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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.20203.11 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' נטע זיו, , פרופ' שלמה וינקרגב' הילה גרסטל, מר חיים הופרט, פרופ' יונתן הלוי, 

 . ד"ר גל מרזן, ד"ר אפרת סיטי, מר רועי רייכר, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר ניקי ליברמן

 

 ק שפיראפרופ' יצח: התנצל

 

ד"ר ג'סיקה , עו"ד חגית זנבר ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ, כגן,  -ד"ר ענת בם משתתפים נוספים:

ד"ר פלד, -מגר' שירה עמרד"ר אתי סממה, מר שחר מרלינג, , מגר' לימור מנחם ,מגר' טל מורגנשטייןליבנה, 

 . אריאלה תורןגב' גב' זהבה רומנו, גב' יוהנה רוזנר, מגר' טל רוה,  ד"ר שמוליק קלנג,פרוטר  -דליה רבינוביץ

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 בריאות הנפש

1. Spravato -  

 ., בהתוויות מסוימותלטיפול בדיכאון מג'ורי עמידהכלול בסל  כשירת

קצר טווח בתסמיני דיכאון במצב חירום  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .פסיכיאטרי על רקע של דיכאון מג'ורי

 .B7דורג 

 

2. Rexulti 

 כשיר הכלול בסל לטיפול בסכיזופרניה, בהתוויות מסוימות. ת

 majorטיפול אוגמנטציה בדיכאון מסוג הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

depressive disorder  (MDD). 

 .B7דורג  –עבור כלל החולים  .א

 .A8/9דורג  – Aripiprazole-קו טיפול שני לחולים שפיתחו תופעות לוואי לכ .ב
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3. Reagila 

 תכשיר לטיפול בסכיזופרניה.  

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

4. Reagila 

 .הפרעה ביפולריתתכשיר לטיפול ב

 .B6דורג  -  manic or mixed episodes .א

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.B6דורג  – depressive episodes .ב

 

 קוצב וגאלי לטיפול בדיכאון עמיד .5

טיפולים תרופתיים החווים אפיזודות דכאוניות למרות טיפול בנזעי  4-בור חולים עם עמידות לע

 .( או שאינם מתאימים לטיפול בנזעי חשמלECTחשמל )

 .A8/9 דורג

 

 עמידה לטיפול בהפרעה טורדנית כפייתיתגירוי מוחי עמוק  .6

 .B6דורג 

 

7. Selincro 

 .במבוגרים עם תלות באלכוהול תכשיר לטיפול להפחתת צריכת אלכוהול

 .A8/9דורג 

 יוגדרו אוכלוסיות היעד והמסגרות לטיפול בהתייעצות עם המומחים.
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 הפרעות קשב וריכוז

 

 .במבוגרים ADHD-מסגרת אלגוריתם טיפולי כולל לטיפול ב תיבחןסוכם כי 

 יתקיים דיון עם המומחים לגבי קריטריונים למתן הטיפול במבוגרים.

  

 בשלב זה ניתן דירוג ביניים עבור התכשירים הבאים :

8. / Strattera Atomic 

-בילדים כקו טיפול מתקדם לאחר מיצוי טיפול ב  ADHD-לטיפול בהכלול בסל תכשיר 

Methylphenidate. 

 .עבור מבוגריםהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .A8/9דורג 

 

9. Attent 

-בילדים כקו טיפול מתקדם לאחר מיצוי טיפול ב ADHD-לטיפול בהכלול בסל תכשיר 

Methylphenidate. 

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:

 .עבור מבוגרים .א

 .A8/9דורג 

 . קו טיפול ראשוןכ -עבור ילדים  .ב

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 השתלות

10. Idefirix -  

 .טיפול במושתלי כליה רגישים על מנת להשתיל כליה מן המת

 .ידורג בהמשך

 

לגבי הנסיון המצטבר בשימוש בתכשיר וסוגיות  הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים

 מקצועיות רלוונטיות אחרות. 
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 מזון רפואי

   - מזון יעודי להשלמה תזונתית לחולים אונקולוגים .11

חולים אונקולוגים עם אבחנת סרטן באזור ראש צוואר, תירואיד, מערכת העיכול וסרטן ריאות, עבור 

 .A8/9דורג  - ומעלה בסיכון לתת תזונה בכל שלבי המחלה 19בגילאים 

 

12. Abound 

 תזונה עם פצע קשה ריפוי.השלמה תזונתית למבוגרים חולי סוכרת בתת 

  .B6דורג 

 

13. Glucerna plus 

 .השלמה תזונתית או תזונה מלאה עבור חולי סוכרת

  .B7דורג 

 

14. Compleat pediatric 

הסובלים מאי סבילות להזנה בפורמולה  3-13מזון ייעודי מלא להזנה בצינורית בילדים בגילי 

 .סטנדרטית

  .B7דורג 

 .בסלייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות 

 

15. MSUD cooler 15 

 .ואילך 3מגיל  MSUDחולי מזוון ייעודי ל

  .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

16. PKU cooler 15 

 .ואילך 3מגיל  PKUמזון ייעודי לטיפול תזונתי בחולי 

  .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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17. )16, PKU GOLIKE 16+-(PKU GOLIKE 3 PKU golike 

 .PKUהשלמה תזונתית לחולי 

  .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 גנטיקה

 .בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית .18

כיום כלולות בסל בדיקות גנטיות לסקר לפי רשימה מפורטת ובכפוף להתוויה של שכיחות לנשאות 

 . 1:15,000או היארעות המחלה של  1:60של 

יהודים ממוצא בוכרי, באוכלוסיות ייעודיות: שפורטו ברשימה הוספת בדיקות  -הבקשה לשנה זו 

, בהתאם לשכיחות המחלה הנבדקת, וזים, בדואים ודרמוסלמים יהודים אשכנזים, ערבים נוצרים,

 .1:15,000או היארעות המחלה של  1:60, בהתאם לשכיחות לנשאות של באוכלוסיות הייעודיות

 .A9דורג 

 

 (NIPSבדיקת סקר גנטית טרום לידתית לא פולשנית ) .19

 .35כסקר ראשוני לנשים בהריון עד גיל  A8/9דורג 

 

 PGTבאמצעות  ילד שלישיהולדת למימון להרחבת הזכאות  –( PGTאבחון גנטי טרום השרשה ) .20

 .B7דורג 

 

  למניעת הורשת מוטציות ידועות( PGT)רשה אבחון גנטי טרום הש .21

מוטציות ידועות כמעלות סיכון לחלות  למניעת הורשתהרחבת התוויות לאבחון גנטי טרום השרשה 

 בסרטן:

 .A8 דורג – BRCA1, BRCA2ות במוטצי .א

 .A8דורג  – MSH2( למוטציה בגן  (HNPCCתסמונת לינץ .ב
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