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

 8.201.1260 מיום

 

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

ד"ר גרשון הורוביץ, , גרסטלגב' הילה פרופ' רוני גמזו, פרופ' אהובה גוליק, פרופ' נחמן אש,  חברי הוועדה:

פרופ' רות לנדאו, ד"ר דוד ד"ר ניקי ליברמן, , ד"ר אסנת לוקסנבורגעו"ד מרים כבהא,  פרופ' שלמה וינקר,

 , פרופ' עמוס תורןאלוף במיל' יפתח רון טלמר אלון מסר, מר ודים פרמן, הרב אברהם מנלה, מוסינזון, 

 

 

 פרופ' עידית מטותבכור, -מר אורן גבע, ד"ר טליה גולן, גב' אורנה הוזמן :והתנצל

 

 

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

מר אור ד"ר נועה טריקי, מגר' אינה חוסיד, ד"ר סימונה זרסקי, , ד"ר א.ד. ויטמן, הורוביץ, ד"ר אריאל המרמן

מגר' שירה  ד"ר אתי סממה,מר יובל נבט,  מר שחר מרלינג,מגר' לימור מנחם, מגר' טל מורגנשטיין, יגר, 

 ., ד"ר שמוליק קלנגתירוש-גב' ערבה קידרד"ר יואב קידר, מר אורן פרלסמן, , ד"ר אמיר פרידנברגפלד, 

 

 

 להלן:הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות 

 גנטיקה

 (שמיעה ליקוי) הקונקסין לגן( PGD) השרשה טרום גנטי אבחון .1

   . A8/9 דורג

 

 בריאות השן

 כימותרפי או/ו קרינתי טיפול המקבלים אונקולוגים לחולים שיניים טיפול .2

 .  50%הטכנולוגיה כלולה בסל, בהשתתפות עצמית של 

 שיניים טיפול של עצמית( השתתפות 0%) מלא כיסוי לכדי הבקשה לשנה זו להרחיב את המימון

  התחלת הטיפול הקרינתי ו/או הכימותרפי.  לפני

 .A8/9 דורג
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 מיאלומה בשל Denosumab או בביספוספונטים המטופלים אונקולוגיים לחולים שיניים טיפולי .3

  לעצמות או גרורות נפוצה

 .  50%הטכנולוגיה כלולה בסל, בהשתתפות עצמית של 

 שיניים טיפול של עצמית( השתתפות 0%) מלא כיסוי לכדי להרחיב את המימוןהבקשה לשנה זו 

  התרופתי הטיפול סיום לאחר שנתיים ועד התרופתי במהלך הטיפול, התרופתי הטיפול לפני

 .A8/9 דורג

במהלכו תרופתי  הועדה מבקשת לקבל תמחור לפי טיפולים הניתנים לפני התחלת טיפול

 . השיניים הנדרש טיפולולאחריו, וכן לפי מורכבות 

 

 שונות

   לחולי פרקינסון מתקדם Apo goאפומורפין בעזרת משאבת עירוי  .4

מחלתם מלווה משאבה להזרקה תת עורית של אפומורפין בחולי פרקינסון מתקדם, אשר 

 הה או חוסר יכולת לבלוע.ובבתנודתיות מוטורית ג

 פעמים ביום. 8מעל  כלולה בסל עבור חולים המזריקים אפומורפין

 בתנודתיות מלווה שמחלתם חולים הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור

 אפומורפין. בהזרקות קודם בניסיון הצורך ביטול -לבלוע יכולת חוסר או גבוהה מוטורית

 לחולים עם תנודתיות מוטורית גבוהה A8/9 דורג

 . קריטריונים למתן הטכנולוגיה הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים להגדרת

 

 השתתפות( %80-ל %50-דיאליזה )מ חולי עבור באמבולנס להסעות הרחבת המימון .5

 בכפוף לקריטריונים הקיימים כיום )אישור רופא(. A8/9 דורג

  הועדה מבקשת לקבל תמחור בהתאם לרמות שונות של השתתפות עצמית. 

 

לארוע לבבי או מוחי שלא אושפזו לאחר מימון הסעות באמבולנס עבור חולים עם חשד  .6

 הבדיקה בחדר המיון

 . B6 דורג

 

 למקרי הפטור חולים בדיסאוטונומיה משפחתית תהוספ -פטור מתשלום בחדר מיון  .7

 . A8/9 דורג
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 תותבות לסביבה רטובה לקטועי גפיים תחתונות .8

 . B6 דורג

 

 בשנה הטיפולים מספר הרחבת - כרוניות במחלות לחולים פיזיותרפיה טיפולי .9

  .B7 דורג

 

 

ולהלן  בעדכונים שונים בעקבות בירורים שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםהועדה דנה 

 :החלטותיה

  NSCLCסולידיים עבור חולים בסרטן ריאה מסוג  גידולים של רחב מולקולארי פרופיל .1

 , לצורך התאמת טיפולגרורתי או בשלב מתקדם אדנוקרצינומה

 התייחסות המומחים לגבי חשיבות ההכללה בסל והיבטים מקצועיים נוספים.נדרש:ה הבירור

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  . A8/9דורג 

 

)ממאירות גרורתית ללא אבחנה של מקור  CUPמסוג  סולידיים גידולים של רחב מולקולארי פרופיל .2

  הגידול( לצורך התאמת טיפול

 הבירור הנדרש:

 לגבי חשיבות ההכללה בסל והיבטים מקצועיים נוספים.התייחסות המומחים 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  . A8דורג 
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3. Trajenta, Onglyza/Sitagliptin Teva, Januvia, Galvus-  

 סוכרת. דורגו בדיוני הועדה באופן הבא: לטיפול ב DPP4כשירים מקבוצת מעכבי ת

 .A8דורג  –*עבור כלל חולי סוכרת, בהתאם להתוויות הרשומות 

 .A8/9דורג  –*עבור חולים עם פגיעה בתפקוד הכלייתי 

 

 הבירור הנדרש:

תימוכין מדעיים לתועלת הנוספת תבוצע פניה למומחים לקבלת  –עבור חולים בגילאים מבוגרים 

  ם.בגיל המבוגר, כפי שצוינה בהמלצת

 הבירור. הועדה עודכנה בממצאי

 . A8 דורג

 

4. Trajenta duo, Kombiglyze, Januet, Eucreas- 

 דורגו בדיוני הועדה באופן הבא: לטיפול בסוכרת. Metforminעם  DPP4תכשירים מקבוצת מעכבי 

 .A8דורג  –*עבור כלל חולי סוכרת, בהתאם להתוויות הרשומות 

 

 הבירור הנדרש:

תימוכין מדעיים לתועלת הנוספת תבוצע פניה למומחים לקבלת  –עבור חולים בגילאים מבוגרים 

  ם.בגיל המבוגר, כפי שצוינה בהמלצת

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8 דורג
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5. Bydureon, Victoza, Lyxumia, Trulicity - 

 לטיפול בסוכרת הכלולים בסל בהתוויות מסוימות.  GLP-1-תכשירים מקבוצת האנלוגים ל

 זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור: הבקשה לשנה

 מעל HbA1c עם לפחות אחת פומית בתרופה תרופתי טיפול מיצוי לאחר 2 סוג סוכרת חולי*

 A8/9דורג  – 30 מעל BMI-ו 7.5%

 

 הנדרש:הנוסף הבירור 

 מחלה לקיום דרישה ללא 30-ל 28בין  BMI-ו 7.5-9.0% בין HbA1c עם 2 סוג סוכרת חולי*

מומחים להגדרת תת התייחסות ה – קרדיווסקולרית, סרברווסקולרית או מחלת כליה כרונית

 אוכלוסיות וקבלת תימוכין להגדרות אלה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8/9 דורג

 

6. Xultophy, Suliqua- 

לטיפול בסוכרת הכלולים בסל עם אנלוגים לאינסולין באזאלי  GLP-1-מקבוצת האנלוגים לתכשירים 

 בהתוויות מסוימות. 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 מעל HbA1c עם לפחות אחת פומית בתרופה תרופתי טיפול מיצוי לאחר 2 סוג סוכרת חולי*

 A8/9דורג  – 30 מעל BMI-ו 7.5%

 

 הנדרש:הנוסף הבירור 

 מחלה לקיום דרישה ללא 30-ל 28בין  BMI-ו 7.5-9.0% בין HbA1c עם 2 סוג סוכרת חולי*

מומחים להגדרת תת התייחסות ה – קרדיווסקולרית, סרברווסקולרית או מחלת כליה כרונית

 אוכלוסיות וקבלת תימוכין להגדרות אלה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8/9 דורג
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7. Parsabiv - 

 המטופלים כרונית כליה מחלת עם בחולים (SHPT) משנית בהיפרפאראתירואידיזם תכשיר לטיפול

 .Cinacalcet-בדיאליזה, ואינם יכולים לקבל טיפול, או שכשלו בטיפול קודם, ב

 . A8/9דורג 

 

 הנדרש:הנוסף הבירור 

 . Cinacalcet-תימוכין ליעילות הטיפול בתכשיר לאחר מיצוי טיפול ב

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

   Dלאחר מיצוי טיפול בויטמין  pg/ml 600-מתחת ל PTHלחולים שלא הגיעו לערכי  A8/9דורג 

 . Cinacalcet-ו

 

8. Aldurazyme - 

  ,MPS I (Mucopolysaccharidosis Iבחולים עם  חלופי אנזימטי תכשיר לטיפול

Alfa I iduronidase deficiency.הכלול בסל כטיפול גישור למועמדים להשתלת מח עצם ) 

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

 עצם. 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים לגבי התועלת הצפויה בטיפול בחולים הידועים בארץ.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .  A8 דורג

 

 -Low dose CT באמצעות ריאה סרטן של מוקדם גילוי סקר .9

 הבירור הנדרש:

 :לגבי התייחסות המומחים

 *קריטריונים לבחינת יעילות בדיקות סקר

 *עדכון ממשרד הבריאות לתכנית הכוללנית המוצעת לסוגיה זו. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8/9 דורג
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10. Besponsa - 

-Philadelphia chromosome מסוג בלוקמיה הלוקים בגירים תכשיר הכלול בסל לטיפול בחולים

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

(Relapsed / Refractory)בהתוויות מסוימות ,. 

 Philadelphia -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים הלוקים ב

chromosome-positive B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) שמחלתם 

 .לפחות אחד קודם TKI מעכב לאחר התקדמה

 

 הבירור הנדרש:

 .Philadelphia chromosomeפילוח נתוני יעילות התכשיר לפי סטטוס 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .A8/9 דורג

 

11. Hemangiol 

 סיסטמי.טיפול  המחייבות infantile hemangiomas -ב תכשיר לטיפול

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים לתעדוף התכשיר.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .A8/9 דורג
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 :הועדה דנה בערעורים השונים שהתקבלו ולהלן החלטותיה

 

 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Krystexxa 

 קונבנציונלי לטיפול עמידים בחולים כרונית gout-ב טיפול

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

 ת הועדהאין שינוי בהחלט CF A8 פיברוזיס סיסטיק חולי לגילוי ילודים סקר

 ת הועדהאין שינוי בהחלט B6 ובקר דושן לחולי ריאתי ניקוז

 בסל ההכללה מסגרת הרחבת - סוכר לניטור FLASH טכנולוגיות

 ביום אינסולין זריקות במספר המטופלים 2 סוג סוכרת חולי עבור

(multiple daily injections - MDIs.) 

B7 ת הוועדהאין שינוי בהחלט 

Veltassa 

 טיפול בהיפרקלמיה

 א. כלל החולים

 במעכבי המטופלים לבבית ספיקה אי עם 4-ו 3 דרגות CKD ב. *חולי

RAAS 5.5<  אשלגן רמות עם mEq/L 

 במעכבי המטופלים לבבית ספיקה אי עם 4-ו 3 דרגות CKD ג. חולי

RAAS ו-Kayexalate מהבאים אחד על שעונים: 

 5.0 של לערך מתחת ירדה לא בדמם האשלגן רמת טיפול חודש לאחר-

mEq/L  

 לצבירת החולים נטיית עקב Kayexalate-ב בהם לטפל ניתן לא-

 .נוזלים

 

 

B7 

B7 

 

B7 

 

 

 אין שינוי בהחלטות הועדה

 הועדהאין שינוי בהחלטות 

 

A8/9 

Imbruvica 

 טיפול כשלון לאחר( cGVHD) כרונית מאחסן נגד שתל במחלת טיפול

 סיסטמי

A8 A8/9 

Adcetris 

 ראשון טיפול כקו CD30+ Hodgkin's lymphoma-ב טיפול

A8 ת הוועדהאין שינוי בהחלט 
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 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ומחקר מידע, רפואיות טכנולוגיות חטיבת
 משרד הבריאות 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
MTIR@moh.gov.il  

 02-6474843 פקס: 02-5080307  טל:

Medical Technology, Health Information 
and Research Directorate 
Ministry of Health  

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
MTIR@moh.gov.il 
Tel: +972-2-5080307   Fax: +972-2-6474843 

 

 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Imbruvica 

 כקו טיפול שלישי ואילך Marginal zone lymphoma-ב טיפול

A8 A8/9 

Calquence 

 מתקדם טיפול קו - mantle cell lymphoma-ב טיפול

 לדיון ממשיך אל

 סטטוס בשל

 תנאי על הרישום

 אין שינוי בהחלטת הוועדה

Vemlidy 

 כרונית B בהפטיטיס טיפול

B7 אין שינוי בהחלטת הוועדה 

Alofisel 

 קרוהן בחולי מורכבות פריאנליות בפיסטולות טיפול

A8 A8/9 

Dificlir 

  - Clostridium difficile מסוג בזיהום טיפול

, גבוה בסיכון לחולים ראשון טיפול כקו בסל ההכללה מסגרת הרחבת

 immuno compromised-ו המטואונקולוגיים אונקולוגיים חולים כולל

A8  הוועדהאין שינוי בהחלטת 

Zinplava 

 גבוה בסיכון בחולים Clostridium difficile מסוג בזיהום מניעתי טיפול

 המחלה לחזרת

B6 B7 

Duavive 

  - ממנופאוזה הנובעים ואזומוטוריים בתסמינים טיפול

עבור נשים פוסט מנופאזוליות עם רחם שלהן אי סבילות או הוריות נגד 

 לטיפול עם פרוגסטין

 

B7 

 בהחלטת הועדהאין שינוי 

 

 

Staquis 

 בינונית עד קלה חומרה ברמת atopic dermatitis-ב טיפול

B7/A8 A8/9 
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