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 110150817סימוכין:                                                                                    

          

 18.10.2017מיום  - 2018עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 

  משתתפים )לפי סדר אלפביתי(:

ד"ר יאיר בירנבאום, ד"ר עינת בירק, פרופ' רוני גמזו, גב' הילה גרסטל, ד"ר זיאד  :עדהוהוחברי 

בכור, ד"ר גרשון הורוביץ, ד"ר אסנת לוקסנבורג, פרופ' רות -דבור, הרב מנחם הבלין, גב' אורנה הוזמן

 עמוס תורן לנדאו, ד"ר דוד מוסינזון, פרופ' אבי פורת, עו"ד יעקב קוינט, מר אורי שיינין, פרופ'

 

 פרץ, מר רן רידניק רפרופ' שלמה וינקר, פרופ' עידית מטות, מר ודים פרמן, פרופ' תמ :התנצלו

 

תורן, ד"ר דורית אלברג, מגר' מאיה אלדמן, מגר' -מר דן אבן, גב' אריאלה אדיז'ס :משתתפים נוספים

, ד"ר א.ד. ויטמן, גב' אליס חיים, ד"ר עינב הורוביץ, ד"ר אריאל המרמן-ארצי, ד"ר אסתר בן-ליאורה בן

אוזן, ד"ר נועה טריקי, מר אור יגר, מגר' טל מורגנשטיין, מר שחר מרלינג, ד"ר -וכמן, גב' דוידה זיגלמן

-אתי סממה, מגר' שירה פלד, ד"ר אמיר פרידנברג, גב' רעות פרקש, ד"ר יואב קידר, גב' ערבה קידר

 פרוטר, גב' נריה שטאובר-ליה רבינוביץ'תירוש, ד"ר שמואל קלנג, גב' מאיה קרביץ, מגר' ד

 

 

 עדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:והו

 

 אורתופדיה

 חגורת גב מתקנת לחולים עם עקמת .1

 :לגבי לקבל את התייחסות הועדה מבקשת

  המומחיםשניתנו ע"י  הדעת חוותהבהרות לגבי *

 החולים יענותרת המחלה והסוגי ומאפייני החגורות הרלבנטיות, תוך התייחסות לחומ*

 .יעלה לדיון חוזר

 

 של הברך חומצה היאלורונית לטיפול באוסטיאוארתריטיס .2

 B6דורג 
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 תותבות לסביבה רטובה לקטועי גפיים תחתונות .3

 B6דורג 

 

 אף אוזן גרון

 64ד ע 5 1לבני שמיעה מכשירי של התקצוב שיטת שינוי .4

 A8/9דורג 

 

 גנטיקה

 CF פיברוזיס יקסיסט חולי לגילוי ילודים סקר .5

 .A8/9דורג 

 

 בילודים G6PD לחסר סקר בדיקת .6

 .A8דורג 

 

 בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית  .7

כיום כלולות בסל בדיקות גנטיות לסקר לפי רשימה מפורטת ובכפוף להתוויה של שכיחות 

 . 1:15,000או היארעות המחלה של  1:60לנשאות של 

 גם עבור:  תוויותההרחבת השנה זו הבקשה ל

 9Aדורג  - קווקז ממוצא יהודים בקרב Mitochondrial Complex 1 deficiency א.

 9Aדורג  - קווקז ממוצא יהודים בקרב Chronic Granulomatous Disease (CGD) Cב. 

 A9דורג  – אשכנז ממוצא יהודים בקרב Walker Warburg סמונתג. ת

 9Aדורג  -וכלוסיית הערבית והדרוזית . הוספת בדיקות באד

 

  אשכנזי ממוצא בנשים BRCA1/BRCA2 בגנים שכיחות למוטציות סקר בדיקת .8

 .A8דורג 
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 דימות

  PETבדיקת דימות באמצעות מכשיר  .9

 הבדיקה כלולה בסל בהתוויות מסוימות. 

 ירותבמחלות ממא PETהרחבת ההתוויות הכלולות בסל לביצוע בדיקות היא הבקשה לשנה זו 

 נוספות : 

 הרחם:סרטן  .א

*Staging- בחשד קליני או הדמייתי לפיזור המחלה מחוץ לרחם- A8/9 

*Re staging -  בחשד להישנות המחלה – A8/9 

 העריה:סרטן  .ב

*Staging-  בחשד לפיזור מקומי על פי אמצעי דימות– A8/9 

*Re staging – בהישנות המחלה כאשר יש חשד לפיזור המחלה- A8/9 

 

 הועדה מבקשת לקבל את התייחסות המומחים ברפואה גרעינית לשתי ההתוויות האמורות.      

 

 נפרולוגיה

 השתתפות( %80-ל %50-)מ דיאליזה חולי עבור באמבולנס הסעותל מימוןהרחבת ה .10

 .A8דורג 

 

11. Parsabiv 

 כרונית כליה מחלת עם בחולים( SHPT) משני בהיפרפאראתירואידיזם תרופה לטיפול

 .Cinacalcet-, ואינם יכולים לקבל טיפול או כשלו בטיפול קודם בבדיאליזה םהמטופלי

 . A8/9דורג 

 

12.  Urocit K 

 .לטיפול ומניעה של אבנים בדרכי השתןתכשיר 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.
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HIV 

13. Descovy 

 Emtricitabine, Tenofovirהמשלב מספר חומרים פעילים ) HIVתכשיר לטיפול בנשאי 

alafenamide.) 

 עבור תתי קבוצות חולים שאינם מתאימים לטיפול הקיים בסל. A8/9דורג 

 

14. Teva-Truvada / Emtrivir 

 . HIVתכשיר הכלול בסל לטיפול בנשאי 

 HIV-ב הידבקות למניעת חשיפה לפני טיפולהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

(PREP )גבוה בסיכון במבוגרים. 

הנושא יעלה לדיון בעדכון הסל הבא עם הצטברות המידע לגבי השימוש בתכשיר להתוויה זו 

 בקופות החולים לאורך השנה. 

 

 אורולוגיה

15. Xiapex 

בהתוויות  (Dupuytren's contracture) דופוטרן ש"ע תכשיר כלול בסל לטיפול בכוויצהה

 מסויימות.

 מחלת פיירוני.ב טיפוללהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .B6דורג 

 

16. Betmiga 

 .(OAB) ביתר פעילה שתן בשלפוחית טיפולתכשיר ל

 .A8/9דורג  – עבור חולים עם הוריות נגד או אי סבילות לטיפול הקיים*

 .B7דורג  –*עבור כלל החולים 
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17. oxotB  

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

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

( וכן תיקון פזילה associated focal dystoniaהפנים ובפגיעה מוקדית נלווית במתח השרירים )

ומעלה; הפחתת הסימנים והתסמינים של פגיעה צווארית במתח השרירים  12בחולים מגיל 

(cervical dystoniaבמבוגרים; טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות )   בילדים

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

מוחי; טיפול באי שליטה במתן שתן בחולים עם שלפוחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה יציבה 

 .על רקע טרשת נפוצהמתחת לצוואר בחוט שדרה או 

 .(OAB) ביתר פעילה שתן בשלפוחית טיפולהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

כקו מתקדם לאחר מיצוי קווי טיפול קודמים )טיפול התנהגותי, פיזיותרפיה וטיפול  A8/9דורג 

 תרופתי(.

 

 -ntinenceurge inco-ו השתן שלפוחית של יתר בפעילות לטיפול סקרלית וירומודולציהנ .18

 .A8דורג 

 

 שתן באצירת לטיפול סקרלית נוירומודולציה .19

 .A8/9דורג 

 

 גליקוזאמינוגליקאנים של שלפוחיתי תוך מתן .20

לטיפול בדלקת של שלפוחית שתן )ציסטיטיס( חמורה שהופיעה לאחר התכשיר כלול בסל 

 הקרנות לאזור האגן.

 ציסטיטיס אינטרסטיציאלית.הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם 

  .B6דורג 
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 מחלות מטבוליות

21. Chenodeoxycholic acid (CDCA) 

 :תכשיר לטיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה מסוג

Sterol 27 hydroxylase deficiency (presenting as cerebrotendinous  

xanthomatosis (CTX)) 

 .A9דורג 

 

22. Ravicti 

 .האוריאה במעגל פרעותתכשיר לטיפול בה

 , כתלות בסטטוס רישום.B7דורג 

 ייבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.

 

23. Vimizim- 

 Mucopolysaccharidosis IV type A (MPS IV A)) Morquio Aחולים עם ב טיפולתכשיר ל

syndrome). 

 .A9דורג 

 

24. Aldurazyme 

 MPS-I (Mucopolysaccharidosis I, Alfa 1 עם בחולים חליפי אנזימטי טיפולתכשיר ל

iduronidase deficiency ) עצם מח להשתלת למועמדים גישור כטיפולהכלול בסל. 

גם עבור חולים שאינם מיועדים להשתלת בסל  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה

 מח עצם. 

 .A8/9דורג 

 

25. Galafold 

( בחולים עם מוטציות alpha-galactosidase A deficiencyבמחלת פברי )תכשיר לטיפול 

 (. amenable mutationsמגיבות )

 .A9דורג  -*עבור חולים שלא יכולים לקבל טיפול אנזימטי חלופי 

 הוועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרת חולים אלו.

 . יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.A8דורג  –*עבור כלל החולים 
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