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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1110 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר ניקי ליברמן, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' נטע זיו, חיים הופרט, פרופ' יונתן הלוי, 

 . , פרופ' יצחק שפיראד"ר גל מרזן, ד"ר אפרת סיטי, מר רועי רייכר, ד"ר דוד מוסינזון

 

 ינקרהתנצלו: גב' איריס גינזבורג, פרופ' שלמה ו

 

ד"ר ג'סיקה גב' אליס וכמן,  ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ, ארצי, -מגר' ליאורה בן משתתפים נוספים:

פלד, מר -מגר' שירה עמר, מגר' לימור מנחם ,מגר' טל מורגנשטייןעו"ד חגית זנבר, ד"ר יעל טופול, ליבנה, 

גב' יוהנה רביב, -גב' מאיה קרביץ ד"ר שמוליק קלנג,ד"ר יואב קידר,  ,פרוטר -ד"ר דליה רבינוביץחאלד פריג', 

 . אריאלה תורןגב' , רוזנר

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 אלרגיה ואימונולוגיה

1. Orladeyo 

 טיפול מניעתי בהתקפי אנגיואדמה תורשתיתלתכשיר 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

2. Takhzyro 

 ., בהתוויות מסוימותטיפול מניעתי בהתקפי אנגיואדמה תורשתיתהכלול בסל לתכשיר 

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כמפורט להלן:

העונה על אחד משלושת הסעיפים  (2או  1) מסוג  HAE  לטיפול בחולה אנגיואדמה תורשתית

 הבאים:

. חווה שלושה התקפים לפחות במשך חודש אחד או התקף אחד בממוצע לחודש במהלך שלושה  א

 חודשים מבין ששת החודשים האחרונים, ומחלתו אינה בשליטה באמצעות הטיפולים הקיימים היום.
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לעניין זה מחלה שאינה בשליטה תוגדר בחולה שנדרש לסיוע רפואי לפחות שלוש פעמים במהלך 

 עם תיעוד של התקף בתיק/רשומה הרפואית )פרונטלי/ דיגיטלי(.שישה חודשים, 

. לקה בהתקף אנגיואדמה תורשתית מסכן חיים, מתועד, במהלך השנה האחרונה. לעניין זה  ב

 התקף מסכן חיים יוגדר כמקובל בספרות וככזה שחייב אשפוז

 . חוסר סבילות או חוסר תגובה לטיפול מניעתי אחר הכלול בסל הבריאותג

 

 .A8/9דורג 

 .להגדיר הקריטריונים לזכאות למתן תוך התייעצות עם המומחים.הועדה מבקשת 

 

3. carizaxA 

על אף  persistent allergic rhinitis-אלרגיים לקרדית הבית הסובלים מבחולים טיפול תכשיר ל

הקיים וכן לאסטמה אלרגית שלא נשלטת בצורה מיטבית עם הטיפול הקיים, בחולים הטיפול 

 הידועים כאלרגיים בעיקר לקרדית אבק הבית. 

עם  65-18לטיפול באסטמה אלרגית  משנית לאלרגיה לקרדית אבק הבית בחולים מבוגרים  .א

ף, אסתמה אלרגית מתונה שאינה נשלטת בצורה מיטבית עם קורטיקוסטרואידים במשא

 .הידועים כאלרגיים בעיקר לקרדית אבק הבית. כתוספת לטיפול הקיים

מטופלים אשר סובלים מאלרגיה לקרדית אבק הבית, שהחלו פרוטוקול של חיסון בזריקות  .ב

(SCIT )- אך נכשלו בטיפול זה: 

אלרגית וחוו כישלון טיפולי לזריקות  נזלת עקב המחוסנים שנים 12 גיל מעל מטופלים .1

(SCIT); 

וחוו כישלון  ו/או אסטמה אלרגית אלרגית נזלת עקב המחוסנים 18 גיל מעל מטופלים  .2

 .(SCITטיפולי לזריקות )

 ה שמרכיב האלרגיה לקרדית הבית הוא הדומיננטי. ילאוכלוסי A8דורג 

 .ישימות המתןההגדרות והועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

  .יידון בהמשך
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4. Nucala 

 , בהתוויות מסוימות.EGPA-אסטמה וטיפול בבסל ל תכשיר הכלול

 .Hypereosinophilc syndrome (HES)הבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 ידורג בהמשך.

קשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי מקומה של התרופה ברצף הטיפולי, רמת בשלות הועדה מב

 האוכלוסיה המתאימה ביותר לטיפול. התכשיר להתוויה המבוקשת וכן לגבי תת 

 

 דרמטולוגיה

5. kyriziS 

 .בדרגת חומרה בינונית עד קשה בפסוריאזיס תכשיר לטיפול

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

6. Rinvoq 

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

בדרגת חומרה  Atopic dermatitis ההכללה בסל עבור שנה זו, להרחיב את מסגרתלהבקשה 

 .בינונית עד חמורה

 . A8/9דורג 

 

7. Olumiant 

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

בדרגת חומרה  Atopic dermatitisהבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .בינונית עד חמורה

 . B6דורג 
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 פסוריאזיס לחולי המלח בים רפואי טיפול עבור המימון הגדלת .8

 ידורג בהמשך

 .דירוג / חשיבות מול חלופות טיפוליות אחרותלקבל התייחסות מהמומחים לגבי  הועדה מבקשת

מנגנון הכלכלי מתאים להרחבה זו כך שהתוספת תבוא המהו היקף השימושים כיום ולבחון כמו כן, 

 .בהקלה על המטופלים ביטוי לידי

 

תן של שתי הטכנולוגיות ההגבלה על מ הסרת - פסוריאזיס לחולי ופוטותרפיה המלח בים טיפולים .9

 באותה שנה

 ידורג בהמשך.

 

 מחלות זיהומיות

10. Prevymis 

במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע  CMVאקטיבציה ומחלת -מניעת רהתכשיר הכלול בסל ל

 מסוימות., בהתוויות (HSCTפואטיים )והמט

של  עבור מטופלים שאינם עומדים בקריטריוניםהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 מסגרת ההכללה בסל.

 .A8/9דורג 

 

11. Megalotect CP 

 במטופלים בתכשירים המדכאים את מערכת החיסון CMVמניעה וטיפול בהתבטאויות של תכשיר ל

 .ריאה-בור מושתלי ריאה ומושתלי לבע  -

 .B6דורג 

 

12. Arikayce 

 .Mycobacterium avium complex (MAC)טיפול במחלת ריאות מסוג תכשיר ל

 .A8דורג 
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13. Vocabria 

משטר טיפול אנטירטרוויראלי קבוע, בהמדוכאים וירולוגית  HIV-1טיפול במבוגרים נשאי תכשיר ל

 .Rilpivirineבשילוב עם 

 .A8/9דורג 

 

14. Trogarzo 

 .עמיד לטיפולים אנטי רטרו ויראליים אחרים HIV-טיפול בתכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

15. Truvada / Emtrivir Teva 

טיפול מונע טרם חשיפה באנשים המצויים בסיכון גבוה וכ HIVתכשיר הכלול בסל לטיפול בנשאי 

 .HIV-להידבק ב

 הבקשה השנה להפחית את ההשתתפות העצמית.

 ,מיוחדותסוציואקונומיות אוכלוסיות ל באופן ממוקד לבחון אפשרויות להגעת הטיפולהועדה מבקשת 

 הרווחה. לרבות אפשרות שת"פ עם משרד

 ידורג בהמשך

 

16. Bexsero 

, הכלול Neisseria meningitidis group Bחיסון כנגד מחלה מנינגוקוקלית פולשנית הנגרמת ע"י 

 ., בהתוויות מסוימותבסל לקבוצות סיכון

 .כחיסון שגרה לילדיםהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי לחיסונים של משרד הבריאות A8/9דורג 
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17. 9 Gardasil 

, 26ערים וגברים עד גיל נהכלול בסל לנערות בכיתה ח' כחיסון שגרה וכן ל HPVחיסון כנגד 

 .MSM, כגון HPV-המצויים בסיכון גבוה להידבק בנגיף ה

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .21-26גברים ונשים בגילי  .א

 .A8/9דורג 

רוע קודם של נגיף הפפילומה )קונדילומות, מצב טרום סרטני ישחוו א 21-45ברים ונשים בגילי ג .ב

CIN יו"בוכ). 

 .B7דורג 

וכן מה ההמלצה , 18-21בני הזמינות ל הבהרות לגביהועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים 

 .בעבר 4לגבי בני נוער שחוסנו בתכשיר גרדסיל 

 

18. Abbosynagis 

 הכלול בסל בהתוויות מסוימות. RSVחיסון למניעת 

פגים ומי שנולדו פגים הלוקים במחלת הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

שאובחנה אצלם על ידי צילום חזה אופייני  BPD (Broncho pulmonary dysplasia)הריאות 

שבועות הריון ושנזקקו לטיפול באחד מאלה: חמצן, משתנים,  36וסימנים קליניים בגיל מתוקן של 

 קורטיקוסטרואידים או מרחיבי סימפונות. 

 חולים אלו זכאים כיום למימון החיסון עד מלאת שנה להולדתם.

 .לא מלאו להם שנתייםשות עד לתינוקהבקשה הינה להרחיב את הזכאות 

 .B7דורג 

 
 קרדיולוגיה

19. Jardiance 

 לטיפול בסוכרת, הכלול בסל בהתוויות מסוימות. SGLT2תכשיר מקבוצת מעכבי 

 מופחת. עם מקטע פליטה להרחיב את מסגרת הכללה בסל עבור אי ספיקת לב,  הבקשה לשנה זו

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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20.  Verquvo 

 .טיפול באי ספיקת לב סימפטומטיתתכשיר ל

 .7Bדורג 

 

21. injectFer 

ועבור ילדים הסובלים ממחלת  HHTתכשיר לטיפול בחסר בברזל הכלול בסל לחולים בתסמונת 

 מעיים דלקתית, בהתוויות מסוימות.

 סימפטומטית לב ספיקת באיחולים  עבורהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 לאחר כשלון בברזל פומי.(, ברזל )עם או בלי אנמיה חסרעם  NYHA II - IV בשלבי

 ין.הטרנספר רוויון ואחוז פריטין רמת של שילוב או רמת הפריטין לפיתיעשה  ברזל חסר הגדרת

 . A8/9דורג 

 

22. Vyndamax 

 wild type or hereditary transthyretin-mediated-טיפול בקרדיומיופתיה בלהכלול בסל תכשיר 

amyloidosis (ATTR-CM) בדרגה בחולים  במטרה להפחית תמותה ואשפוז קרדיווסקולריים

NYHA I, II.בהתוויות מסוימות , 

 .NYHA IIIהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בדרגה 

 .A8/9 דורג

 

23. Praluent, Repatha 

 ודיסליפידמיה. בהיפרכולסטרולמיה טיפול תכשירים ל

Praluent ו-Repatha מחלה עם בחולים קרדיווסקולריים בסל למניעה שניונית של  אירועים יםכלול 

 טרם השנים בשלוש אמבולי לא איסכמי מוחי שבץ או הלב שריר אוטם שחוו ידועה קרדיווסקולרית

 עם בשילוב בסטטינים מרבי טיפול למרות, ל"דצ/ג"מ 100 מעל שלהם LDL-ה וערכי ההערכה

Ezetimibe.למשך חודשיים לפחות, בהתוויות מסוימות , 

Repatha  לטיפול בהיפרכולסטרולמיה בחולה הסובל מגם כלול בסל-Homozygous familial 

hypercholesterolemia (FH)  לאחר מיצוי טיפול של סטטינים עםEzetimibe. 
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 :ההכללה בסלהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת 

מניעה ראשונית בחולים עם היפרכולסטרולמיה משפחתית שלמרות הטיפול המרבי בסטטין  .א

 מג%. 160מעל   LDL-C ואיזיטרול עדיין נמצאים עם ערכי

 .A8/9דורג 

 .מניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים  .ב

 ידורג בהמשך.

 תבוצע פניה למומחים להגדרת אוכלוסיות היעד וערכי הסף המתאימים לטיפול. 

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי היעילות הספציפית של התכשירים לגבי 

 אוכלוסיות היעד המבוקשות.

 

24. Leqvio 

תכשיר לטיפול בהיפרכולסטרולמיה ראשונית )משפחתית הטרוזיגוטית ולא משפחתית( 

 ודיסליפידמיה מעורבת..

 . A8דורג 

 

25. Lojuxta (Juxtapid) 

 .(HoFHטיפול בהיפרכולסטרולמיה הומוזיגוטית משפחתית )תכשיר ל

  .Evolocumab-עבור חולים שמיצו טיפול ב A8/9דורג 

 

26. .Zenon / Rosetemib S.K 

 . והיפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית ראשוניתטיפול בהיפרכולסטרולמיה תכשיר ל

 , כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר.B7דורג 

 עלויות מול החלופות הקיימות בסל. ייבדקו
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27. Brilinta 

בחולים ו מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפהתכשיר הכלול בסל ל

 , בהתוויותלאחר צנתור לב ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)עם  

 מסוימות.

בחולים  ,הפחתת סיכון לשבץטיפול לשנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור הבקשה ה

 .בסיכון גבוה TIAשעברו שבץ איסכמי בדרגה בינונית ומטה או שעברו 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהB7דורג 
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