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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1212 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' יונתן הלוי, ופ' נטע זיו, פרפרופ' שלמה וינקר, מר חיים הופרט, הילה גרסטל, 

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

 . פרופ' יצחק שפירא

 

הרוקחת  ד"ר אריאל המרמן,הורוביץ, ד"ר עינב ארצי, -מגר' ליאורה בןכגן, -ד"ר ענת בם משתתפים נוספים:

ד"ר אתי עו"ד טל נשרי,  מגר' לימור מנחם,מושל, ד"ר שי  גר' טל מורגנשטיין,מ גב' אליס וכמן, וידמן,נאוה 

 ' יוהנה רוזנר,גב רביב,-גב' מאיה קרביץפרוטר,  -ד"ר דליה רבינוביץמר חאלד פריג', , מר חגי פיינגולד,סממה

  .אריאלה תורן גב'גב' זהבה רומנו, רוחם,  גב' רוית

 

ולהלן ובערעורים שהוגשו  בעדכונים שונים שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםהועדה דנה 

 :החלטותיה

 

 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

ברך ספורט כתוספת לתותבת יומיומית 
 לקטועי רגל

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 דה.ללא שינוי בהחלטות הוע

כף רגל ספורט כתוספת לתותבת יומיומית 
 לקטועי רגל

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

תותבות לסביבה רטובה לקטועי גפיים 
 תחתונות  

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

הגדלת המימון עבור טיפול רפואי בים המלח 
 י פסוריאזיסלחול

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. ידורג בהמשך 
 

 .A8דורג 

טיפולים בים המלח ופוטותרפיה לחולי 
 הסרת ההגבלות –פסוריאזיס, באותה שנה 

 
 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. ידורג בהמשך 
 

 .A8/9 דורג

הרחבת  –בדיקות סקר פולשניות בהריון 
 הזכאות

A8/9 הבירור. הועדה עודכנה בממצאי 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

 -ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד 
 40-50 -הרחבת גיל הזכאות 

B7 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

 של( CGP) מקיף גנומי מולקולרי לפרופי
 לחולי טיפול התאמת לצורך סולידיים גידולים

 GIST – גרורתי/מתקדם סולידי סרטן

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Nerlynx  
( extended adjuvantטיפול משלים מוארך )

חיובי, לאחר  HER2בסרטן שד בשלב מוקדם 
 -כטיפול משלים  Trastuzumabקבלת 

 הרחבת מסגרת ההכללה בסל

A8 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 
 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Piqray  
טיפול בסרטן שד מתקדם, חיובי לרצפטורים 

שלילי, עם מוטציה מסוג  HER2הורמונליים, 
PIK3CA בשילוב עם ,Fulvestrant,  בחולים

 -שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריני 
ביטול  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל 

המגבלה לזכאות רק למטופלים עם גרורות 
 בכבד או בריאה.

A8 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 
 

Enhertu 
 מסוג גרורתי וא נתיח לא שד בסרטן טיפול

HER2 2 לפחות שקיבלו בחולים חיובי 
 HER2 מבוססי קודמים טיפולים

A8/9 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Jemperli  
טיפול בסרטן חוזר או מתקדם של 

, לאחר dMMR/MSI-Hהאנדומטריום מסוג 
התקדמות מחלה במהלך או לאחר טיפול 

 מבוסס פלטינום

B6 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 .B7דורג 
 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

Lynparza  
Zejula  

Rubraca  
 

טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / 
חצוצרות / פריטונאלי ראשוני חוזר לאחר 

השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה 
 מבוססת פלטינום

  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל 
טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות 

מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום ללא 
 .BRCA-מוטציה ב

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 
 

Lynparza, Rubraca –  ללא שינוי
 בהחלטות הועדה.

Zejula – 
   HRD + BRCAwtנשים שהן  עבור
 A8/9דורג 
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 ולוגיה שם הטכנ
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Libtayo 
מתקדם  Basal cell carcinoma-טיפול ב

מקומית או גרורתית, לאחר התקדמות מחלה 
-או אי סבילות לתרופה ממשפחת ה

hedgehog pathway inhibitor (HHI). 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Tecentriq 
טיפול במלנומה לא נתיחה או גרורתית מסוג 

BRAF V600 mutation positive . 
 .Cobimetinib-ו Vemurafenibבשילוב עם 

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

עבור חולים עם מוטציה מסוג  A8/9דורג 
BRAF V600E 

 Keytruda 
 BCG טיפול בסרטן של דרכי השתן מסוג

unresponsive NMIBC  עם גידול ממוקם
שאינם מתאימים או שבחרו שלא לעבור 

 ציסטקטומיה 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

  Padcev 
טיפול בסרטן של דרכי השתן מתקדם מקומי 

או גרורתי אשר קיבלו טיפול קודם במעכב 
PD-L1 וכימותרפיה מבוססת פלטינום 

A8/9 דה עודכנה בממצאי הבירורהוע. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Xtandi  
טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש 

 (mHSPCלהורמונים )

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 
 
 נמוך  מחלה נפח עם חולים עבור .א
(low volume) 

 A8/9דורג 
 
 של שילוב לקבל יכולים שלא חולים עבור .ב

Abiraterone + Prednisone רקע על 
 .סבילות אי או נגד הוריות

 . A8/9 דורג
 
א' או  סעיפים על עונים שלא חולים. עבור ג

 .דלעילב' 
 .B7 דורג

 .בסל הקיימות החלופות מול עלויות ייבדקו

Erleada  
טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש 

  -( mHSPCלהורמונים )
חולים עם נפח מחלה נמוך או שלא יכולים 

 + Abirateroneשילוב של לקבל 
Prednisone על רקע הוריות נגד או תופעות(

 לוואי(

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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Lynparza  
טיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס 

(mCRPC בחולים עם מוטציות מסוג )HRR 
-שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם ב

Enzalutamide  אוAbiraterone -  חולים עם
 BRCAמוטציה מסוג 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Lumykras 
טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי 

 KRASעם מוטציה מסוג  NSCLCמסוג 
G12C.לאחר לפחות קו טיפול קודם אחד , 

 .ורהועדה עודכנה בממצאי הביר משךידורג בה
 

 A8דורג 

Gavreto 
 RETטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג 

fusion positive NSCLC 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Rybrevant  
טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי 

 EGFRעם מוטציה מסוג  NSCLCמסוג 
exon 20 insertion בחולים שמחלתם ,

ה במהלך או לאחר כימותרפיה התקדמ
 מבוססת פלטינום.

A8 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 
 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Exkivi  
עם  NSCLCטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג 

, EGFR exon 20 insertionמוטציה מסוג 
 לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום.

A8 ה עודכנה בממצאי הבירורהועד. 
 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 
 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Tecentriq  
 Extensiveטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג 

stage (ES) SCLC  ,כקו טיפול ראשון
 בשילוב עם כימותרפיה

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 A8דורג 

Imfinzi  
 Extensiveסרטן ריאה גרורתי מסוג טיפול ב

stage (ES) SCLC  ,כקו טיפול ראשון
 בשילוב עם כימותרפיה

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 A8דורג 

Zepzelca 
 טיפול כקו SCLC מסוג ריאה בסרטן טיפול

 מתקדם

B7 
 בדיקת עלויות

כתלות בסטטוס 
הרישום של 

 התכשיר

 .נושאהוצג בפני הועדה ערעור ב
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Opdivo 
טיפול קו ראשון במזותליומה פלאורלית 

 ממאירה לא נתיחה.
 .Ipilimumabבשילוב עם 

 non epithelioidחולים עם היסטולוגיה מסוג 
 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 המקוריבדיון 

 החלטת הועדה

Danyelza  
טיפול בנוירובלסטומה חוזרת או רפרקטורית, 

בסיכון גבוה, בחולים שהגיבו לטיפול קודם 
 )תגובה חלקית, מינורית או מחלה יציבה(.

 .GM-CSFבשילוב עם 

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 A8/9דורג 

Koselugo  
בחולים עם  1טיפול בנוירופיברומטוזיס מסוג 

נוירופיברומות פלקסיפורמיות, סימפטומטיות 
 בלתי נתיחות

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Gavreto  
טיפול בסרטן מתקדם או גרורתי של בלוטת 

, בחולים RET-fusion positiveהתריס מסוג 
הזקוקים לטיפול סיסטמי והינם עמידים 

 דיואקטיבילטיפול ביוד ר

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Rozlytrek  
טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג 

NTRK  עם מחלה מתקדמת מקומית או
גרורתית אשר מיצו את אופציות הטיפול 

הרחבת מסגרת  -האפשריות למחלתם 
 ההכללה בסל

 אי הבירורהועדה עודכנה בממצ ידורג בהמשך
 

כקו טיפול ראשון במחלה עבורה  A8/9דורג 
 .לא קיים טיפול מספק

 
פירוט של הועדה מבקשת לקבל מהמומחים 

הגידולים עבורם אין אופציות טיפול 
מספקות, אשר בהתאם בגידולים אלו 

כקו טיפולי  NTRKמתבקש טיפול במעכבי 
 ראשון

  

Vitrakvi  
גני מסוג טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי 

NTRK  עם מחלה מתקדמת מקומית או
גרורתית אשר מיצו את אופציות הטיפול 

הרחבת מסגרת  -האפשריות למחלתם 
 ההכללה בסל

 ידורג בהמשך

Oxlumo  
 primary hyperoxaluria type 1-טיפול ב
(PH1) 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושאכמו כן 

 
 נוי בהחלטות הועדה.ללא שי

Imcivree 
 על ברעב ושליטה גנטית יתר בהשמנת טיפול
 LEPR-ו POMC, PCSK1-ב חסר רקע

 ומעלה 6 בני וילדים במבוגרים

B7 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

Vimizim  
 mucopolysaccharidosis IV type-טיפול ב

A (MPS IV A, Morquio A syndrome) 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Lamzede  
 Alpha -טיפול אנזימטי חלופי ב 

Mannosidosis 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Crysvita  
 - X-linked hypophosphataemia-בטיפול 

 הרחבת מסגרת ההכללה במבוגרים

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Saxenda 
 מתבגריםעבור  – משקל להפחתת טיפול

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Gattex  
 SBS (Short bowel syndrome)-טיפול ב
 בילדים

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Givlaari  
( AHPטיפול בפורפיריה כבדית חריפה )

 שנה ומעלה ובמבוגרים 12במתבגרים בני 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ocaliva  
 primary billiary cholangitis-טיפול ב

 (UDCA-כקו טיפול שני )לאחר מיצוי טיפול ב

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

להערכת כבד  USאלסטוגרפיה באמצעות 
 שומני

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 .A8 דורג

Arikayce  
 Mycobacteriumטיפול במחלת ריאות מסוג 
avium complex (MAC) 

A8 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Fintepla 
, Dravetטיפול בפרכוסים על רקע תסמונת 

 בשילוב עם תכשירים אנטי אפילפטיים אחרים

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ajovy  
 טיפול מניעתי כנגד מיגרנה

A8/9 בממצאי הבירור הועדה עודכנה. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Aimovig  
 טיפול מניעתי כנגד מיגרנה

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Emgality  
 טיפול מניעתי כנגד מיגרנה

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Botox  
 ניתטיפול במיגרנה כרו

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Cetraxal  
טיפול מקומי בדלקת אוזן חיצונה חריפה *

ממקור בקטריאלי, ללא פרפורציה של עור 
 התוף

זן טיפול מקומי בדלקת אוזן חיצונה ודלקת או*
 תיכונה חריפות, עם פרפורציה של עור התוף

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 
 

Revolade  
 הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ITP-טיפול ב

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

Nplate  
 הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ITP-טיפול ב

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Soliris  
 Paroxysmal nocturnal-טיפול ב

hemoglubinuria -  הרחבת מסגרת
 ההכללה בסל

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ultomiris 
 Paroxysmal nocturnal-טיפול ב

hemoglubinuria - חבת מסגרת הר
 ההכללה בסל

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Nuwiq  
 Aטיפול בהמופיליה 

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Elocta  
   Aטיפול בהמופיליה 

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Endari  
טיפול בסיבוכים חריפים של אנמיה חרמשית 

(sickle cell disease )- ילדים 

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 .A8דורג 

Reblozyl  
-טיפול באנמיה תלויית עירויים על רקע בטא

 תלסמיה

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Deferasirox-Teva  
פול בעודף ברזל כרוני על רקע שימוש טי

הרחבת מסגרת ההכללה בסל  -בעירויי דם 
 MDSעבור חולי 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

Imbruvica  
טיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית 

(cGVHDלאחר כשלון טיפול סיסטמי ) 
 

 .ירורהועדה עודכנה בממצאי הב ידורג בהמשך
 

 . A8דורג 
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Besremi  
טיפול קו ראשון  -טיפול בפוליציתמיה ורה  

בחולי פוליציטמיה ורה השייכים לקבוצות 
 הבאות:

שנים הזקוקים  60חולים מתחת לגיל • 
 לטיפול ציטורדוקטיבי.

 חולים בגיל הפוריות• 

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור המשךידורג ב
 

 .A8דורג 

Besremi  
 עמידות עם בחולים ורה בפוליציתמיה טיפול

 Hydroxyurea-ל סבילות אי או

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 .A8דורג 

Inrebic  
טיפול במיאלופיברוזיס בדרגת סיכון 

intermediate 2  אוhigh ראשוני או משני ,
 essentialפוליציטמיה ורה או לאחר  )לאחר

thrombocythemia )- הרחבת מסגרת
ההכללה בסל עבור חולים שקיבלו טיפול 

 Ruxolitinib-קודם ב

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ayvakit  
 טיפול במסטוציטוזיס סיסטמית מתקדמת

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 .A8/9ג דור

Elzonris  
 blastic plasmacytoid dendritic-טיפול ב

cell neoplasm (BPDCN) 

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 .A8/9דורג 

Keytruda  
הרחבת  -טיפול בלימפומה מסוג הודג'קין 

מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים עם מחלה 
רפרקטורית או במחלה חוזרת לאחר לפחות 

 .קווי טיפול 2

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 A8/9דורג 

Adcetris 
חוזרת  ALCL-( בretreatmentטיפול חוזר )

או רפרקטורית בחולים אשר מחלתם נשנתה 
 בקו ראשון Brentuximab-לאחר טיפול ב

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 .A8דורג 
 

Copiktra (Duvelisib טיפול בלימפומה )
ולרית חוזרת או רפרקטורית לאחר פוליק

 לפחות שני קווי טיפול קודמים

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 .כמו כן הוצג בפני הועדה ערעור בנושא

 
 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Sylvant (Siltuximab) טיפול ב-
multicentric Castleman’s disease 

(MCD) 

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

הועדה מבקשת לקבל הבהרה מהמומחים 
  לגבי יעילות אופציות הטיפול הקיימות כיום

Darzalex   
טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון 

 עבור חולים שמועמדים להשתלת תאי גזע.
ם בורטזומיב, תלידומיד בשילוב ע

 (D-VTdודקסמתאזון  )
 

טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון 
עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת תאי 

 גזע
 בשילוב עם בורטזומיב, מלפאלאן ופרדניזון *
(D-VMP) 
 (DRdבשילוב עם לנלידומיד ודקסמתאזון  )*

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 .י הועדה ערעור בנושאכמו כן הוצג בפנ

 
 .A9דורג 

Imnovid 
טיפול במיאלומה נפוצה, לאחר לפחות קו 
טיפול קודם אחד. בשילוב עם בורטזומיב 

 (.PVdודקסמתאזון ) 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ninlaro  
הרחבת מסגרת  -טיפול במיאלומה נפוצה 

קו טיפול קודם  ההכללה בסל לאחר לפחות
אחד. בשילוב עם לנלידומיד ודקסמתאזון 

(IRd כקו טיפול שני והלאה .)-  חולה יהיה
 אחד במהלך מחלתו Triplet therapy-זכאי ל

A8 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
כמו כן הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 

Xpovio. 
 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Xpovio   
צה, לאחר לפחות קו טיפול במיאלומה נפו

טיפול קודם אחד. בשילוב עם בורטזומיב 
 (.SVdודקסמתאזון ) 

טיפול במיאלומה נפוצה חוזרת או 
רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה קווי טיפול 

 קודמים.
 (Sdבשילוב עם דקסמתאזון )

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 כמו כן הוצג בפני הועדה ערעור בנושא.

 
 או חוזרת נפוצה יאלומהבמ טיפולעבור 

 קווי ארבעה לפחות לאחר, רפרקטורית
 ,Bortezomib שכללו קודמים טיפול

Lenalidomide, Daratumumab, 
Pomalidomide / Carfilzomib. 

 A8/9דורג 
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Blenrep  
טיפול במיאלומה נפוצה חוזרת או 

רפרקטורית, לאחר לפחות ארבעה קווי טיפול 
 קודמים

A8/9 ממצאי הבירור.הועדה עודכנה ב 
 

 או חוזרת נפוצה במיאלומה טיפולעבור 
 קווי ארבעה לפחות לאחר, רפרקטורית

 ,Bortezomib שכללו קודמים טיפול
Lenalidomide, Daratumumab, 

Pomalidomide / Carfilzomib. 
 A8/9דורג 

 

Xgeva  
 מניעת אירועים גרמיים בחולי מיאלומה נפוצה

A8 ורהועדה עודכנה בממצאי הביר. 
 

עבור חולים עם פינוי קראטינין  A8/9דורג 
 מ"ל/דקה 60-נמוך מ

Austedo  
 טיפול בכוריאה על רקע מחלת הנטינגטון

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Austedo  
 Tardiveטיפול בהפרעת תנועה מסוג 

dyskinesia 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 א שינוי בהחלטות הועדה.לל

Soliris  
 טיפול במיאסטניה גראביס רפרקטורית

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Soliris  
 NMOSD (neuromyelitis optica-טיפול ב

spectrum disorders ) במבוגרים עם
aquaporin-4 IgG antibodies  עם מהלך

 פול מתקדםמחלה נשנית, כקו טי

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Enspryng 
 NMOSD(Neuromyelitis optica -ב טיפול

spectrum disorders )ומבוגרים במתבגרים 
  - aquaporin-4 IgG antibodies עם

 טיפול כקו בסל ההכללה מסגרת הרחבת
 ראשון

B7 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Radicava  
טיפול למניעת התקדמות ההפרעה 

 amyotrophic lateralהפונקציונלית בחולי 
sclerosis (ALS) 

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

Lecigon 
טיפול במחלת פרקינסון בחולים עם תנודות 

דיסקינזיה, מוטוריות חמורות והיפרקינזיה או 
ואשר עבורם תכשירים במתן פומי לא השיגו 

 תועלת.

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 
 ללא שינוי בהחלטות הועדה. 
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Wakix  
הרחבת  -שיפור עירנות בחולי נרקולפסיה 

 יהמסגרת ההכללה עבור חולים ללא קטפלקס

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

כקו שני, אחרי מיצוי טיפול בתכשירים 
  .A8/9דורג  - הקיימים

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

B7 
כתלות בסטטוס 

 הרישום

 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא.
 

  ללא שינוי בהחלטות הועדה.

דרית של הקול טיפולים להתאמה מג
 לטרנסג'נדרים

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

 -  18F DOPA עם  PET-CT מוח מיפוי
 פרקינסון מחלת לאבחון

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 . A8דורג 
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