המדינה ) PPP(תוך שימוש בהשוואת כוח הקניה ) תרופות, ציוד: למשל(וטובין נסחרים 

 . המצוטטת לבין ישראל

פרוטוקולים של ( יש להיזהר לבצע התאמות עבור הבדלים כלשהם בדפוסי הטיפול  9.9

  מזרח אירופיותמדינות: למשל(שאולי קיימים בין המדינה הבינלאומית לבין ישראל ) טיפול

במקום לטפל בהם בעיקר במסגרת ,  והסיפיליסAהמאשפזות את כל חולי ההפטיטיס 

 )...כפי שהדבר נעשה בישראל, מרפאות חוץ

מאחר ואלה , אין לכלול עלויות הפסדי זמן של משפחה וידידים המעניקים טיפול 9.10

 ).יןאם זמ( של העומס המוטל על המטפל QALY-יילקחו בחשבון במסגרת ה

 .ביטוח אבטלה והשלמת הכנסה, אין לכלול תשלומי העברה כמו ימי מחלה 9.11

) כולל עלויות של סיבוכים ארוכי טווח(יש לספק גם נתונים דומים על עלויות הטיפול : הערה

 .תוך שימוש בהשפעות הגורם המשווה

על המבוססים ) ACER- וICER(מועילות מצטברים וממוצעים -חישוב יחסי עלות. 10

 יש לבצע .השוואת התרופה לתרופות השוואה מתאימות ולאפשרות של העדר טיפול

שפירושה שיש לקחת בחשבון את כל העלויות וכל , חישובים אלו מנקודת מבט חברתית

: למשל(בלא קשר לשאלה מי מפיק תועלת ומי משלם , יתרונות הבריאות שמקורם בטיפול

 .מההתערבות) קופת חולים או הפרט, ממשלה
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-יש להשוות את העלויות והשפעות הבריאות של התרופה בה משתמשים עם תרופת

 :תוך שימוש בנוסחאות הבסיסיות, ההשוואה המתאימה

 .עלותה של התרופה בניכוי עלויות הטיפול שנמנע= עלות התערבות נטו של תרופה 

הטיפול עלות התרופה להשוואה בניכוי עלויות = עלות התערבות נטו של תרופת השוואה 

 .שנמנע

 :  כICER-נוסחה זו מניבה את ה

 עלות ההתערבות נטו של תרופה בניכוי העלות נטו של התרופה להשוואה

)QALYS(בניכוי )  שהושגו באמצעות ההתערבותQALYS שהושגו באמצעות תרופת 

 ).ההשוואה

 
 

 -:ובאופן ספציפי
 .2007 לינואר 1-יש להציג את כל המחירים בשקלים לפי רמות המחירים של ה 10.1

 . לשנה3% בשיעור של   QALYיש להפחית את העלויות ואת תוצאות   10.2

יש להשתמש באופק זמן ארוך דיו כדי ללכוד את כל השפעות ההתערבות על תוצאות  10.3

חישוב . תוך לקיחת המגבלות של העדויות התומכות בחשבון, הבריאות ועל השימוש במשאבים

 יום כאשר מדובר בזיהום 20: למשל( ניכרת בהתאם למחלה הנדונה זה יכול להשתנות בצורה

 אם ). והסיבוכים הנלווים להBאו כמה עשרות שנים כאשר מדובר בהפטיטיס , במערכת השתן

 .יש לתאר את המודל ואת הבסיס שלו, יש צורך בנתוני מודל כדי לענות על דרישה זו

 צורך להעריך את הפסדי פריון העבודה אין, ולנוכח הגודל השולי שלהם, לשם פישוט 10.4

אין , באופן דומה. שנגרמו כתוצאה מההתערבות) תעבורה, כגון(ועלויות ההוצאות הקטנות 

 .זמנה-לקחת בחשבון את העלויות הנוספות הכרוכות בקבורה טרם

, והטיפול) המחלות(אין להעריך את הפסדי פריון העבודה הנובעים מהשפעת המחלה  10.5

 ).המחלות(ן לטעון שאלו כלולים במרומז בשקלולי הנכות של המחלה מאחר ונית

). למחלות(את ההוצאות הקטנות הקשורות למחלה ) עלויות(אין לכלול בניתוח העלות  10.6

הנכללת בעלויות , כמו השתתפות בעלויות תרופות, יש להיזהר לא להכפיל את פריטי הספירה

 .הישירות של התרופה
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במונחים ) הפחתת כאב, למשל(מוחשיים דומים -ויות ויתרונות בלתיאין להעריך על 10.7

 .QALYS-מאחר וההשפעות שלהם כבר נכללים ב, כספיים

מודל עץ , למשל, יש לציין פרטים מפורשים וברורים ביחס לכל מודל בו משתמשים 10.8

ן גם נית). Mראה נספח (הדמיית מונטה קרלו , תהליך מרקוב, מודל אפידמיולוגי, החלטות

 :WHO :CHOICE POPMODלהשתמש בתבנית מוכנה מראש כמו כלי העזר של 

)http://www.who.int/choice/toolkit/pop_mod/en/index.html (.  

 את התוצאה בצורה של יחס אפשר להציג, אם אין בנמצא שקלולי נכות או נתוני תועלת 10.9

 ).ללא התאמה לאיכות החיים, דהיינו(מועילות של העלות לשנת חיים שניצלה -העלות

 .ICER-יש לערוך מספר ניתוחי רגישות על ה 10.10

 העליונים והתחתונים של הפרשי 95%באמצעות החלפת גבולות הסמך  .1 

 . האפקטיביות בתוצאות שהושגו

 . בלבד3%ות בשיעור של באמצעות ניכוי העלוי .2 

 .5%באמצעות ניכוי העלויות והתוצאות בשיעור של  .3 

 . שנה30באמצעות יישום אופק זמן מרבי של  .4 

של המשתנים , או בניתוחים כולם, שתי דרכים, באמצעות שינוי בדרך אחת .5 

 .QALY-העיקריים המניעים את חוסר הוודאות הנוכחית בחישוב יחס העלות ל

כולל התייחסות (משתנים -קרלו רבת-עות ביצוע ניתוחי הדמיית מונטהבאמצ .6 

 ).לתוכנות רלוונטיות

בו העלויות מופחתות , "המקרה הטוב ביותר"באמצעות הצגת ניתוח של  .7 

 .למינימום והיתרונות מוגדלות למקסימום

בו העלויות מועלות , "המקרה הגרוע ביותר"באמצעות הצגת ניתוח של  .8 

 .והיתרונות מופחתות למינימום, למקסימום

 

יש להציג את העלות המצטברת של השגת כל יחידת תוצאה נוספת עם התרופה  10.11

והאפשרות של ) ICER(כאשר מחליפים אותה במקום התרופות העיקריות להשוואה , המוצעת

 ).ACER(העדר טיפול 

-תועלת עבור תת-תניתן להציג את יחסי העלו, במידה וההתערבות האמורה נדרשת 10.12

 .הנמצאות בסיכון גבוה ללקות במחלה, זיהוי באוכלוסייה-קבוצות ברות

,  שפורסמו ולא פורסמוCUAיש להציג את האסטרטגיה המחקרית לצד עותקים של  10.13

,  עבור ישראלQALY-יש להעריך את התוצאה העיקרית של העלות ל. שבוצעו במדינות אחרות
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ראה (פרוטוקול הטיפול , )1.7ראה (ביצוע התאמות עבור העלות באמצעות , מתוך מאמרים אלו

 .הנפוצות וההפרשים בשיעורי התמותה למקרה, )1.8

 

חישוב העלות הפיננסית ברוטו והעלות המצטברת ברוטו של התרופה ותרופות ההשוואה . 11

 .שלה בכל אחת מחמשת השנים הבאות

 

סל שירותי הבריאות לגבי קביעת  לספק מידע לוועדת MTA- תסייענה לCUA-תוצאות ה 11.1

ההחלטה מבוססת על השוואה . הקדימויות לתרופות שיש לכלול אותן בסל או לסבסדן

יהיה , עם זאת. של יתרונות הבריאות והעלויות נטו מנקודת המבט של החברה בכללה

תוך שימוש , על משרד הבריאות לדאוג לכספים מסוימים הדרושים לשם הגשה מוצלחת

 . להלן12כפי שחושבו בסעיף זה ובסעיף ,  של עלויות מערכת הבריאותבפרספקטיבה

נקודה זו מבוססת על המכפלה של הניצול הצפוי של התרופה ועלותה של , באופן בסיסי 11.2

 .של ההתערבות) חדירת השוק(יש לקחת בחשבון גם את מהירות האימוץ . כל יחידה

, להשוואה) התרופות( התרופה יש לספק גם נתונים דומים על העלות הכספית ברוטו של 11.3

 . 11.2באותן רמות הניצול שהוצגו בסעיף 

באמצעות ניכוי העלות הכספית ברוטו של , יש לחשב את העלות המצטברת ברוטו 11.4

סעיף (מהעלות הכספית ברוטו של התרופה ) 11.3ראה סעיף (התרופה להשוואה 

11.2.( 

 .מ בחישובי העלויות"יש לכלול מע 11.5

 

לכל אחת מחמשת ) והתרופות להשוואה(כספית נטו של התרופה חישוב העלות ה .12

 .השנים הבאות

 

פלוס ) 11ראה סעיף (העלות הכספית נטו מוגדרת כעלות הכספית ברוטו של התרופה  12.1

 .תופעות הלוואי בניכוי החסכון המושג ממניעת עלויות טיפול

 .שלהיש לספק גם נתונים דומים על עלות התרופה להשוואה ותופעות הלוואי  12.2

באמצעות ניכוי העלות הכספית נטו של התרופה , יש לחשב את העלות המצטברת נטו 12.3

 ).12.1סעיף (מהעלות הכספית נטו של התרופה ) 12.2ראה סעיף (להשוואה 

 

 ?מי אמור להכין את המחקר: ד
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, אנו מצפים שלמרבית חברות הרוקחות תהיה גישה לשירותיו של כלכלן בריאות המועסק על ידן

 .CUAכלכליים כמו -ר במורכבויות של ניתוחים אפידמיולוגייםשיוכש

כדי שיבצע את המשימה של , טיבריאות אוניברסיטאי או פר-אפשרות שניה היא לשכור כלכלן

 . הספציפיCUA-הכנת ה

 ??????.MOH-מ) תמורת תשלום (CUAאפשרות אחרונה היא שהחברה תזמין ניתוח 

 ?היכן ומתי להגיש: ה

לקראת , "סל הבריאות"העלות עבור מועמדים להכללה בדיוני ב-תוחי תועלתיש להגיש את ני

 .2007נובמבר /הדיונים המתחילים באוקטובר

מועילות עבור -תאריך ההגשה האחרון עובר ההגשה המרכזית הראשונית של ניתוחי עלות

 31-יהיה ה, במשרד הבריאות) MTA(תרופה חדשה להערכת המחלקה לטכנולוגיה רפואית 

שהוכשר בתחום כלכלת , סגל משרד הבריאות.  ליולי בכל שנה שלאחריה31-וב, 2007לי ליו

 ייצור MTA-סגל ה, במידת הצורך. יוודא אז את הדיוק של ההגשות, הבריאות ואפידמיולוגיה

 .כדי להבהיר שאלות כלשהן, קשר עם איש הקשר שנקבע עבור המוסד המגיש את ההגשה

 

 -:את ההגשות יש לשלוח אל

ר גרי גינסברג"ד  

 מחלקת הערכת טכנולוגיה

 משרד הבריאות

 בן טבאי

93591ירושלים   

1176. ד.ת  
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 ביבליוגרפיה:ו

 -: מראי מקום שנסקרו במהלך הכנת הנחיות אלו

 .במראה במקום זה יש נספחים מפורטים במיוחד שיכולים להיות למגישים לעזר: הערה

Guidelines for the Pharmaceutical Industry on Preparation of Submissions to the 
Pharmaceutical Benefits Advisory Committee: including major submissions involving 
economic analyses. Commonwealth Department of Health and Aging. Canberra, 
Australia. September 2002.  

http://www.ispor.org/PEguidelines/       -: שנמצא באתר

 

On line references: 

Hay J, Jackson J, Luce B, Avorn J, Ashraf T (co-chairs). Methodological Issues in 
conducting pharmacoeconomic evaluation – Modelllng. 
http://www.ispor.org/workpaper/adpanel/mims-.asp 

Langley P. Preparing Health Technology Submissions for Pharmaceutical products 
(Executive Summary). URCH publishing Ltd. April, 2006.  
http://www.urchpublishing.com/publications/pricing/health_technology.html 

Ontario Guidelines for Economic Analysis of Pharmaceutical products. Ministry of 
Health and Long-Term Care. Ontario, Canada. 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/pub/drugs/economic/  

ISPOR International Society for Pharmacoeconomics and outcomes research. 
Pharmacoeconomic Guidelines Around the World. 
http://www.ispor.org/PEguidelines/  

Containing the following guidelines:- 

Guidelines for the Pharmaceutical Industry on Preparation of Submissions to the 
Pharmaceutical Benefits Advisory Committee: including major submissions involving 
economic analyses. Commonwealth Department of Health and Aging. Canberra, 
Australia. September 2002.  

Baltic Guideline for Economic Evaluation of Pharmaceuticals (Pharmacoeconomic 
Analysis) 

Common Drug Review Submission Guidelines for Manufacturers. Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health (CADTH). May 2006.  
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National Institute for Health and Clinical excellence (NICE). Single Technology 
Appraisal (STA). Specification for Manufacturers/Sponsor Submission of Evidence. 17 
May 2006. London. England. 

A Prescription for Pharmacoeconomic Analysis, Pharmac, Pharmaceutical Management 
agency Ltd. New Zealand. September 2004.  

Orlewska E, Mierejewski P.Polish Guidelines for Conducting Pharmacoeconomic 
Evaluations (project). Warsaw, Poland. 

Guidance to assist manufacturers in the submission of a case to the Scottish Medicines 
Consortium (URL). 

General guidelins for economic evaluations from the Pharmaceutical benefits Board, 
LFNAR 2003:2. Sweden.  

Weinstein MC, O’Brien B, Hornberger J et al. Principles of good practice for decision 
analytic modeling in health care evaluation: Report of the ISPOR Task force on Good 
Research practices – Modelling Studies.  
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Guidelines for Economic Evaluation of Pharmaceuticals: Canada 2nd Edition. Canadian 
Coordinating Office for Health Technology Assessment. November 1997.  

Capri S, Ceci A, Terranova L et al. Guidelines for Economic Evaluations in Italy: 
Recommendations from the Italian Group of Pharmacoecenomic studies. Drug 
Information Journal 2001; 35,189-201. 

Drummond MF, Jefferson TO. Guidelines for authors and peer reviewers of economic 
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 מתקדמים להמיר תוחלת חיים:  1נספח 
  לגבי בריאותתלתוחלת חיים מתוקנ

 

Appendix I       
        
Values for converting life expectancy to Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE). 

      

   מתקדמים להמיר תוחלת חיים
 לגבי תלתוחלת חיים מתוקנ

  בריאות 
        
        
  HALE   HALE   
  Adjustors   Adjustors   
 Males   Females   

נקבות   זכרים     
 0 0.893  0 0.876   
 1-4 0.887  1-4 0.869   
 5-9 0.875  5-9 0.856   
 10-14 0.861  10-14 0.841   
 15-19 0.848  15-19 0.827   
 20-24 0.837  20-24 0.814   
 25-29 0.825  25-29 0.800   
 30-34 0.812  30-34 0.786   
 35-39 0.800  35-39 0.772   
 40-44 0.787  40-44 0.758   
 45-49 0.774  45-49 0.744   
 50-54 0.762  50-54 0.731   
 55-59 0.749  55-59 0.716   
 60-64 0.737  60-64 0.703   
 65-69 0.724  65-69 0.689   
 70-74 0.712  70-74 0.675   
 75-79 0.700  75-79 0.661   
 80-84 0.687  80-84 0.648   
 85+ 0.671  85+ 0.627   
        
Source: Interpolations and Extrapolations of data in World Health Report 2002, WHO. 

 
 

   



 26

 

 

 

 

 

 


