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 2021נואר י

 דיון בנושא תרופות ביוסימילאר

 (4.1.2021 -ו 3.1.2021התקיים בזום בתאריכים )

בהשתתפות נציגי משרד הבריאות,  ,הר"יב ,אמצעות הזוםב ,מרחוקהדיון התקיים 

לזכויות החולה ונציגי קופות האגודה הר"י, נציג  יו"ר איגודים וחברות מדעיות של

והציגו את עמדתם, מבחינת השפעת  החולים, שעמדו על מחויבותם למטופלים

  ביוסימילאר. תכשירי

הניסיון והוצגו המגמות הבינ"ל בנושא שימוש והחלפה של תרופות ביוסימילאר  בדיון

 שנצבר בארץ בנושא.

תרופות הגנריות לתכשירי נסקר הנסיון שהצטבר בשימוש ב, הדיוןבמסגרת 

הלוואי, היעילות תופעות , ןהשפעת, בתחומי הרפואה השונים הביוסימילאר

  .מיטבי האוטונומיה למתן טיפולו והבטיחות בשימוש בהם

 :  בתום הדיון הגיעו כל הנוכחים להסכמות שלהלן

אודות השימוש בתרופות  ,בעולם ובארץ ,בשנים האחרונות הצטבר מידע רב .1

 ביוסימילאר הן מבחינת מדיניות שימוש והחלפה, והן מבחינת שימוש קליני

בשילוב תרופות ביוסימילאר במתן הטיפול, לאור החשיבות ישנה חשיבות  .2

 בהרחבה של זמינות ומגוון התרופות הנמצאות ברשות הרופא המטפל

יש לעקוב באופן רציף על הנעשה בעולם, ולוודא כי האיגודים המקצועיים  .3

הרלוונטיים מעודכנים ומגבשים עמדתם בנוגע להטמעת שימוש בתרופות 

 ביוסימילאר בתחומם

גודים המקצועיים יעדכנו את משרד הבריאות בנוגע למדדים קליניים שיש האי .4

לקחת בחשבון בעת קביעת מדיניות החלפה בהתאם לשיקול דעתם המקצועי 

 ובהתאם למאפייני אוכלוסיית המטופלים הרלוונטית 
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 אין מניעה מהתחלת טיפול בחולה נאיבי בתרופות ביוסימילאר .5

תרופות ביוסימילאר לרופאים ולציבור יש לעודד ולספק מידע אודות  .6

ואת השימוש בהן כחלק  ןמנת להגביר את ההיכרות עמ-המטופלים על

מפרוטוקול הטיפול הסטנדרטי, וכן במטרה לאפשר להם להעביר את המידע 

. ההסתדרות הרפואית מעודדת את האיגודים הרלוונטיים למטופלים בביטחון

 יוסימילארלבצע מחקר/סקר בתחום השימוש בתרופות ב

 ההחלטה הטיפולית בתחום זה לגבי כל מטופל היא של הרופא המטפל .7

, יש להגביר את המודעות בקרב רופאים לצורך בדיווח אודות תופעות לוואי .8

של כלל התרופות הנרשמות  יוצא בכך,ירידה בהיענות, הפסקת שימוש וכ

 למטופלים, בפרט תרופות ביולוגיות

אודות אפשרויות ההחלפה בין תרופות  יש לקדם בקרב רופאים את המידע .9

מקור ביולוגיות ותרופות ביוסימילאר במקרים בהם אלו אושרו ע"י משרד 

 הבריאות

ההסתדרות הרפואית בישראל פועלת ותמשיך לפעול לטובת המטופלים  .10

הר"י . והרופאים על מנת לסייע לרופאים בקבלת מידע על תרופות ביוסימילאר

לייעוץ בנושא, בעזרת יו"ר האיגוד לפרמקולוגיה  מוקד "קו חם" פועלת להקמת

  ומשרד הבריאות יים הרלוונטייםמדעהאיגודים ה , ראשיקלינית

יש לערוך בנושא דיון תקופתי יזום של הר"י עם משרד הבריאות על מנת  .11

 לגבש מדיניות מעודכנת

יש לשתף נציגי המטופלים בדיונים התקופתיים ולהגביר שקיפות בכל מה  .12

 תחוםבדיונים כלל השנוגע ל


