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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.20202.12 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

גב' גב' איריס גינזבורג, מר ליאור ברק, הרב חיים אמסלם, ד"ר סוהיר אסדי, מר חיים אורון,  חברי הוועדה:

, ד"ר ניקי ליברמן, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' יונתן הלוי,  מר חיים הופרט,פרופ' שלמה וינקר, הילה גרסטל, 

 . ד"ר אפרת סיטי ד"ר גל מרזן,, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר

 

 מר רועי רייכר, פרופ' יצחק שפיראפרופ' נטע זיו, : והתנצל

 

ד"ר אריאל ד"ר עינב הורוביץ, ארצי, -מגר' ליאורה בן כגן,-ד"ר ענת בםד"ר ורד אייזנברג,  נוספים:משתתפים 

ד"ר  מגר' לימור מנחם, ,גר' טל מורגנשטייןמעו"ד חגית זנבר, ד"ר סימונה זרסקי, ד"ר ג'סיקה ליבנה,  המרמן,

ד"ר שמוליק מר אורי פרידלנד, פרוטר,  -ד"ר דליה רבינוביץמר חאלד פריג', ר חגי פיינגולד, מאתי סממה, 

אריאלה גב' גב' זהבה רומנו, גב' רוית רוחם,  גב' יוהנה רוזנר, מגר' טל רוה, רביב,-גב' מאיה קרביץקלנג, 

 . תורן

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 המטואונקולוגיה

1. , ImnovidyprolisK  

 בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסויימות. יםהכלול יםתכשיר

הסרת המגבלה לזכאות לטיפול בקו מתקדם  -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .Carfilzomib, Pomalidomide –בתרופה אחת מבין השתיים 

 .A8 ודורג

 ייבדקו עלויות כחלק מחישוב אלגוריתם שלם לטיפול במיאלומה נפוצה.

 

2. Xgeva  

גרמיים, הכלול בסל לטיפול בגרורות בעצמות בחולי סרטן הערמונית וכן  אירועים תכשיר למניעת

לטיפול בגרורות בעצמות הנובעות מגידולים סולידיים עבור חולים הסובלים מפגיעה בתפקוד הכלייתי 

(eGFR<30שמונעת מהם לקבל טיפול ב )-Zoledronic acid . 

 .מניעת אירועים גרמיים בחולי מיאלומה נפוצההכללה להבקשה השנה להרחיב את מסגרת ה

 .A8דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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 נוירולוגיה

3. Austedo 

 :תכשיר לטיפול ב

 כוריאה על רקע מחלת הנטינגטון. .א

 . A8/9 דורג

 .Tardive dyskinesiaיפול בהפרעת תנועה מסוג ט .ב

 . A8/9 דורג

 

 מהמומחים לאוכלוסיות היעד ומקומו של התכשיר ברצף הטיפולי.הועדה מבקשת לקבל הגדרה 

 

4. Soliris  

 atypical hemolytic -וב Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

uremic syndrome.בהתוויות מסוימות , 

 :הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור

-Anti( רפרקטורית שהם חיוביים לנוגדן generalizedמוכללת ) טיפול במיאסטניה גראביס .א

acetylcholine receptor (AChR).  

 .A8/9 דורג

 לאוכלוסיות היעד. הגדרהמהמומחים הועדה מבקשת לקבל 

-aquaporinבמבוגרים עם  ((NMOSD neuromyelitis optica spectrum disorders-טיפול ב .ב

4 IgG antibodies עם מהלך מחלה נשנית, כקו טיפול מתקדם. 

 . B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

5. Enspryng 

במתבגרים NMOSD (neuromyelitis optica spectrum disorders )-טיפול בלהכלול בסל תכשיר 

 ., בהתוויות מסוימותaquaporin-4 IgG antibodiesומבוגרים עם 

 להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול ראשון.הבקשה לשנה זו 

 . B7 דורג
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 שינוי הפרדיגמה הטיפולית –תרופות לטרשת נפוצה  .6

 .לטיפול בטרשת נפוצהתרופות 

 השנה מתבקש שינוי בפרדיגמה הטיפולית.

 . לבניית אלגוריתם לשינוי הפרדיגמה A8/9 דורגו

 

7. Radicava 

 amyotrophic lateral sclerosisטיפול למניעת התקדמות ההפרעה הפונקציונלית בחולי תכשיר ל

(ALS). 

 . B7 דורג

 

8. Botox 

 ת. הכלול בסל בהתוויות מסוימו Botulinum toxinתכשיר המכיל 

בדרגת חומרה בינונית ספסטיות פוקאלית בהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול 

 .שונה עם הפרעה תפקודית משמעותיתיולוגיה טעל רקע אעד קשה 

  .A8/9 דורג

 

9. Zebinix 

 תכשיר לטיפול באפילפסיה.

 . B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

10. Ongentys 

 תכשיר לטיפול במחלת פרקינסון.

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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11. Lecigon 

בחולים עם תנודות מוטוריות חמורות והיפרקינזיה או דיסקינזיה, תכשיר לטיפול במחלת פרקינסון 

 ואשר עבורם תכשירים במתן פומי לא השיגו תועלת.

 . , כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7 דורג

 

12. Slenyto  

ו/או  Autism Spectrum Disorder (ASD)טיפול בנדודי שינה בילדים ומתבגרים עם תכשיר ל

 .Smith-Magenis syndromeתסמונת 

 . A8/9 דורג

 

13. Circadin 

 שנים ומעלה. 55תכשיר לטיפול קצר טווח בנדודי שינה בבני 

 .B7 דורג

 

14. Wakix 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בחולי נרקולפסיה, בהתוויות מסוימות.

 .הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים ללא קטפלקסיה

 . B7 דורג

 

טיפול בפרקינסון באמצעות התערבות באיזורי המוח ומערכת העצבים המעורבים בהפרעה   .15

 כלול בסל בהתוויות מסוימות. MRIאולטראסאונד ממוקד מונחה 

 .המתבטא בעיקר ברעד עבור טיפול בפרקינסון זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסלהבקשה לשנה 

 . B7 דורג

 

 לטיפול בכאבדיקור )אקופונקטורה(  .16

 .מחלות ממאירות במסגרת מרפאת כאבבכלול בסל לחולים דיקור 

 .ה בסל לחולים שאינם אונקולוגייםההכלל הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת 

 .B6 דורג
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 לאבחון מחלת פרקינסון 18F DOPAעם   CT-PETמיפוי מוח  .17

 .A8/9 דורג

הבדיקה לגבי הגישה הטיפולית בחולים המומחים לגבי משמעות מלקבל התייחסות הועדה מבקשת 

  והפרוגנוזה.

 
 טיפול נלווה ותומך –אונקולוגיה 

 ת גיל זכאות רחבה – שד סרטן של מוקדם לגילוי ממוגרפיה .18

 .שנים 50-74הבדיקה כלולה בסל אחת לשנתיים עבור נשים בגילאים 

 .74ומעל גיל  40-50לגילים  הבקשה השנה להרחיב את גיל הזכאות לבדיקה

 .B7 דורג

 

סולידי לחולי סרטן של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול ( CGPמקיף )פרופיל מולקולרי גנומי  .19

 מתקדם/גרורתי

סרטן , גידולים של המעי הגס, שלפוחית השתן וNSCLCהבדיקה כלולה בסל לגידולי ריאה מסוג 

 .CUP (Cancer of unknown primary)ממקור לא ידוע 

גידולים סולידיים ממאירים מספר סוגי להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לחולים בהבקשה לשנה זו 

 :בשלב גרורתי

 Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) -סרטן של  הקיבה והמעי מסוג סרקומה  .א

 .A8/9דורג 

 .ם מגיבים לטיפול ביוד רדיואקטיביסרטן בלוטת התריס בחולים שאינ .ב

 .A8/9דורג 

)מביופסיה נוזלית(  בדיקה חוזרת - NSCLC squamous cell tumors-nonסרטן ריאה מסוג  .ג

 במחלה גרורתית, עקב התקדמות המחלה תחת טיפול תרופתי. 

 . זמין בארץ. לא ידורגלא 

 

 בדיקות גנטיות להחלטה על הארכת טיפול אנדוקריני אדג'ובנטי בסרטן שד .20

 , כתלות בסטטוס הרישום.B7 דורג
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21. Canemes  

( בחולי סרטן שלא מגיבים לטיפול CINVטיפול בהקאות ובחילות על רקע טיפול כימותרפי )תכשיר ל

 .אנטי אמטי אחר

 .B6דורג 

 

22. Xgeva  

מגרורות בעצמות, הכלול בסל לטיפול בגרורות בעצמות  הסובלים בחולים גרמיים אירועים תכשיר למניעת

מגידולים סולידיים עבור חולים הסובלים בחולי סרטן הערמונית וכן לטיפול בגרורות בעצמות הנובעות 

 . Zoledronic acid-( שמונעת מהם לקבל טיפול בeGFR<30מפגיעה בתפקוד הכלייתי )

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:

לא בחולים עם גידולים סולידיים )למעט סרטן הערמונית( גם עבור חולים ש לטיפול בגרורות בעצמות .א

 בתפקוד הכלייתי.סובלים מפגיעה 

 . A8/9 דורג

 לטיפול בגרורות בעצמות בחולי סרטן שד גרורתי. .ב

 . A8/9 דורג

 

 אף אוזן גרון

23. Dupixent 

 ובאסטמה, בהתוויות מסוימות. Atopic dermatitis-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 .nasal polyposis (CRSwNP)-ב הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .A8/9 דורג

 

24. Xolair 

 , בהתוויות מסוימות.Chronic urticaria-תכשיר הכלול בסל לטיפול באסטמה וב

 .nasal polyposis (CRSwNP)-ב הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .A8/9 דורג
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25. Nucala 

 , בהתוויות מסוימות.EGPA-תכשיר הכלול בסל לטיפול באסטמה וב

 .nasal polyposis (CRSwNP) -ב להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול הבקשה לשנה זו

 .A8/9 דורג

 

26. Cetraxal 

 תכשיר לטיפול מקומי ב:

 .דלקת אוזן חיצונה חריפה ממקור בקטריאלי, ללא פרפורציה של עור התוף .א

 . A8 דורג

 .דלקת אוזן חיצונה ודלקת אוזן תיכונה חריפות, עם פרפורציה של עור התוף .ב

 . A8 דורג

 

 טיפולים להתאמה מגדרית של הקול לטרנסג'נדרים .27

 להתאמה מגדרית.למי שיאושר על ידי הועדה  A8/9דורג 
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