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הנדון :מתן תרופת ספראבטו ( )Spravatoבמסגרת סל הבריאות

בדיוני ועדת סל התרופות והטכנולוגיות לשנת  ,2020הוכלל הטיפול בספראבטו בסל הבריאות ,החל מיום 30/1/2020
כמפורט בעמוד  7בחוזר משרד הבריאות – לחצו לקישור וכמפורט באתר "כל הבריאות" – לחצו לקישור .התרופה
כלולה בסל ל"טיפול בדיכאון עמיד לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים" ,כאשר מדובר על צפי ל 1,558 -מטופלים
בשנה ,בעלות כוללת של  23.7מיליוני .₪
לצערנו ,נכון להיום ,כ 4 -חודשים אחרי הכללת התרופה בסל ,מתמודדים שזקוקים לטיפול ופונים לקופות החולים
לא מקבלים מענה ,על אף שהקופות מקבלות לשם כך מידי חודש בחודשו ,תוספת תקציב של  2מיליוני  ,₪מבלי
שהן מספקות את השירות.
מצב זה שבו הטיפול ,שחשיבותו קיבלה את ההכרה והוא הוכלל ותוקצב בסל התרופות ,אך לא מתאפשר הטיפול
בחולה ,הוא מצב בלתי נתפס ברמה הבסיסית ביותר של כבוד האדם וזכותו של אדם לטיפול רפואי ראוי ,שיאפשר
לו לקיים חיים עצמאיים בקהילה.
אנו ארגוני חברה אזרחית המייצגים את זכויותיהם של המתמודדים עם מגבלה נפשית ,מבקשים להשמיע את קולם
ולפעול לשיפור חייהם ולמניעת סבלם וכאבם של המתמודדים עם דיכאון עמיד .מדובר ב"חולים שקופים"
שזעקתם אינה נשמעת ,ולכן "קל" יותר לעבור לסדר היום ולזנוח אותם לסוף התור בנבכי הבירוקרטיה ,למרות
שמדובר בטיפול שיכול להקל על הסבל העצום שהם חווים.
ימים אלו של שלהי משבר קורונה ,בהם הדיכאון צף ומתעצם שבעתיים ,מחייבים אותנו לדאוג ביתר שאת
למתמודדים שמצבם הנפשי הורע בעקבות המצב .גם הפעם ,הצטערנו לגלות כי שוב נדחקת לקרן זווית ההתייחסות
לחולים אלו.
אנו קוראים לכם ,כגורמים המנחים ומפקחים ,לפעול ולחייב את הקופות לספק שירות זה באופן מיידי ,וכמו כן,
לחייב את הקופות להעביר את התקציב שיועד לכך לטובת שיפור השירות לחולים
בברכה,
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העתקים:
מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש
ארבעת מנהלי בריאות הנפש בקופות החולים
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