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משאלות הלב הכמוסות? ר ויינשטיין כסיפור הצלחה"מבחינת ד

?שלך

אנחנו פה לא נלחמים על מפלגות, תראה: ר חוליו וינשטיין "ד

אנחנו כולנו מבקשים את שיפור הבריאות של, אחד מול השני

חייבים, זה בעצם סל הבריאות, של תושבי המדינה כולם, המדינה

,בין המוצדקים, לומר שהמודל של ישראל הוא בין הטובים בעולם

שום מדינה לא יכולה להכניס, בין ההגיוניים ביותר, בין החכמים

לגבי טיפול זה, לסל את כל המוצרים שצצים מדי שבוע בעולם

או אחר ולכן יש וועדה שמיוצגת על ידי מיטב המומחים וגם

למשרד הבריאות, הגורמים הרלוונטיים לכל קופת חולים יש נציג

והדיונים אמורים, אבל גם לנציגי החולים יש נציג, כמובן יש נציג

כל מי שרוצה לדעת ולקרוא את הפרוטוקולים, להיות שקופים

.אין שם סודות, מוזמן

,אמש גם החליטו, נגמרו הדיונים, זהו: רם תדמור 

,נגמרו הדיונים: ר חוליו וינשטיין "ד

.שתיים, גם הייתה איזה הפגנה, והיום יפורסם: רם תדמור 

היום הבינו, פעם זה היה קצת יותר, קיי.או: ר חוליו וינשטיין "ד

או לא אמורה, אין להם השפעה על ההחלטות, שההפגנות האלה

פוליטיקאים לא אמורים להשפיע על אנשי, להיות להם השפעה

סוכרת, בכל אופן. ולהביע משאלות או בקשות או רמזים, הוועדה
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אנחנו מצפים מדי שנה שתהיה איזושהי התייחסות למחלת הסוכרת

זה מחייב, מגפה של ממש, מכיוון שבעצם היותה כל כך נפוצה

אני חושב התייחסות לכזאת בעיה בריאותית שנוגסת כעשרים אחוז

.גם בישראל, מתקציבי משרדי הבריאות בכל העולם

?מה ייחשב הצלחה אם ייכנס לסל, מבחינתך, ועל כן: רם תדמור 

לא נכנס שום דבר חדש עבור, בשנה שעברה: ר חוליו וינשטיין "ד

היו, למרות שהיה, חולי הסוכרת וזה היה אכזבה מאוד גדולה

השנה דירגנו במקום הראשון את האינסולין טרגלודק, בקשות שלנו

שזה אינסולין בעל זמן פעולה ארוך יותר ובעל פוטנציאל לגרום

לנפילת סופר להיפוגליקמיה נמוך יותר מכל האינסולינים שהיכרנו

במיוחד היפוגליקמיה לילית שזה דבר שעלול להיות, עד היום

,אנחנו מאוד מקווים שהאינסולין הזה יהיה כלול בסל, מסוכן ולכן

זאת אומרת שחולה, גם אם זה יהיה בקריטריונים כאלה ואחרים

אבל, הגיוני, בסדר, אז בבקשה, ולא הסתדר, שקיבל אינסולין אחר

כי, אני מקווה שאפשר יהיה לרשום את האינסולין הזה לחולים

.יש הרבה חולים שזקוקים לו

?את הטיפול באינסולין, גם להתחיל בו: רם תדמור 

,אני חושב שיש מקום: ר חוליו וינשטיין "ד

הנושא הזה של התוויות הוא לפעמים, אתה יודע: רם תדמור 

ואז, נכניס את לסל, קיי.כי להרגיע אותך אומרים או', קאץ
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.היותר קשים

גם זאת התחלה טובה, אני אומר בסדר: ר חוליו וינשטיין "ד

אם חולה מסתדר עם אינסולין שהוא הזול, להכניס את זה לסל

אני, אני מסכים, אז למה לתת לו את היקר, והכול בסדר, ביותר

לא, אבל שנה שעברה, אפשר לחיות איתה, חושב שההתנייה הזאת

למרות שזה, היה שום אזכור ושום התנייה וזה בכלל לא נכנס

אני מקווה שהשנה, כבר הייתה הבקשה שלנו במקום הראשון

,אני בטוח שאם לא, המצב יהיה מעט יותר טוב

?עוד תרופה שאתה רוצה לראות בפנים: רם תדמור 

,אם לא יהיה שום דבר בסוכרת גם השנה: ר חוליו וינשטיין "ד

,זאת אומרת אני בטוח, אז לא יהיה שקט בארץ, שנתיים ברציפות

ומשהו, ומועצה לסוכרת ורופאי סוכרת, שיש הרי האגודה לסוכרת

אני מקווה שלא יהיה צורך ושהכל יהיה בסדר ושכל אחד, יקרה

מוצר נוסף שהיינו מאוד רוצים שיהיה. יקבל את מה שמגיע לו

זה התרופה שאושרה לאחרונה לשימוש בסוכרת שנקראת, בסל

הדם, כמו שאתה יודע, וזאת תרופה, עשרה מיליגרם' פורקסיגה'

,שלנו זורם בתוך צינורות הדם כל היום ומגיע לכל מקום בגוף

,יש שם פילטרים קטנים מיקרוסקופיים, בכליות, כולל הכליות

קוראים לזה נפרונים וכל הדם שמגיע לכליות עובר את התהליך

בכדי לנקות את הדם מהפסולת שמתווספת, הזה שנקרא פילטרציה

6099162תוך כדי זרימה ואיסוף חומרים שעוברים מטבוליזם שחלקם הגוף מתוך   8עמוד  4



עובר, הדם מתנקה, כשמגיע לכליות, ולכן, צריך להיפטר מזה

שהוא, החלק שהוא עובר, ואז זה מתחלק לשניים, פילטרציה

פסולת שהולך

,לכיוון צינורות השתן ומגיע לשלפוחית השתן ומשם החוצה

הגוף לא, אבל הם חיוניים לגוף, והחומרים שאמנם עברו פילטרציה

אחד מהם זה המולקולה של, כי הם חשובים, רוצה להיפטר מהם

ולכן הכליה מזהה את, הסוכר הוא לא פסולת, הסוכר, הגלוקוז

כמולקולה חיונית ומחזירה אותו לזרם, הסוכר הזה כמוצר חשוב

הפורקסיגה חוסמת את המעברים שדרכם, התרופה החדשה, הדם

,והיא מנווטת אותם החוצה דרך השתן, הגלוקוז הסוכר חוזר לדם

,הגבוה שהיה בדם, חלק גדול מהסוכר המיותר, ואז מה קורה

,הגוף מתפטר מעודף של סוכר, על חשבון זה שעולה בשתן, יורד

וכאשר, או מוריד בכל אופן את רמת הסוכר בדם, מנרמל

,זאת אומרת התרופה מורידה סוכר, יורדים במשקל, משתינים סוכר

ואז, וכאשר יש לזה אפקט משתן במידה מסוימת, מורידה משקל

זאת, בקיצור, גם לחץ הדם במידה קלה אמנם אבל טיפה יורד

תרופה שעונה על חלק גדול מהצרכים של מרבית חולי הסוכרת

.הורדת משקל והורדת לחץ דם בכדור אחד, שזה הורדת סוכר

.ואתה רוצה אותה בסל: רם תדמור 

אני מאמין, ואנחנו מאוד רוצים אותה בסל: ר חוליו וינשטיין "ד
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אם החולים מקבלים, או ישנה, אם הסוכרת היא חדשה, הסוכרת

ועדיין לא, אם החולים הם חדשים, כדורים או מקבלים אינסולין

ולכן, למגוון רחב של חולי סוכרת זה מתאים, מקבלים שום דבר

אנחנו מדברים על כמה מאות אלפים של, אם יכניסו אותה לסל

יש חוץ מסוכרת גם עוד מחלות שצריך, אנשים וכמו שהסבירו לנו

,לא נוכל בגלל הבעיה הכלכלית הזאת, להכניס תרופות אליהם

לא נוכל, בגלל שהתרופה היא כל כך טובה לכל כך הרבה חולים

נקווה שבשנה הבאה התרופה תהיה, וזה חבל, להכניס אותה לסל

.ואפשר יהיה להכניס אותה, זולה יותר

ר ויינשטיין הסל הוא לא רק לתרופות"בוא נזכיר ד: רם תדמור 

אלא גם לטכנולוגיות רפואיות חדשות, חדשות

,נכון: ר חוליו וינשטיין "ד

?מה מעולם הטכנולוגיות היית רוצה לראות נכנס: רם תדמור 

הייתי רוצה שהסנסורים שזה אותו מכשיר: ר חוליו וינשטיין "ד

ונותן לחולה ולרופא, שבודק באופן רציף את רמת הסוכר בדם

,על התנהלות הסוכרת במשך היום, אינפורמציה מאוד מאוד חשובה

,בכל שעות היממה, אחרי האוכל, לפני האוכל, בלילה, בבוקר

 ערכי סוכר במהלך1,000-בדיקה שבאמצעותה אפשר לבדוק יותר מ

זה לא, או חמישה ימי התחברות למכשיר הזה, ארבעה, שלושה

משלמים את, לבדיקה הזאת, והחולים שזקוקים לטיפול, בסל
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אלא אנחנו ביקשנו כבר השנה, היפים שמתקבלים מהבדיקה הזאת

שאנחנו מבקשים להכניס לסל את, החמישית אולי ברציפות

בינתיים הטכנולוגיה הופכת להיות, הטכנולוגיה החדישה הזאת

...פחות חדישה ואני מקווה ש

?אבל עדיין נחוצה: רם תדמור 

אנחנו משתמשים, אבל היא לא בסל, בוודאי: ר חוליו וינשטיין "ד

.אבל רק בתנאי שהחולה מסוגל לממן את ההוצאה, בה

,אתה מזהה חולים שצריכים את הטכנולוגיה הזו: רם תדמור 

כי זה או, ר אין לי"ואתה שומע מעת לעת משפטים כמו אבל ד

?או את הטכנולוגיה הזו, לשלם את חשבון החשמל

אנחנו כרופאים תפקידנו לייעץ את, טוב: ר חוליו וינשטיין "ד

אנחנו אמורים להתעלם מבעיות שלא, ולכן, הייעוץ הטוב ביותר

מה החולה שיושב, אנחנו אמורים לעסוק ברפואה, קשורות לרפואה

ואיזה בדיקה חיונית על, מה התרופה הטובה ביותר עבורו, מולי

,מבלי להתייחס עכשיו בשלב ראשון לעלות, מנת להבהיר את מצבו

,כי המציאות היא שונה, ויש כאלה שחולקים על מה שאני אומר

לא, ולפעמים אנחנו מבינים שאדם שיושב מולנו, כמו שאתה אומר

אני חושב. יוכל לשאת בהוצאה קבועה של סכום מסוים חודשי

על, שאנחנו בכל זאת מחובתנו ליידע את הבנאדם שיושב מולנו

אנחנו לא תמיד יודעים, ף"אני סבור שאל, האפשרויות הקיימות
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שלא נראה שהוא מסוגל לשאת, ונראה שהוא לבוש בצורה כזאת

,או חמשת אלפים שקל לחודש, או אלפיים, בהוצאה של אלף

אני לא, כן, יש על זה סיפור,  ואולי אנחנו טועים וזה קטן עליו

אבל ידוע הסיפור בקרב הרופאים של מיליארדר, אגיד שמות

שהיה רצונו לתרום תרומה מאוד גדולה, שהיה לבוש תמיד צנוע

של מליוני דולרים הקמת בעצם בית חולים בתוך בית חולים

הגיע למזכירתו של, והוא היה לבוש כמו שהיה לבוש, וזה, חדיש

על מנת לבקש להיכנס, מנהל בית חולים מהגדולים ביותר בישראל

,המזכירה התרשמה כפי שהתרשמה ואמרה לו, למנהל בית החולים

יש לי עניין לדבר רק, ועל מה אדוני רוצה לדבר, הוא עסוק

בבית, ובסופו של דבר, אז עוד יותר המזכירה דחתה אותו, איתו

בבית חולים בילינסון הוקם שם בניין לתפארת, חולים אחר

ואותו בית, שמשמש היום כמרכז רפואי ארצי לטיפול בסרטן

חולים שפיספס את ההצעה הזאת על הנראות החיצונית של אותו

ולכן אנחנו לא יודעים בדיוק מי, אין לו אלא להצטער, נדבן

,אנחנו חייבים מהבחינה הרפואית, האדם שיושב ומה היכולות

אני חושב שהטיפול הכי טוב שלך זה הטיפול הזה, להגיד אדוני

.זה יעלה לך חמשת אלפים שקל, והזה
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