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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.20231.10 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' נטע זיו, , פרופ' שלמה וינקרהילה 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

 

 שפיראפרופ' יצחק : התנצל

 

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

גב' סמדר עו"ד טל נשרי,  ד"ר שי מושל, ,מגר' טל מורגנשטייןד"ר ג'סיקה ליבנה, מר תום לאו, נאוה וידמן, 

 ד"ר שמוליק קלנג, ד"ר אמיר פרידנברג,מר חאלד פריג', פורטר, -ד"ר דליה רבינוביץד"ר אתי סממה, , שזו

 . אריאלה תורןגב' , גב' יוהנה רוזנר, רביב-גב' מאיה קרביץ

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 סוכרת

1. Januet, Januvia / Sitagliptin Teva, Kombiglyze, Onglyza, Trajenta Duo, Trajenta, 

Eucreas, Galvus -  

 .סוכרתלטיפול ב, Metforminלבד או בשילוב עם  DPP4כשירים מקבוצת מעכבי ת

 .A8דורג 

אשר זקוקים  ברורים( לפי קריטריונים קליניים )האם יש קבוצת חולים  -בירור מול המומחים יבוצע 

 .ספציפית לטיפול בתרופות מקבוצה זו
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2. Jardiance - 

 לטיפול בסוכרת, הכלול בסל בהתוויות מסוימות. SGLT2תכשיר מקבוצת מעכבי 

 .מ"ר ומעלה 1.73מ"ל/דקה/ 30בערך  eGFR -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל 

 .A8/9דורג 

של חולים עם בעיות כלייתיות חשיבות ההכללה עבור תת הקבוצה  -בירור מול המומחים יבוצע 

 והגדרתה.

 

3. Victoza - 

 הכלול בסל בהתוויות מסוימות.  לטיפול בסוכרת GLP-1-האנלוגים לכשיר מקבוצת ת

ומעלה, חולי  10ילדים ומתבגרים בני הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי במטפורמין או שאינם יכולים לסבול את הטיפול 2סוכרת מסוג 

 .במטפורמין

 

 ם לגבי ההתוויות המבוקשות.יבוצע בירור מול המומחי

 ידורג בהמשך.

 

 
4. Ozempic, Rybelsus 

 . GLP1-השייך לקבוצת האנלוגים לחומר פעיל  ,Semaglutideהמכילים לטיפול בסוכרת  יםתכשיר

 

 .של עיקרון צמ"ח במקרה זה ההיבטים המשפטייםהועדה מבקשת לקבל התייחסות לגבי 

 ידורגו בהמשך.
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 סוכר לניטור FLASH טכנולוגיות .5

 , בהתוויות מסוימות.type 1הטכנולוגיה כלולה בסל לטיפול בסוכרת 

 :בסל עבור ההכללה הבקשה השנה להרחיב את מסגרת

 - multiple daily injectionהמטופלים במספר זריקות אינסולין ביום ), 2חולי סוכרת סוג  .א

MDI).  

 .A8/9 ורגד

 . אחר רמות הסוכר ולאזנו באמצעות דקירותקשישים המתקשים לעקוב , 2חולי סוכרת סוג  .ב

 .B6 ורגד

  .ובדיקת עלויות 8A – ים לאחר השתלת כליה המטופלים במספר זריקות אינסולין ביוםחול .ג

 

 אוטומטית, לניטור סוכר רציף והזלפת אינסולין מותאמת אישית במעגל סגור   -מערכת היברידית .6

 .המומחים קבעו בהתייעצות עםהגדרות שיי, לפי 7-18מגיל  1חולי סוכרת סוג עבור ילדים  .א

 .A8/9דורג 

 .עבור כלל המטופלים .ב

  .A8דורג 

 

 
 נפרולוגיה

7. Forxiga  

 לטיפול בסוכרת, בהתוויות מסוימות.הכלול בסל  SGLT2תכשיר מקבוצת מעכבי 

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בחולי מחלת כליה כרונית.

 . A8/9דורג 
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 עיניים

8. Lucentis, Eylea 

 Diabetic) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה הכלולים בסל לטיפול יםתכשיר

macular edema - DME )וכן לטיפול ב-CNV  ,ב טיפול שמיצו בחוליםעל רקע מיופיה-

Bevacizumab.בהתוויות מסוימות , 

 (.AMD) לטיפול בניוון של המקולה על רקע גילהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 

חולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד ה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי 

 . A8/9דורגו  –( Eyleaאו  Lucentis –משני התכשירים 

 

9. Beovu 

 .AMD בניוון של המקולה על רקע גילתכשיר לטיפול 

ולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד חה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי 

 . B6דורג  –( Beovuאו  Eyleaאו  Lucentis –תכשירים מה

 

 

10. Lucentis, Eylea 

 Diabetic) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה הכלולים בסל לטיפול יםתכשיר

macular edema - DME )וכן לטיפול ב-CNV  ב טיפול שמיצו בחוליםמיופיה, על רקע-

Bevacizumab.בהתוויות מסוימות , 

חסימת וריד  בפגיעה בראיה על רקעלטיפול הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 (.RVO) ברשתית

 

חולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד ה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי 

 .A8/9דורגו  –( Eyleaאו  Lucentis –התכשירים לושת מש
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11. Lucentis 

 Diabetic macular) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה הכלול בסל לטיפולתכשיר 

edema - DME )וכן לטיפול ב-CNV  ,ב טיפול שמיצו בחוליםעל רקע מיופיה-Bevacizumab ,

 בהתוויות מסוימות.

טינופתיה ר בפגיעה בראיה על רקעלטיפול הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .proliferative diabetic retinopathy (PDR)- שגשוגיתסוכרתית 

 . B6דורג 

 

12. Ozurdex  

 מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה, non infectious uveitis-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

בצקת וב, Bevacizumab-ב טיפול שמיצו בחולים( Diabetic macular edema - DME) סוכרתית

 Central Retinal Veinאו   Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO)מקולרית על רקע 

Occlusion (CRVO),.בהתוויות מסוימות 

 בצקת מקולרית לטיפול בפגיעה בראיה על רקעהבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל 

 כקו טיפול ראשון.סוכרתית 

 הקבוצות המפורטות להלן:להקדמה לקו ראשון עבור  A8/9דורג 

 ;TIAאיסכמית,  לב מחלת ,לב התקף כולל מוחי/לבבי אירוע לאחר נשיםא .א

 ;בהיריון נשים .ב

 ;בקרוב היריון מתכננות אשר הפוריות בגיל שיםנ .ג

 ;מניקות נשים .ד

 בבעיות טיפול לצורך נעשה אשר הזגוגית( ל'ג עברו ויטרקטומיה )כריתת אשר אנשים .ה

 כיו"בו רשתית יפרדותהכגון  העין של שונות

 

 מכשיר תרגום תמונה לקול המיועד לעיוורים / ליקויי ראיה .13

 . A8דורג 

גורמים עם )במידה ויוחלט על הכללה בסל( הועדה מבקשת לבחון אפשרות למימון משותף 

 .נזקקים למכשיר זה, עקב עיוורון/לקות ראיהלאחרים הנוגעים למתן מענה  ממשלתיים
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 אורולוגיה

14. Botox  

כלול בסל בהתוויות מסוימות לטיפול ב: הקלה סימפטומטית של עווית העפעף התכשיר 

(Blepharospasm או הפרעות של עצב )VII  טיפול בעווית של מחצית הפנים 12בחולים מעל גיל ;

( וכן תיקון פזילה בחולים associated focal dystoniaובפגיעה מוקדית נלווית במתח השרירים )

 cervicalומעלה; הפחתת הסימנים והתסמינים של פגיעה צווארית במתח השרירים ) 12מגיל 

dystoniaבילדים הסובלים   ( במבוגרים; טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות

בגפה העליונה הנובעת משבץ מוחי; משיתוק מוחין מגיל שנתיים ומעלה; ספסטיות פוקאלית 

טיפול באי שליטה במתן שתן ספסטיות פוקאלית בגפה התחתונה על רקע שבץ או טראומה מוחית;  

בחולים עם שלפוחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה יציבה מתחת לצוואר בחוט שדרה או על רקע 

 .טרשת נפוצה

 .(OAB) ביתר פעילה שתן לפוחיתבש הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 כקו מתקדם לאחר מיצוי קווי טיפול קודמים )טיפול התנהגותי וטיפול תרופתי(. A8דורג 

 

 - urge incontinence-נוירומודולציה סקרלית לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן ו .15

 . A8דורג 

 

 מתן תוך שלפוחיתי של גליקוזאמינוגליקאנים .16

 .B7דורג 
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