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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1130 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

מר גב' הילה גרסטל, גינזבורג, גב' איריס הרב חיים אמסלם, ד"ר סוהיר אסדי, מר חיים אורון,  חברי הוועדה:

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

 . ד"ר אפרת סיטי ד"ר גל מרזן,, ד"ר דוד מוסינזון, דניאל לנדסברגר

 

 מר ליאור ברק, מר רועי רייכר, פרופ' יצחק שפירא: התנצל

 

מגר'  ,גר' טל מורגנשטייןמ ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ,  כגן,-ד"ר ענת בם משתתפים נוספים:

ד"ר אמיר פרידנברג, ד"ר שמוליק פרוטר,  -ד"ר דליה רבינוביץמר חאלד פריג', ר חגי פיינגולד, מ לימור מנחם,

 . אריאלה תורןגב' גב' רוית רוחם, קלנג, 

 

 :הפרטניות המפורטות להלןטכנולוגיות בהועדה דנה 

 

 המטואונקולוגיה

1. Imbruvica 

בהתוויות , MCL ,WM ,MZL, לימפומות מסוג CLLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 מסוימות. 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית 

(cGVHDלאחר כ )שלון טיפול סיסטמי.י 

 .בהמשך דורגי

 מקום התכשיר ברצף הטיפולי בחולים אלו.הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 
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2. Besremi 

 :תכשיר לטיפול בפוליציתמיה ורה

 .לכלל המטופלים .א

 .B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 טיפול קו ראשון בחולי פוליציטמיה ורה השייכים לקבוצות הבאות: .ב

 שנים הזקוקים לטיפול ציטורדוקטיבי. 60חולים מתחת לגיל • 

 חולים בגיל הפוריות• 

 .בהמשךדורג י

 .Hydroxyurea-עבור חולים שפיתחו עמידות או אי סבילות לטיפול ב .ג

 .בהמשך דורגי

 

לחלופות התייחסות המומחים לגבי התועלת בטיפול בתכשיר בהשוואה הועדה מבקשת לקבל 

 הטיפוליות הקיימות. 

 

3. Jakavi 

 בהתוויות מסוימות. ,כלול בסל לטיפול במיאלופיברוזיסהתכשיר 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפוליציתמיה ורה עבור חולים שפיתחו 

 .Hydroxyurea-עמידות או אי סבילות לטיפול ב

 .A8/9דורג 

 

4. Inrebic 

, ראשוני או משני highאו  intermediate 2במיאלופיברוזיס בדרגת סיכון לטיפול הכלול בסל תכשיר 

  , בהתוויות מסוימות.(essential thrombocythemia)לאחר פוליציטמיה ורה או לאחר 

. Ruxolitinib-עבור חולים שקיבלו טיפול קודם בהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .A8 דורג
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5. Ayvakit 

 .טיפול במסטוציטוזיס סיסטמית מתקדמתתכשיר ל

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8דורג 

 

6. Elzonris 

 .blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN)-טיפול בתכשיר ל

 . A8 דורג

 

7. lincytoB 

 , בהתוויות מסוימות.ALLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:הבקשה לשנה זו 

 Philadelphia chromosome negative CD19 positive B-precursorטיפול בלוקמיה מסוג  .א

ALL בסיכון גבוה בחזרת מחלה ראשונה כחלק מטיפול קונסולידציה. 

 , כתלות בסטטוס הרישום. A8/9דורג 

 .TKIs-לאחר טיפול קודם ב, Philadelphia chromosome positiveחולים שהם טיפול ב .ב

 ., כתלות בסטטוס הרישום.A8/9 דורג

 

8. Besponsa  

 Philadelphia chromosomeלוקמיה מסוג עם תכשיר הכלול בסל לטיפול בחולים בגירים 

negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) עמידה או חוזרת )

(Relapsed / Refractory בהתוויות ,).מסוימות 

 Philadelphia chromosomeעם עבור חולים  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

positive B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL)  שמחלתם התקדמה לאחר

 קודם אחד לפחות. TKIמעכב 

 . A8/9 דורג
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9. Vyxeos 

 therapy-related acute myeloidטיפול בחולים מאובחנים חדשים בלוקמיה מסוג  תכשיר ל

leukaemia (t-AML)  אוAML with myelodysplasia-related changes (AML-MRC). 

 .A8/9 דורג

 

10. Onurreg 

שהשיגו תגובה מלאה או בחולים  Acute myeloid leukemiaטיפול מתמשך בלוקמיה מסוג תכשיר ל

לאחר אינדוקציה כימותרפית  incomplete blood count recovery (CRi)תגובה מלאה עם 

 שאינם מסוגלים לקבל טיפול קוראטיבי אינטנסיבי.ואינטנסיבית 

 .A8/9 דורג

 

11. ospataX 

 . FLT3, חוזרת או עמידה עם מוטציה מסוג AMLתכשיר לטיפול בלוקמיה מסוג 

 .A8/9דורג 

 

12. Calquence 

לימפומה  אוChronic lymphocytic leukemia (CLL) לטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

 ., בהתוויות מסוימותSmall lymphocytic lymphoma (SLL)מסוג 

 .Obinutuzumabשילוב עם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .A8דורג 

 הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול החלופות 

 

13. Adcetris 

ובלימפומה מסוג  CTCL, בלימפומה מסוג ALCLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

Hodgkin's  מתקדם, בהתוויות מסוימות.ראשון או כקו טיפול 

 +CD30כטיפול קו ראשון בלימפומה מסוג  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

Hodgkin lymphoma מבוגרים עם מחלה מתקדמת אשר אינם עבור  בשילוב עם כימותרפיה

 .ומעלה 60מועמדים לטיפול בבלאומיצין, בני 

 .A8/9 דורג
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14. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .מחלה חוזרת או רפרקטורית מסוגהודג'קין טיפול בלימפומה מסוג  .א

 . A8 דורג

 2ילדים עם מחלה רפרקטורית או במחלה חוזרת לאחר לפחות טיפול בלימפומה מסוג הודג'קין ב .ב

 קווי טיפול.

 .בהמשך דורגי

  ית היעד.ילגבי העדויות המדעיות הנוגעות לאוכלוס הועדה מבקשת לקבל התייחסות

 
15. Adcetris 

ובלימפומה מסוג  CTCL, בלימפומה מסוג ALCLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

Hodgkin's  מתקדם, בהתוויות מסוימות.ראשון או כקו טיפול 

חוזרת או  ALCL-( בretreatmentטיפול חוזר )כ הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 .בקו ראשון Brentuximab-ל ברפרקטורית בחולים אשר מחלתם נשנתה לאחר טיפו

 .B7דורג 

 :לגבי המומחיםמהתייחסות הועדה מבקשת לקבל 

 .(retreatmentא. הניסיון בתכשיר להתוויה המבוקשת )

 .ב. יעילות האופציות הטיפוליות הקיימות במצב המחלה המבוקש

 

16. opiktraC 

 .לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים חוזרת או רפרקטוריתתכשיר לטיפול בלימפומה פוליקולרית 

 .A8דורג 

 .מקומו של התכשיר ברצף הטיפוליהועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 
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17. Xpovio 

( חוזרת או Diffuse large B cell lymphoma) DLBCLלטיפול בלימפומה מסוג  תכשיר הכלול בסל

 בהתוויות מסוימות., קווי טיפול קודמים 2רפרקטורית, לאחר לפחות 

)הסרת  במסגרת ההכללה בסל ביטול סעיף ב -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .(Selinexor-ו Polatuzumab -המגבלה על אפשרות אחת בלבד מבין 

 . B7 דורג

 

18. Monjuvi 

( חוזרת או Diffuse large B cell lymphoma) DLBCLטיפול בלימפומה מסוג תכשיר ל

 .Lenalidomide(, בשילוב עם ASCTרפרקטורית, בחולים שלא מועמדים להשתלת תאי גזע )

 .B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

19. Tecartus 

לאחר שני קווי טיפול סיסטמיים  Mantle cellתכשיר לטיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג 

 ומעלה.

 .A8/9דורג 

 

20. Imbruvica 

בהתוויות , MCL ,WM ,MZL, לימפומות מסוג CLLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 מסוימות. 

 Waldenstrom's -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול שני ב

macroglobulinemia. 

 .A8/9דורג 
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21. Brukinsa 

 , בהתוויות מסוימות.טיפול מתקדםקו כ mantle cell תכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג

 Waldenstrom's -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול שני ב

macroglobulinemia. 

 כקו טיפול שני .א

 . A8/9דורג 

 להתוויה זו. Ibrutinibבהתאם למסגרת ההכללה כיום של  .ב

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

22. Sylvant 

  HIV-negativeבמטופלים שהם   multicentric Castleman’s disease (MCD)-טיפול בתכשיר ל

 .HHV-8 negative-ו

 .A8/9דורג 

  . הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי אופציות הטיפול הניתנות כיום למטופלים

 

23. Darzalex  

 מסויימות.תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 (D-VTdטיפול קו ראשון עבור חולים המועמדים להשתלת מח עצם ) .א

 .A8/9דורג 

 (D-VMP, DRdמשלבים טיפול קו ראשון עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם ) .ב

 .A8/9דורג 

 .אוכלוסיות היעדהגדרת לחים מהמומהועדה מבקשת לקבל התייחסות 
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24. Ninlaro 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה בהתוויות מסוימות.

טיפול אחזקה במיאלומה נפוצה לאחר השתלת הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כ

 .תאי גזע

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. B7 דורג

 

25. Imnovid  

 נפוצה, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה

לאחר לפחות טיפול קודם )יפול בקו מתקדם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כט

 .(PVdמשלב דקסמתאזון )בורטזומיב ובשילוב עם ( אחד

 . A8/9דורג 

  מקומו של התכשיר ברצף הטיפולי.הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

 

26. Kyprolis  

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסוימות.

לאחר לפחות טיפול קודם )יפול בקו מתקדם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כט

 .(DKdמשלב דקסמתאזון )דאראטומומאב ובשילוב עם ( אחד

 .A8/9דורג 

 

27. Sarclisa 

 תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה:

 בשילוב עם קרפילזומיב ודקסמתאזון ( טיפול קודם אחד לאחר לפחותכקו טיפול מתקדם ) .א

 (.IsaKdמשלב )

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהB7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

בשילוב עם פומלידומיד ודקסמתאזון ( קודמים יםאחר לפחות שני טיפולכקו טיפול מתקדם )ל .ב

 .(IsaPdמשלב )

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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28. Empliciti  

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסוימות.

לאחר לפחות שני  )הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול בקו מתקדם 

 (.EPd)משלב  Pomalidomideבשילוב עם ( םקודמי יםטיפול

 .A8דורג 

 

29. Ninlaro 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסוימות.

לאחר לפחות קו טיפול )הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול בקו מתקדם 

 :(IRdמשלב בשילוב עם לנלידומיד ודקסמתאזון )( קודם אחד

 .אחד במהלך מחלתו Triplet therapy-חולה יהיה זכאי ל -כקו טיפול שני והלאה  .א

 .A8דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

אחר שניתן  Triplet therapyלאחר  Ixazomibעם  Triplet therapyמתן  -כקו טיפול שני והלאה  .ב

 .בקו שני

 . B6 דורג

 

30. Xpovio 

 :תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה

 משלבבשילוב עם בורטזומיב ודקסמתאזון )( לאחר לפחות טיפול קודם אחדכקו טיפול מתקדם ) .א

SVd.) 

 . , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהA8 דורג

)בחולים שמחלתם  קודמיםטיפולים חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות שלושה במחלה  .ב

מעכב פרוטאזום אחד, תכשיר אימונומודולאטורי אחד ונוגדן אחד כנגד לפחות כל הרפרקטורית ל

CD38 ) ,( משלב בשילוב עם דקסמתאזוןSd). 

 . A8 דורג
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31. Blenrep 

)כולל  קודמים יםטיפול במיאלומה נפוצה חוזרת או רפרקטורית, לאחר לפחות ארבעה טיפולתכשיר ל

 .(CD38מעכב פרוטאזום, תכשיר אימונומודולאטורי ונוגדן כנגד 

 . A8/9 דורג

 התכשיר ברצף הטיפולי בחולים.מקומו של הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 
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