
 
 

 האגף לרפואה כללית 
 משרד הבריאות

General Medicine Department 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
taub@moh.health.gov.il-Sigal.l 

 02-6474855 פקס:  02-5080739/40  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
Sigal.l-taub@moh.health.gov.il 

Tel: 39/4050807-02   Fax: 6474855-02  

 

 כ"ו באב, התשע"ו
 2016אוגוסט  30

 259502816: אסמכתא
  לכבוד

  המנהלים הרפואיים בקופות החולים
 

 שלום רב,
 

ג' לקבלת תרופות לקהילת הטרנסג'נדרים במדינת  29הנפקת אישורי טפסי      הנדון :
 ישראל

 
פול גברים ונשים טרנסג'נדרים המעוניינים בטיפול הורמונלי פונים לשם קבלת יעוץ וטי

 לאנדוקרינולוגית מומחים.
 
מרכזי הטיפול העיקריים הם בבתי החולים איכילוב, שיבא ומרפאת גן מאיר של "שירותי  3

מבוטחי הכללית", אך קיים שירות של אנדוקרינולוגים שצברו ניסיון בטיפול בקהילה זו גם 
 במרפאות קופות החולים למיניהם.

 
יתנות בשימוש נרחב לגברים ונשים במצבי מדובר ברשימת תרופות )תפורט בהמשך( שנ

 היפוגונדיזם או עודף הורמונים, רשומים באינדיקציה זו במשרד הבריאות והנן בסל.
 

ג' )לא רשום בארץ  29מתן שלהם במגדר שונה, קרי קהילות הטרנסג'נדרים, דורש אישור 
 לטיפול בשינוי מין(.

 
י לקבלת התרופות.  הטיפול ממולא ג' פרטנ 29כיום, מטופלים מחוייבים בהמצאת טופס 

הליך תהתקינות ע"י האנדוקרינולוג הממליץ וניתן למטופל.  קיימת שונות רבה באשר ל
 כתלות בהיכרותו של רופא משפחה את התחום, פתיחותו, גאוגרפיה, דמוגרפיה וכו'.

 
 חודשים. 6המטופל נדרש לחזור על התהליך כל 

 
 ת:הליך זה מסורבל וכרוך במספר חסרונו

 
 מעמסה על המטופל ועל הרופא. .1

 

ג' שבמקרים אלה מהוות "חותמת גומי"  29ועדות  –מעמסה על מספר אישורים  .2
 וגוזלות זמן מדיון בסוגיות מורכבות מהותיות.
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בשל סרבול ההליך, המטופלים בוחרים לרכוש טיפול ב"שוק השחור" נטול פיקוח עם  .3
 כל הבעייתיות המשתמעת מכך.

 
 

הקופות  4 -ג' מוסדיים לטיפולים אלה בכל אחת מ 29הסדיר טפסי על כן, אבקש ל
 המבטחות בכפוף להמלצה של אנדוקרינולוג מומחה בתחום.

2/.. 
 להלן רשימת התכשירים:   

 

אינדיקציה  מינון  שם גנרי  שם מסחרי 

 רשומה

 הארות 

     אנדרוגנים 

Testomax Testosterone  25, 

50/sachet 

חסר 

 טסטוסטרון

 

Androgel  Testosterone 50/sachet  חסר

 טסטוסטרון

 

Testoviron 

depot 

Testosterone 

enanthate  

250mg/amp  חסר

 טסטוסטרון

-פעם בשבועיים

 חודש

Nebido  Testosterone 

undecanoate 

1000mg/vial  חסר

 טסטוסטרון

פעם בשלושה 

 חודשים

     אנטי אנדרוגנים

Androcur Cyproterone  

acetate  

10, 50 mg  סימני עודף

אנדרוגנים 

 בנשים

 

Aldactone  Spironolactone 25, 100 mg  א"ס לב, כבד

או תסמונת 

נפרוטית. 

יתר ל.ד., 

עודף 

אלדוסטרון 

 ראשוני

 

     אסטרוגנים

Evorel patch  Estradiol       50 mcg/24 h  חסר

 אסטרוגן

 מדבקה

Estrofem Estradiol  1, 2, 4 mg סר ח

 אסטרוגן

 

Oestrogel Estradiol 1.5 mg/day  ג'ל למריחה על חסר
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 העור אסטרוגן

 
 ,ה כ ר ב ב            

 
 טאוב-ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף רפואה כללית בפועל
 

                                                          
   

 
 
 
 

 :יםהעתק
 

 מנכ"ל –מר משה בר סימן טוב 
 ראש מטה מנכ"ל –פי מנדלביץ ד"ר ס

 המשנה למנכ"ל –פרופ' ארנון אפק 
 ראש מינהל הרפואה –ד"ר ורד עזרא 

 ראש אגף הרוקחות –ד"ר איל שורצברג 
 מנהל המחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים, אגף הרוקחות –ד"ר טל לביא 

 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
 האנדוקריני, מרכז רפואי ת"א סגנית מנהל המכון –ד"ר יונה גרינמן 

 מכון אנדוקריני, מרכז רפואי שיבא –שקולניק -ד"ר ליאנה טריפטו
   

 
 

  :אגף הרוקחותתיק 
 
 . 
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