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מ"מ הממוה על התחרות הודיעה היום )ג'( לחברת  MBIפארמה,
כי היא שוקלת להטיל עליה עיצום כספי בסך של  8מיליון ₪
בגין קביעת מחיר גבוה ובלתי הוגן לתרופה למחלה חשוכת מרפא
זוהי הפעם הראשוה בישראל בה וקטת הממוה בהליכי אכיפה בעילת מחיר מופרז
מ"מ הממוה על התחרות הודיעה היום ) (23.11.2021לחברת  MBIפארמה בע"מ ולשי ושאי
משרה בה על כוותה להטיל עיצומים כספיים בגובה  8מיליון ש"ח על  MBIו 614,450-ש"ח על כל
אחד מושאי המשרה ,בכפוף לשימוע .זאת לאחר ש MBI-קבעה מחיר גבוה ובלתי הוגן עבור תרופת
"לידיאט" – תרופה מצילת חיים לחולי מחלת .(CTX) Cerebrotendinous Xanthomatosis
זוהי הפעם הראשוה בישראל בה וקטת הממוה על התחרות בהליכי אכיפה גד בעל מוופולין
שיצל מעמדו לרעה בכך שקבע מחיר גבוה ובלתי הוגן.
מבדיקת רשות התחרות עולה כי  MBIהיא בעלת מוופולין בישראל באספקת תרופה למחלת ה-
 .CTXמדובר במחלה גטית חשוכת מרפא ,שבה חולים מאות בודדות של חולים ברחבי העולם,
ומתוכם כ 50-בישראל .החולים במחלה דרשים ליטול תרופה מצילת חיים מדי יום כל חייהם.
בעבר ,טלו החולים תרופה בשם ) Xenbiloxקסבילוקס( ,אותה שיווקה בישראל בעיקר MBI
במחיר של כ 8000-ש"ח לחפיסה .בשת  ,2017הפסיקה היצרית העולמית לייצר את הקסבילוקס,
והחלה לשווק את ה"לידיאט" ,כאשר אין שוי ממשי בייהן .בשת  ,2018רשמה בישראל
ה"לידיאט" כתרופה ייעודית למחלת ה ,CTX-ולכן על פי הרגולציה של משרד הבריאות ,פרט
לחריגים ,לא יתן לייבא תרופה אחרת לטיפול במחלה .באותה תקופה ,ועד היום ,עלה מחיר
התרופה במאות אחוזים עד למחיר של כ 50,000-ש"ח לחפיסה אחת .גם לאחר כיסת התרופה לסל
התרופות ,ותר מחיר התרופה גבוה ועומד על כ 32,000-ש"ח .מדובר במחיר גבוה במאות אחוזים
לעומת הקסבילוקס .בעלות הגבוהה ושאות קופות החולים וקופת סל שירותי הבריאות ,תוך
פגיעה בתקציבן על חשבון הציבור בכללותו.
לפיכך מ"מ הממוה על התחרות שוקלת לקבוע כי החברה יצלה את מעמדה המוופוליסטי לרעה
באמצעות גביית מחיר גבוה ובלתי הוגן ולהטיל על  MBIועל שי ושאי משרה בה עיצומים כספיים.
בפי  MBIוושאי המשרה בה עומדת האפשרות להשמיע טעותיהם בפי הממוה במסגרת שימוע
שייערך להם.
הבדיקה פתחה בעקבות תלוה של משרד הבריאות.

