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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

הרב ד"ר זיאד דאבור, ד"ר יאיר בירנבאום, ד"ר עינת בירק, פרופ' רוני גמזו, גב' הילה גרסטל,  חברי הוועדה:

ד"ר אסנת לוקסנבורג, פרופ' רות לנדאו, פרופ' אבי פרופ' שלמה וינקר, מנחם הבלין, ד"ר גרשון הורוביץ, 

  ' עמוס תורןפרופמר אורי שיינין, עו"ד יעקב קוינט,  פרופ' תמר פרץ,מר ודים פרמן, פורת, 

 

 בכור, ד"ר דוד מוסינזון, פרופ' עידית מטות, מר רן רידניק-גב' אורנה הוזמן התנצלו:

 

"ר עינב הורוביץ, ד"ר אריאל ד מגר' מאיה אדלמן,  תורן,-גב' אריאלה אדיז'סמר דן אבן,  משתתפים נוספים:

ד"ר נועה טריקי, מגר' ד"ר סימונה זרסקי, אוזן, -גב' דוידה זיגלמןרו"ח עבדאללה זועבי, גב' אליס וכמן, המרמן, 

מגר' גב' מאיה קרביץ, ד"ר יואב קידר, גב' רעות פרקש,  ד"ר אתי סממה, מגר' לימור מנחם, טל מורגנשטיין,

 , גב' נריה שטאוברפרוטר-דליה רבינוביץ'

 

נסקרו  ,עולות לשלב התעדוף הסופי A8/9כנולוגיות שדורגו הוועדה קבעה כי לנוכח העובדה שתרופות וט

ועבורן התקבל  A8/9בישיבת הועדה כל טיעוני העוררים הנוגעים להעלאת דירוג טכנולוגיות ותרופות שדורגו 

 , והוחלט ע"י הוועדה לבחון הטיעונים ולהחליט לגופם בהמשך הליך התעדוף.A9-ערעורים להעלאת הדירוג ל

 

 .ולהלן החלטותיה הועדה דנה בערעורים השונים שהתקבלו
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החלטת הועדה  התוויה שם התכשיר

 בדיון המקורי

דיון  –החלטת ועדה 

 ערעורים

Victoza  הרחבת מסגרת הכללה בסל  -טיפול בסוכרת–  

 *הסרת המגבלות על מסגרת ההכללה בסל. 

 7.5%בין  HbA1cעם  2*עבור חולי סוכרת סוג 

 .28-30בין  BMI, 9.0%-ל

 

B7 

A8/9 

 

 

בהחלטות  אין שינוי

 הועדה

אין שינוי בהחלטת  B7 הגדלת המימון עבור טיפול רפואי בים המלח לחולי פסוריאזיס

 הועדה

Alofisel  טיפול בפיסטולות פריאנליות מורכבות בחולי

 קרוהן

B6  אין שינוי בהחלטת

 הועדה לגבי הדירוג.

לא ממשיך לדיון כיוון שלא 

 סיים רישום במועד

Moventig  בעצירות על רקע שימוש באופיואידיםטיפול A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Amitiza טיפול בעצירות על רקע שימוש באופיואידים A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Dificlir  טיפול בזיהום מסוגClostridium difficile - 

  – הרחבת מסגרת ההכללה בסל

 קו טיפול ראשון עבור חולים בסיכון גבוה*

 לאחר המחלה מהישנות הסובלים חולים עבור*

 Vancomycin או Metronidazole-ב טיפול

 

 

B7 

A8/9 

אין שינוי בהחלטות 

 הועדה

Rectogesic טיפול בפיסורה אנאלית כרונית B7 טת לאין שינוי בהח

 הועדה

NovoThirteen  13טיפול בחסר מולד בפקטור קרישה A8 

עלויות מול ייבדקו 

 החלופות בסל

A8/9 

Gazyva טיפול בלימפומה פוליקולרית כקו טיפול ראשון 

 

A8 A8/9 
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החלטת הועדה  התוויה שם התכשיר

 בדיון המקורי

דיון  –החלטת ועדה 

 ערעורים

Gazyva טיפול בלימפומה פוליקולרית כקו טיפול מתקדם A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Imbruvica טיפול ב-Marginal zone lymphoma  A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Darzalex  הרחבת מסגרת  -טיפול במיאלומה נפוצה

 בסל לקו טיפול שני ההכללה

A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Ninlaro  קו טיפול מתקדם  -טיפול במיאלומה נפוצה- 

 הרחבת מסגרת ההכללה בסל

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

באמצעות התערבות באזורי המוח ומערכת העצבים  פרקינסוןטיפול ב

  המעורבים בהפרעה

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

אין שינוי בהחלטת  B7 קלוניים-מבוסס תנועה לגילוי התקפים טוניםמכשיר 

 הועדה

Ocrevus  טיפול בטרשת נפוצה מסוגRMS B7 

ייבדקו עלויות מול 

 החלופות בסל

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה

Translarna טיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן B7/A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Exondys-51 

 

 A8 A8/9 בדיסטרופיה שרירית מסוג דושןטיפול 

 Low dose CT A8 A8/9סקר גילוי מוקדם של סרטן ריאה באמצעות 

לצורך  NSCLCפרופיל מולקולארי רחב של גידולים סולידיים מסוג 

מסוג אדנוקרצינומה גרורתי   NSCLCהתאמת טיפול בחולי סרטן ריאה 

 מתקדם ללא רקע של עישון

B7/A8 

מול  ייבדקו עלויות*

 הבדיקות הקיימות בסל

טעון בדיקה משפטית *

 לגבי מעמד לעניין הסל

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה
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החלטת הועדה  התוויה שם התכשיר

 בדיון המקורי

דיון  –החלטת ועדה 

 ערעורים

לצורך  NSCLCפרופיל מולקולארי רחב של גידולים סולידיים מסוג  

מסוג אדנוקרצינומה שנבדקו   NSCLCהתאמת טיפול בחולים עם 

 ונמצאו שליליים לשינוי גנומי בבדיקות המולקולאריות  הבודדות

B7/A8 

ייבדקו עלויות מול *

 הבדיקות הקיימות בסל

טעון בדיקה משפטית *

 לגבי מעמד לעניין הסל

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה

 

Xgeva  מניעת אירועים גרמיים בחולים הסובלים

הרחבת מסגרת ההכללה  -מגרורות בעצמות 

 בסל

A8 A8/9 

עבור חולים שאינם מקבלים 

 טיפול תוך ורידי למחלתם

Tecentriq  טיפול בסרטן ריאה מסוגNSCLC  כקו טיפול

 מתקדם

B7 

ייבדקו עלויות מול 

 החלופות הקיימות בסל

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה

Alecensa  טיפול בסרטן ריאה מסוגALK+ NSCLC  כקו

 טיפול ראשון

A8/9 

בהתאם לסטטוס 

 הרישום של ההתוויה

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה

Tagrisso  טיפול בסרטן ריאה מסוגNSCLC  עם מוטציה

 .TKIs-נאיביים לטיפול קודם ב T790Mמסוג 

A8 

 

A8/9 

Opdivo 

 

 B7 קו טיפול מתקדם -טיפול בסרטן הפטוצלולארי 

בהתאם לסטטוס 

 הרישום של ההתוויה

A8/9 

מתאימים לחולים שלא 

 Regorafenib-לטיפול ב

Keytruda  טיפול בגידולים סולידיים מתקדמים לא נתיחים

קו  - MSI-H / dMMRאו גרורתיים בחולים שהם 

 טיפול מתקדם

A8 

בהתאם לסטטוס 

 הרישום של ההתוויה

A8/9 

Imfinzi  קו טיפול  –טיפול בסרטן שלפוחית השתן

 מתקדם

B7 B7 

ייבדקו עלויות מול החלופות 

 הקיימות בסל

Keytruda  טיפול בסרטן שלפוחית השתן- cisplatin 

ineligible 

A8 

 ייבדקו עלויות הטיפול

אין שינוי בהחלטת 

 הועדה
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החלטת הועדה  התוויה שם התכשיר

 בדיון המקורי

דיון  –החלטת ועדה 

 ערעורים

Faslodex הרחבת מסגרת  -מתקדם  טיפול בסרטן שד

במקום "והתקדמה במהלך טיפול  -ההכללה בסל 

משלים במעכבי ארומטאז או בתוך שנה מסיום 

יבוא "והתקדמה במהלך או הטיפול המשלים" 

 לאחר טיפול משלים במעכבי ארומטאז"

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Faslodex הרחבת מסגרת  -מתקדם  טיפול בסרטן שד

קו טיפול ראשון אנדוקריני עבור  -ההכללה בסל 

 נשים שטרם קיבלו טיפול אנדוקריני קודם

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Halaven  טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי לאחר כשל

הרחבת מסגרת  -בטיפול כימותרפי קודם 

 HER2 negativeההכללה בסל עבור חולות 

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

 ייבדקו עלויות הטיפול

Avastin  טיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי חוזר )רגיש*

 לפלטינום(

 לפלטינום(*טיפול בסרטן חצוצרות חוזר )רגיש 

*טיפול בסרטן פריטונאלי ראשוני חוזר )רגיש 

 לפלטינום(

A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Orkambi  טיפול בחוליCF  בחולים הומוזיגוטיים למוטציה

 CFTRבגן  F508delמסוג 

A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Eklira genuair 

Seebri 

Spiriva respimat 

Incruse ellipta 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל  - COPD-טיפול ב

ביטול הגבלה למתן ע"י רופא מומחה ברפואת  –

 ריאות

A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

 

 לישימות בירור יבוצע

 לוחותלגבי ו התכנית

 רופאי עם הזמנים

  הבריאות ומשרד המשפחה
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החלטת הועדה  התוויה שם התכשיר

 בדיון המקורי

דיון  –החלטת ועדה 

 ערעורים

Brilinta  הרחבת  -מניעת אירועים אתרותרומבוטיים

בקבוצת סיכון מסגרת ההכללה בסל לחולים 

 איסכמי

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Actemra טיפול ב-Giant cell arteritis A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Ilaris טיפול ב-Familial Mediterranean Fever 

(FMFעמד לקולכיצין ) 

A8/9  אין שינוי בהחלטת

 הועדה

Zepatier 

Harvoni 

Exviera+Viekirax 

Viekirax 

Epclusa 

הרחבת מסגרת  -כרונית  Cטיפול בהפטיטיס 

  –ההכללה בסל 

  1-4גנוטיפים 

 0-ו 1דרגות פיברוזיס 

A8  אין שינוי בהחלטת

 הועדה
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