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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1170 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

 . פרופ' יצחק שפירא

 

מר תום ד"ר ג'סיקה ליבנה, הרוקחת נאוה וידמן,  ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ,  משתתפים נוספים:

 -ד"ר דליה רבינוביץד"ר אמיר פרידנברג, ד"ר אתי סממה, , מגר' לימור מנחם ,מגר' טל מורגנשטייןלאו, 

 . אריאלה תורןגב' , גב' יוהנה רוזנר ד"ר שמוליק קלנג, ,פרוטר

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 רפואת ריאות

 שיקום ריאות  .1

, מועמדים להשתלת (COPDמחלת ריאות חסימתית כרונית )ם בחוליטכנולוגיה הכלולה בסל עבור 

 מסוימות. ריאה ומושתלי ריאה, יתר לחץ דם עורקי, ברונכיאקטזיות, בהתוויות

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לאוכלוסיות הבאות: 

 .50%מעל   FEV1-עם שתי התלקחויות או התלקחות אחת עם אשפוז ו COPDחולי  .א

 A8/9דורג 

 .חולים עם מחלת ריאה אינטרסטיציאלית .ב

 .A8דורג 

 

 מכשיר לחץ חיובי סוף נשיפתי )עם ובלי רטט( לפינוי הפרשות מדרכי הנשימה .2

 .התלקחויות בשנה או אשפוז 2עם לפחות  ברונכיאקטזיותעבור חולים עם  .א

 .A8דורג 

 PCD וא CFעבור חולי  .ב

 .A8דורג 
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3. Dupixent 

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

בדם  עם אאוזינופיליהחולי אסטמה עבור  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 תאים פר מיקרוליטר ומעלה בשתי בדיקות דם מהשנתיים האחרונות. 400ברמה של 

 עם לפחות אחד מאלה:

. שתי החמרות או יותר אשר לפחות אחת מהן הצריכה פניה למיון או אשפוז בשנה האחרונה  א

 עקב אסתמה לא מאוזנת.

סיסטמיים במשך לפחות  . שלוש החמרות או יותר בשנה האחרונה שנזקקו לטיפול בסטרואידיםב

 שלושה ימים.

מהזמן  50%. חולי אסתמה הזקוקים לטיפול קבוע בקורטיקוסטרואידים במתן פומי למשך לפחות ג

 במטרה לשלוט במחלה.

 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

4. Enerzair 

 .תכשיר לטיפול באסטמה

 .A8דורג 

 הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול החלופות 

 

5. Trelegy 

 , בהתוויות מסוימות.COPD-טיפול בתכשיר הכלול בסל ל

 עבור:הבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 לטיפול באסטמה. .א

 .B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 .FEV1ללא הגבלת  COPDלחולי  .ב

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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6. Trimbow 

 , בהתוויות מסוימות.COPD-לטיפול בהכלול בסל תכשיר 

 .FEV1ללא הגבלת  COPDהבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לחולי 

 . B7דורג 

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

7. Breztri 

 . COPD-תכשיר לטיפול ב

 . B7דורג 

  בסל.ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות 

 

8. lassiaG 

 .alpha 1-antitrypsinטיפול בחסר של תכשיר ל

  . A8/9דורג 

 
 ראומטולוגיה

9. Tremfya 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס, בהתוויות מסוימות.

 . Psoriatic arthritis-שנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בלהבקשה 

 .B7דורג 

 הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול החלופות 

 

10. Rinvoq 

 , בהתוויות מסוימות.Rheumatoid arthritis-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 שנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור: להבקשה 

  .TNFלאחר כישלון בתכשירים ממשפחת מעכבי , כקו שני Psoriatic arthritis-לטיפול ב .א

  .B7דורג 

 בסל. ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות
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  .TNFלאחר כישלון בתכשירים ממשפחת מעכבי כקו שני , Ankylosing spondylitis-לטיפול ב .ב

  .B6דורג 

 

11. Taltz 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס, בהתוויות מסוימות.

 .כקו שני Ankylosing spondylitis-טיפול בהבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

  .B7דורג 

 עלויות מול החלופות הקיימות בסל. ייבדקו

 

12. Ilaris  

, CAPS ,systemic juvenile idiopathic arthritis ,FMFתכשיר הכלול בסל לטיפול בתסמונות 

 , בהתוויות מסוימות.HIDS, תסמונת TRAPSתסמונת 

 :שנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבורהבקשה ל

-ללא צורך במיצוי טיפול קודם בכקו ראשון  – Systemic juvenile idiopathic arthritis .א

Tocilizumab. 

  .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 .Adult onset Still's disease .ב

 .B7דורג 

 

13. Saphnelo 

( במבוגרים, בדרגה בינונית עד חמורה, אשר SLEטיפול בזאבת אדמנתית מערכתית )לתכשיר 

 .נכשלו על טיפול סטנדרטי

  .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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14. Benlysta 

 בהתוויות מסוימות.( במבוגרים, SLEבזאבת אדמנתית מערכתית )הכלול בסל לטיפול תכשיר 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .ומעלה 5בגיל  ילדים .א

 .A8/9דורג 

 טיפול בלופוס נפריטיס פעילה. .ב

 . A8/9דורג 

 

 אורתופדיה

 .ברך ספורט כתוספת לתותבת יומיומית לקטועי רגל .15

 .A8/9דורג 

 

 .ספורט כתוספת לתותבת יומיומית לקטועי רגל כף רגל .16

 .A8/9דורג 

 

 יבה רטובה לקטועי גפיים תחתונות תותבות לסב .17

 .A8דורג 
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