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 השדולה להתמודדות עם מחלות גנטיות נדירות
 

1 נדירות מחלות בנושא בכנסת שדולה 91 ה בכנסת לראשונה התקיימה, 9119911.91 היום
 אגבאריה )חד"ש(1 עפו כ"ח של וביוזמתו בניהולו התקיימה השדולה
 ניתן לא זאת עם, ונותהאחר בשנים ניכרת בצורה גברה אלה למחלות המודעות, בישראל

 1רגולטורי ביטוי לכך
 

 לפגוע יכולות אלה מחלות1 נדירות גנטיות מחלות הסובלים איש 070777 -כ חיים בישראל
 טיפול שבהיעדר ונדירות קשות במחלות מדובר1 סוציואקונומי או עדתי רקע, מגזר בכל

 1למוות ואף קשה לנכות לגרום יכולות
 

 לטיפול חוקים נחקקו האחרונות בשנים שכן,  אגבאריה כ"ח של מצדו כפפה הרמת זוהי
 זאת לעומת בישראל( 9111) ובאירופה( 9111) אוסטרליה(, 9191) ב"בארה נדירות במחלות

 בקיום בהכרה השינוי מבחינת רבה חשיבות ישנה זו לחקיקה1 בנושא חקיקה עדיין אין
 1הטיפולית וביכולת, הנדירות המחלות ובמשמעות

 
אידלמן יו"ר הרי  לאוניד ר"שונים מכל רחבי הארץ  ד מומחים השתתפו דולההש בישיבת

,  בישראל הנדירות המחלות מצב על שהסבירה רוטשילד אניק' פרופ בירך על היוזמה,
, פרופ' יאאן כהן,ד"ר רפי פרופ' אליאס טובי, ד"ר מוחמד מחאג'נה ,בלומנפלד אורית

כויות החולה, הקואליציה להתמודדות עם נציגי האגודה לז ביצור, ד"ר פליק ציפורה,
 מחלות נדירות,ועוד1 

 
חולה במחלה נדירה, ואב לילד נוסף שעדיין סובל ילד שול לבשדולה השתתף אב שכ

ממחלה נדירה שם הוא תיאר את סבלו וסבל משפחתו ואת המעמסה הנפשית והכלכלית 
 בגידול ילד חולה 1 

 לצורך הבריאות במשרד שהוקמה הועדה על עדכנה הבריאות ממשרד ירדני הדר ר"ד
 1הנושא בחינת

 
1 כאחד וערבים יהודים חולים טיפול, תליסימיה  בהם כמצריכות שהוזכרו המחלות בין

 את למנוע יכול בה והטיפול, וערבי הודי ממוצא משפחות 1 חולות בה 91 בפקטור מחסור
המחלות  הוזכרו, כן כמו1 המשפחות מתמודדות איתם והקושי הסבל

 קנוון,דיסאאוטונומיה משפחתית,טיי זקס,פנקוני,אס אמ איי ועוד1 
 
 להסתכל  יש כי אמרה רוטשילד אניק1 לנושא דגל הרמת היא זו ששדולה אמר אידלמן ר"ד

 1כרגיל הנדיר על
 

, בנושא חקיקה קידום, נדירות למחלות נפרד תרופות סל יצירת הן השדולה המלצות
 והגברת ירדני הדר ר"ד  מרכזת אותה והועדה הבריאות משרד פעילות אחר מעקב

 1נדירות ותסמונות למחלות הרחב הציבור בקרב המודעות
 
 

 whosary@gmail.comנא לפנות ל  -בכל בקשה/שאלה/הבהרה

 )וסים חוסרי(  050-6233940
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