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 –9201עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 8.20104.12 מיום

 

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

גב' הילה פרופ' רוני גמזו, ד"ר טליה גולן, פרופ' אהובה גוליק, מר אורן גבע, פרופ' נחמן אש,  חברי הוועדה:

ד"ר אסנת עו"ד מרים כבהא,  ד"ר גרשון הורוביץ, פרופ' שלמה וינקר,, בכור-גב' אורנה הוזמן, גרסטל

מר ודים מר אלון מסר, הרב אברהם מנלה, פרופ' רות לנדאו, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר ניקי ליברמן, , לוקסנבורג

 , פרופ' עמוס תורןרון טלאלוף במיל' יפתח פרמן, 

 

 

 פרופ' עידית מטות :ההתנצל

 

 

ד"ר עינב מגר' ליאורה בן ארצי, ד"ר דורית אלברג, , תורן-אבן, גב' אריאלה אדיז'סמר דן  משתתפים נוספים:

 נועה טריקי, מגר'ד"ר מגר' אינה חוסיד, , ד"ר א.ד. ויטמןהרוקחת נאוה וידמן, , הורוביץ, ד"ר אריאל המרמן

, ד"ר אמיר פרידנברגשירה פלד,  מגר' ד"ר אתי סממה, מרלינג, מר שחרמגר' לימור מנחם, מורגנשטיין, טל 

 ., ד"ר שמוליק קלנגתירוש-גב' ערבה קידר

 

 

 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:

 נוירולוגיה

 המוח ומערכת העצבים המעורבים בהפרעה   טיפול בפרקינסון באמצעות התערבות באיזורי .1

 כלול בסל בהתוויות מסוימות. MRIאולטראסאונד ממוקד מונחה 

 טיפול בפרקינסון.הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור 

 A8 /7Bדורג 
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 תרופתי לטיפול עמידה במבוגרים הסובלים מאפילפסיה לטיפול עמוק מוחי גירוי .2

 עמוק כלול בסל בהתוויות מסוימות.גירוי מוחי 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור מבוגרים הסובלים מאפילפסיה 

 . VNS-שלא טופלו ב עמידה לטיפול תרופתי

 .B7דורג 

  יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 עיניים

3. Cysta drops 

 .ציסטינוזיס בחולי בקרנית ציסטין גבישי של במשקעים טיפולתכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

4. Luxturna 

 .biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy-תכשיר לטיפול ב

 .A9דורג 

 

5. Bromsite 

 .קטרקט להסרת ניתוחטיפול בדלקת לאחר ניתוח ולמניעת כאב עיני בחולים העוברים תכשיר ל

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

6. Oxervate 

 persistentקרטיטיס נוירוטרופית במבוגרים בדרגת חומרה בינונית )תכשיר לטיפול ב

epithelial defect)( או חמורה )כיבים בקרנית 

 . B6 דורג
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7. , EyleaLucentis 

 Diabetic) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה לטיפולבסל  יםהכלול יםתכשיר

macular edema - DME )ב טיפול שמיצו בחולים-Bevacizumab.בהתוויות מסוימות , 

 לטיפול בניוון של המקולה על רקע גילהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

(AMD.) 

חולה יהיה זכאי לקבל ה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי  A8/9 ודורג

 (.Eyleaאו  Lucentis –טיפול באחד משני התכשירים 

 

8. Iluvien 

 (.DME) בצקת מקולרית סוכרתית תכשיר לטיפול בפגיעה בראיה על רקע

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 המומחים למשמעויות הקליניות בטיפול בתכשיר.התייחסות הועדה מבקשת לקבל 

 

9. , EyleaLucentis 

 Diabetic) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה לטיפולהכלולים בסל  יםתכשיר

macular edema - DME )ב טיפול שמיצו בחולים-Bevacizumab.בהתוויות מסוימות , 

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

 (.RVO) וריד ברשתית

חולה יהיה זכאי לקבל ה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי  A8/9 ודורג

 (.Ozurdexאו  Eyleaאו  Lucentis –התכשירים לושת טיפול באחד מש
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10. Ozurdex 

 בצקת רקע על בראיה בפגיעה טיפולול non infectious uveitis-בתכשיר הכלול בסל לטיפול 

-ב טיפול שמיצו בחולים( Diabetic macular edema - DME) סוכרתית מקולרית

Bevacizumab, .בהתוויות מסוימות 

חסימת וריד  לטיפול בפגיעה בראיה על רקעהבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל 

 .(RVO) ברשתית

חולה יהיה זכאי לקבל ה -)במידה וייכלל  Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי  A8/9דורג 

 (.Ozurdexאו  Eyleaאו  Lucentis –התכשירים לושת טיפול באחד מש

 

11. , EyleaLucentis 

 Diabetic) סוכרתית מקולרית בצקת רקע על בראיה בפגיעה לטיפולהכלולים בסל  יםתכשיר

macular edema - DME )ב טיפול שמיצו בחולים-Bevacizumab.בהתוויות מסוימות , 

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

 למיופיה פתולוגית.משנית 

חולה יהיה זכאי לקבל ה - ו)במידה וייכלל Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי  A8/9 ודורג

 (.Eyleaאו  Lucentis –טיפול באחד משני התכשירים 

 

12. Restasis 

תכשיר הכלול בסל להגברת יצירת דמעות בחולים עם דיכוי של יצור הדמעות על רקע תסמונת 

 , בהתוויות מסוימות.GVHDאו מושתלים עם  סיוגרן

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים הסובלים מפגיעה בייצור 

 הדמעות שמיצו טיפול בחלופות טיפוליות אחרות. 

 . B7דורג 

 

13. Xiidra 

 כשיר לטיפול בתסמונת העין היבשה:ת

 .B6דורג  –*עבור חולים בתסמונת שיוגרן 

 .B6דורג  –( GVHDחולים סובלים ממחלת שתל נגד מאחסן )*עבור 

 . B6 דורג –*לאחר מיצוי טיפול בתחליפי דמעות 
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 םלפעוטות בגני סקר ראיה .14

 .A9 דורג

 הועדה מבקשת לקבל פרוט על תוכנית היישום של הטכנולוגיה.

 

 שנים 8-0משקפי ראיה לילדים בגילאים  .15

 .A8/9 דורג

 

 אנדוקרינולוגיה

16. Natpara- 

 .היפופאראתירואידיזם בחולי בהיפוקלצמיה תכשיר לטיפול

 . B7 –*בהתאם להתוויה הרשומה 

 . A8/9דורג  - Dבסידן ובויטמין משולב עבור מטופלים אשר מחלתם אינה מאוזנת למרות טיפול *

 

17. Forteo- 

  .כלול בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס פוסט מנופאוזלית בהתוויות מסוימותהתכשיר 

לטיפול באוסטיאופורוזיס על רקע שימוש ל השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסהבקשה 

  נמוכה עצם צפיפות בעלי שהם בסטרואידים מטופלים ( עבורGIO) בגלוקוקורטיקואידים

(T score≤  -2.5 )אוסטיאופורוטי. שבר או 

 . A8/9דורג 

 

18. Crysvita- 

 .X-linked hypophosphataemia -ב תכשיר לטיפול

 .A9 דורג -*עבור ילדים בני שנה ומעלה 

 . A8/9דורג  –*עבור מבוגרים 

 

19. Belviq- 

 תכשיר המיועד להפחתת משקל בשילוב עם הפחתה בצריכה הקלורית ועליה בפעילות הגופנית. 

 .B7 דורג
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20. Saxenda- 

 תכשיר המיועד להפחתת משקל בשילוב עם הפחתה בצריכה הקלורית ועליה בפעילות הגופנית. 

 .A8 דורג

 

 התמכרויות

21. Selincro 

 תכשיר לטיפול להפחתת צריכת אלכוהול.

 במסגרות מקצועיות שמופעלות על ידי משרד הבריאות.למתן  A8דורג 

 

22. Champix, Zyban 

 .מעישון לגמילה בסדנא המשתתפים לחולים מעישון גמילה לטיפולתכשירים הכלולים בסל 

 לגמילה בסדנא החלפת התנאי להשתתפות –הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 מעישון, בהדרכה קצרה, ממוקדת ונגישה. 

 . A8/9דורגו 

 

23. Nicotinell 

 המבוצעת מעישון לגמילה בסדנה המשתתפים לחולים מעישון גמילה לטיפולהכלול בסל תכשיר 

במסגרת הסל  תןינ הטיפול. זו בסדנה השתתפות שהשלימו או, מטעמן או החולים קופות ידי על

 או אזהרות רקע על Varenicline או Bupropion-ב להשתמש יכולים שאינם מעישון לנגמלים

 .נגד הוריות

הסרת החלק לגבי הזכאות רק במידה  –הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 או אזהרות רקע על Varenicline או Bupropion-ב להשתמש יכולים אינם מעישון נגמליםוה

 .נגד הוריות

 . B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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 אף אוזן גרון

 שסתום דיבור לחולים לאחר טרכאוסטומיה .24

השתלת תותב דיבור אחזקתו והחלפתו כלולים בסל לחולים שעברו כריתת גרון שלמה עקב 

 ממאירות.

טרכאוסטומיה במצבים הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם 

 שאינם על רקע ממאירות. 

  מסגרת מתן הטכנולוגיה המבוקשת.הועדה מבקשת התייחסות מהמומחים לגבי . A8/9 דורג

 

 שנים 64 עד 51לבני  שמיעה מכשירי של התקצוב שיטת שינוי .25

 .A8/9 דורג

 

 -ההחלפה או מההשתלה שנים 5 לאחר המעבד כולל, שמיעה שתל של חיצונית מערכת דרוגש .26

 A8/9 דורג

 .החלפההמומלצת ל לתדירות המומחים תייחסותהוועדה מבקשת לקבל ה

 

 גנטיקה

 בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית .27

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

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

 גם עבור:  תוויותההרחבת ההבקשה לשנה זו 

בקרב יהודים ממוצא  Hyperinsulinemic hypoglycemia familial 1 (HHF1)תסמונת א. 

 . A9דורג  – אשכנז

 Encephalopathy, progressive early-onset with brain atrophy and thin corpusב. 

callosum PEBAT דורג  –קוצ'ין -ממוצא הודו בקרב יהודיםA9 . 

 9Aדורג  -והדרוזית הבדואית  ,. הוספת בדיקות באוכלוסיית הערביתג
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 סרטן למניעת - אשכנזי ממוצא בנשים BRCA1/BRCA2 בגנים שכיחות למוטציות סקר בדיקת .28

 ושחלה שד

 הבדיקה כלולה בסל בהתוויות מסוימות.

 להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:הבקשה לשנה זו 

 לא ידורג השנה. –קשר לתחלואה ולרקע משפחתי של סרטן  ללא*לכל אישה ממוצא אשכנזי 

הועדה מבקשת כי במהלך השנה הקרובה המומחים לאונקולוגיה וגנטיקה יכינו מתווה מפורט 

 פיילוט.בהתייחסות לגבי חשיבות וישימות תכנית מעין זו, לרבות אפשרות ביצוע 

 . A8/9דורג  –עם סרטן שד או שחלה, ללא קשר למוצא לכל חולה *

 

 (שמיעה ליקוי) הקונקסין לגן( PGD) השרשה טרום גנטי אבחון .29

 .בהמשך דורגי

  הועדה מבקשת התייחסות המומחים לתעדוף הבקשה. 
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