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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1142 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

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

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

 

 פרופ' שלמה וינקר: התנצל

 

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

ד"ר רביב, -גב' מאיה קרביץמר חאלד פריג', ר חגי פיינגולד, מ ,גר' טל מורגנשטייןמד"ר יעל טופול, זנבר, 

 . אריאלה תורןגב' גב' זהבה רומנו, גב' רוית רוחם, , גב' יוהנה רוזנרפרוטר,  -דליה רבינוביץ

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 שונות -אונקולוגיה 

1. Koselugo 

בחולים עם נוירופיברומות פלקסיפורמיות, סימפטומטיות  1בנוירופיברומטוזיס מסוג טיפול לתכשיר 

 בלתי נתיחות

 .A8/9 דורג

 שיפיקו תועלת מהטיפול,  הגדרת מאפייני החוליםהועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי 

 MEKמעכבי כיום ומה התועלת של הטיפול בתכשיר בהשוואה להתועלת של הטיפולים שניתנים 

 לחולים אלה. off labelאחרים שניתנים 

 

2. Gavreto 

 תכשיר לטיפול בסרטן תירואיד מסוג:

, בחולים הזקוקים לטיפול RET-fusion positiveמתקדם או גרורתי של בלוטת התריס מסוג  .א

 .סיסטמי והינם עמידים לטיפול ביוד רדיואקטיבי

 .A8/9דורג 
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, בחולים הזקוקים RET-mutantסרטן מתקדם או גרורתי, מדולרי של בלוטת התריס מסוג  .ב

 לטיפול סיסטמי.

 . A8/9דורג 

, טיפול עם אופציות הטיפול הקיימותתוצאות ההועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

הגדרת מאפיינים לאוכלוסיית היעד שתפיק את מירב ו ולים במחלהמהלך המחלה הטבעי של הח

 .RET-התועלת, מעבר למוטציה ב

 

3. Keytruda 

 שונות, בהתוויות מסוימות.  מגוון ממאירויותתכשיר הכלול בסל לטיפול ב

טיפול בגידולים סולידיים לא נתיחים או הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

, בחולים אשר מחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם ואשר לא TMB-high-גרורתיים המוגדרים כ

 .טיפול מתאימותקיימות אפשרויות 

 .A8דורג 

 

4. VitrakviRozlytrek,  

עם מחלה מתקדמת  NTRKידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג גטיפול בהכלולים בסל לתכשירים 

 , בהתוויות מסוימות.מקומית או גרורתית

גידולים סולידיים בשלב מתקדם מקומית הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול ב

פול ראשון במחלה עבורה לא אשר קיבלו טיפול קודם, או כקו טיבחולים , NTRK-או גרורתי ואיחוי ב

 קיים טיפול מספק.

 .ו בהמשךדורגי

הצורך בתכשירים האמורים לחולים העונים על הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי 

 . חשיבות השינוי המבוקש במסגרת ההכללה בסלו השינוי המבוקש במסגרת ההכללה בסל
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 נוירולוגיה ילדים

5. Fintepla 

 ., בשילוב עם תכשירים אנטי אפילפטיים אחריםDravetטיפול בפרכוסים על רקע תסמונת תכשיר ל

 .B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

ומהי  Epidiolex-ניתן בנוסף להתכשיר האם הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

 .Epidiolex-בהשוואה ל Finteplaהתועלת של 

 

6. Translarna 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 . A8 דורג

 
7. Exondys 51 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 . A8 דורג

 

8. vrysdiE 

 .בני חודשיים ומעלה 3-ו 2, 1סוגים  SMA (Spinal muscular atrophy)-טיפול בחולים ב

 . A8/9 דורג

 

9. Brineura 

  CLN2 -  neuronal ceroid lipofuscinosis type 2במחלת תכשיר לטיפול 

(tripeptidyl peptidase 1 (TPP1) deficiency).  

  לא ידועים חולים בארץ. דורג.לא 
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 מיגרנה

10. Ubrelvy 

או לאחר  עם הוריות נגד לטריפטאנים אקוטי במיגרנה עם או בלי אאורה במבוגרים תכשיר לטיפול

 .מיצוי טיפול בטריפטנים

 .B7 דורג

 

11. Nurtec ODT 

 :תכשיר לטיפול במיגרנה

טיפול אקוטי במיגרנה במבוגרים עם הוריות נגד לטריפטאנים או לאחר מיצוי טיפול בטריפטנים  .א

 )על רקע חוסר תגובה או אי סבילות(.

 .B6 דורג

 .של התקפי מיגרנה לטיפול מניעתי .ב

 .B7 דורג

 

12. Aimovig, Emgality, Ajovy 

 . לטיפול מניעתי של מיגרנה יםתכשיר

לתכשירים או בעלי הוריות נגד כקו טיפול מתקדם בחולים שלא הגיבו או חוו אי סבילות  A8/9 ודורג

 .אחרים למניעת מיגרנה

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים להגדרת אוכלוסיית היעד ומיקום התכשירים האמורים 

  במחלה.ברצף הטיפולי 

 

13. Botox 

 ת. הכלול בסל בהתוויות מסוימו Botulinum toxinתכשיר המכיל 

  .כקו טיפול מתקדם הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול במיגרנה כרונית

לתכשירים אחרים למניעת או בעלי הוריות נגד חולים שלא הגיבו או חוו אי סבילות עבור  A8/9 גדור

 .מיגרנה
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 המטולוגיה

14. , NplateeRevolad 

 , בהתוויות מסוימות.כרונית ITP-ים הכלולים בסל לטיפול בתכשיר

כקו טיפול שני )לאחר טיפול בסטרואידים או הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .ITP-אימונוגלובולינים( למטופלים שעברה לפחות חצי שנה מאבחנתם ב

 .A8/9 גדור

התייחסות מהמומחים לשינויים שחלו בהגדרות המחלה ובהנחיות הטיפוליות לקבל הועדה מבקשת 

 במחלה.

 

15. Tavalisse 

 .בחולים שלא מגיבים לטיפול הקיים chronic immune thrombocytopenia-טיפול בתכשיר ל

  .(TPOs-שלון בתכשירים ממשפחת היבקו טיפול שלישי )לאחר כ

 . A8/9 ורגד

 

16. UltomirisSoliris,  

 -ו Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) -בסל לטיפול ב יםהכלול יםתכשיר

Atypical haemolytic uremic syndrome (aHUS).בהתוויות מסוימות , 

ההגבלה למתן לפי ביטול  – PNH -הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול ב

 .מספר מנות דם

 .A8/9 ודורג

הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד שתפיק את המירב 

 מהטיפול. 

 
17. Idelvion 

 .Bתכשיר לטיפול בהמופיליה 

 .A8/9דורג 
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18. Alprolix 

 .Bתכשיר לטיפול בהמופיליה 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8/9דורג 

 

19. Nuwiq 

 .Aתכשיר לטיפול בהמופיליה 

 .B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

20. Elocta 

 .Aתכשיר לטיפול בהמופיליה 

 , כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר.B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

הועדה מבקשת לקבל מהמומחים התייחסות לחשיבות ההכללה בסל של  - 20-ו 19לגבי סעיפים 

 התכשירים האמורים.

 

21. Endari 

 .(Sickle cell diseaseאנמיה חרמשית ) תכשיר לטיפול בסיבוכים חריפים של

 עבור מבוגרים. .א

 .אחרי מיצוי טיפול בהידרוקסיאוריאה A8 דורג

 עבור ילדים. .ב

 ידורג בהמשך.

מיקום ברצף  –הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הטיפול בהידרוקסיאוריאה בילדים 

 הטיפולי, יעילות והיענות לטיפול.
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22. Adakveo  

בחולי אנמיה חרמשית  vaso-occlusive crises (VOCs)שכיחות את  תיהפחתכשיר המיועד ל

(Sickle cell disease ) אחרי מיצוי הטיפול בהידרוקסיאוריאהומעלהשנים  16בני ,. 

 .A8/9דורג 

 

23. Reblozyl 

 תלויית עירויים:תכשיר לטיפול באנמיה 

 .על רקע בטא תלסמיה .א

 .A8/9 דורג

הגדרת אוכלוסיית היעד שתפיק את המירב גבי המומחים למחסות יהתיהועדה מבקשת לקבל 

 מהטיפול.

 

 ,very low, בדרגות סיכון: ring sideroblasts( עם MDSעל רקע תסמונת מיאלודיספלסטית ) .ב

low, intermediate .אשר לא הגיבו או שאינם מתאימים לטיפול מבוסס אריתרופואטין 

 .A8/9 דורג

 

24. Teva-Deferasirox 

, לחולים עם אנמיות מולדות תכשיר הכלול בסל לטיפול בעודף ברזל כרוני הנובע מעירויי דם

 בהתוויות מסוימות.

הסובלים מעומס ברזל על  MDSחולי בהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול 

 ., לאחר כישלון טיפולי בדפרוקסאמיןרקע עירויי דם

 .A8/9דורג 

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד והרצף הטיפולי בחולים.
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