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

 8.201.1261 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 ניקי ליברמן, , ד"ר אסנת לוקסנבורגעו"ד מרים כבהא,  ד"ר גרשון הורוביץ, פרופ' שלמה וינקר,, גרסטל

, פרופ' עמוס אלוף במיל' יפתח רון טלמר ודים פרמן, פרופ' עידית מטות, פרופ' רות לנדאו, ד"ר דוד מוסינזון, 

 תורן

 

 

 עו"ד מרים כבהא, הרב אברהם מנלה, מר אלון מסרבכור, -גב' אורנה הוזמן :והתנצל

 

 

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

מגר' טל מר אור יגר, ד"ר נועה טריקי, מגר' אינה חוסיד, הרוקחת נאוה וידמן, גב' אליס וכמן, , אריאל המרמן

מגר' שירה  מה,מר יובל נבט, ד"ר אתי סמ מר שחר מרלינג, מגר' לימור מנחם,ד"ר שי מושל, מורגנשטיין, 

עו"ד אורי מגר' טל רווה,  ,מר עתידי קרני, תירוש-ב' ערבה קידרגד"ר יואב קידר, , ד"ר אמיר פרידנברגפלד, 

 .שוורץ
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ולהלן  שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםבעדכונים שונים בעקבות בירורים הועדה דנה 

 :החלטותיה

 

1. Lutathera 

ים י( חיובGEP NETsלבלביים נוירואנדוקרינים )-אנטרו-טיפול בגידולים גסטרותכשיר ל

 .גרורתייםשהינם או  ,לקולטן לסומטוסטטין אשר אינם ניתנים להסרה בניתוח

 .A8/9 דורג

 

 הבירור המבוקש:

 התכשיר. התייחסות המומחים לתעדוף

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 ת הועדה. אין שינוי בהחלט

 

 

2. Verzenio 

 .מתקדם או גרורתי שד בסרטן תכשיר לטיפול אנדוקריני

 מונותרפיה, לאחר טיפול אנדוקריני וכימותרפי קודם  -ההתוויה עבורה נדרש הבירור 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים לתיעדוף ההתוויה.

 עודכנה בממצאי הבירור.הועדה 

 . B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל
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3. Imfinzi 

סרטן אורותליאלי מתקדם מקומי או גרורתי, בחולים שמחלתם תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 התקדמה בטיפול קודם, בהתוויות מסוימות.

טיפול בסרטן ריאה מסוג הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

NSCLC  שלבIII  לא נתיח, בחולים שמחלתם לא התקדמה לאחר טיפול בכימותרפיה

 .והקרנות

 דורג: 

 .A9דורג  –חיובי  PDL1*עבור חולים עם 

 .A8/9דורג  –*עבור כלל החולים 

 

 הבירור הנדרש:

בתכשיר להתוויה המבוקשת לחולים  בשימוש והסיכוןהיעילות התייחסות המומחים לגבי 

 שליליים. PDL1שהם 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה. 

 

  המסתם של קשה היצרות עם בחולים מלעורית בשיטהאאורטלי תותב  מסתם השתלת .4

הנמצאים  חולים עם היצרות קשה של המסתם האאורטלי הטכנולוגיה כלולה בסל עבור

 .בסיכון מוגבר להחלפת מסתם באמצעות ניתוח, בהתוויות מסוימות

 ניתוחי בדרגת סיכון הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים

 בינונית.

 . A8/9 דורג

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות מהמומחים לגבי תעדוף הטכנולוגיה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 
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  מלעורית בגישה מיטרלי דלף לתיקון קליפ קןהת .5

בעלי סיכון גבוה  severe mitral regurgitationחולים עם  הטכנולוגיה כלולה בסל עבור

 .לניתוח

 עםבסיכון גבוה לניתוח  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים

 III (moderate to severe.)מיטרלי בדרגת חומרה  דלף

 .A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות מהמומחים לגבי תעדוף הטכנולוגיה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 

 

6. Brinavess 

בחולים יציבים  sinus rhythm-היפוך מהיר של פרפור פרוזדורים לתכשיר המשמש ל

 .המודינמית

 .A8דורג 

 

 :הנדרשהבירור 

התייחסות המומחים לתעדוף התכשיר, הגדרת פרוטוקול השימוש והניסיון שנצבר בשימוש 

 בתכשיר.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 
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7. Brilinta 

 מות.ם אתרותרומבוטיים, בהתוויות מסויתכשיר הכלול בסל למניעת אירועי

הארכת משך הטיפול בעוד שנה או שנתיים  –הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 שני של רקע, סוכרתיים, כלית רב כלילית מחלה) מוגבר איסכמי סיכון בקבוצת מצוייםעבור חולים ה

 .לדמם סיכון גורמי בעלי ואינם( ומעלה לב התקפי

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 למשך הטיפול המומלץ.התייחסות המומחים 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

 סרטן לחולי ייעודי מזון .8

 שנים. 0-1בסל כלול מזון ייעודי לחולי סרטן בגילאים 

, בסיכון לתת הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בני שנה ומעלה

 .תזונה

 . A8 דורג

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים לגבי הסוגיות הבאות:

 .אינטנסיבית יותר להזנה המעבר להקטנת מדעיות עדויות*

 .החולים של ההישרדות על הייעודי במזון שימוש של להשפעה מדעיות עדויות*

 למבוגרים ילדים בין בהשפעה הבדל קיים האם*

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8/9דורג 
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9. Botox 

או הפרעות  סימפטומטית של עווית העפעףתכשיר הכלול בסל בהתוויות מסוימות לטיפול בהקלה 

טיפול בעווית של מחצית הפנים ובפגיעה מוקדית נלווית במתח  ;12בחולים מעל גיל  VII של עצב

 אריתוומעלה; הפחתת הסימנים והתסמינים של פגיעה צו 12וכן תיקון פזילה בחולים מגיל  השרירים

במבוגרים; טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות בילדים הסובלים  במתח השרירים

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 מתחת לצוואר 

   .רה או על רקע טרשת נפוצהבחוט שד

 לטיפול במיגרנה כרונית. הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 כקו טיפול שלישי. A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 לאלגוריתם הטיפולי. המומחים התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

10. Versatis, Qutenza 

Versatis – טיפול סימפטומטי בתכשיר ל-post herpetic neuralgia.  

 . A8/9דורג 

Qutenza – טיפול בכאב נוירופתי פריפריאליתכשיר ל.  

 . post herpetic neuralgia-,עבור טיפול בA8/9 דורג

 

 הבירור הנדרש:

  Versatis-בהשוואה ל Qutenza*התייחסות המומחים לתעדוף 

 .Qutenza-ו Versatis –*הגדרת האוכלוסייה הרלבנטית לכל אחד מהתכשירים 

 .טרם התקבל מענה מהמומחיםהועדה עודכנה ש

 יועבר לידיעת חברי הועדה.  המענה ,לכשיתקבל
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11. Nyxoid 

 .opioid overdose-טיפול חירום בתכשיר ל

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

תיבחן האפשרות לביצוע פיילוט ע"י משרד הבריאות לשימוש בתכשיר שיתמקד במרכזי הגמילה 

 ובניידות אמבולנס וכן כי תיבחן הוספת התכשיר כסטנדרט בחדרי מיון. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

של משרד  הועדה מבקשת לקבל תכנית ליישום מתן התכשיר מהמחלקה להתמכרויות

 הבריאות. 

 

12. Iluvien 

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

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 הבירור הנדרש:

 המומחים למשמעויות הקליניות בטיפול בתכשיר.התייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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13. Xeljanz 

 תרופה הכלולה בסל לטיפול בפסוריאזיס בהתוויות מסוימות.

 .Psoriatic arthritis -ב טיפולהבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל ל

 . B7דורג 

 יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל. 

 

 הבירור הנדרש:

 המומחים התייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 בהחלטות הועדה.אין שינוי 

 

14. Duavive 

  -ממנופאוזה  הנובעים ואזומוטוריים בתסמינים טיפול

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

 ממנופאוזה. הנובעים ואזומוטוריים תסמיניםלטיפול ב

 . B7דורג 

 .ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

 

 הבירור הנדרש:

 סבילות לאי מוגדרים קליניים מאפיינים הגדרת תוך הספציפית החולות אוכלוסיית של ברורה גדרהה

 .פרוגסטין עם לטיפול נגד הוריות או

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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 הרחבת גיל הזכאות –סקר לגילוי נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם  .15

 שנים. 35-54שנים לנשים בגילאים  3-הסקר כלול בסל אחת ל

 . 55-65ועבור גילאים  25-34גילאים הבקשה השנה להרחיב את גיל הזכאות לסקר עבור 

 . A9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 לתדירות ביצוע הבדיקה במידה ותיכלל בסל. התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 לגילוי גידולים נוירואנדוקריניים Dopa-F18עם  CT-PETמיפוי  .16

 . A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .טטוס רגולטוריס

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 
 (שמיעה ליקוי) הקונקסין לגן( PGD) השרשה טרום גנטי אבחון .17

 .   A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המועצה הלאומית לביואתיקה לבקשה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

  

mailto:MTIR@moh.gov.il
mailto:MTIR@moh.gov.il
mailto:MTIR@moh.gov.il


 

 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 

 

   לחולי פרקינסון מתקדם Apo goאפומורפין בעזרת משאבת עירוי  .18

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

 בתנודתיות מוטורית גבוהה או חוסר יכולת לבלוע.

 פעמים ביום. 8חולים המזריקים אפומורפין מעל כלולה בסל עבור 

 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 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 . הטכנולוגיה למתן קריטריונים להגדרת המומחיםהתייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

19. Ofev, Esbriet 

 בהתוויות מסוימות. Idiopathic pulmonary fibrosis-תכשירים הכלולים בסל לטיפול ב

 FVC של ריאות תפקודי עם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור מטופלים

 מהצפוי. 80% מעל

 . A9דורגו 

 

 הבירור הנדרש:

 נתונים ועדויות מדעיות לגבי אוכלוסיית היעד.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 הועדה.אין שינוי בהחלטות 
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20. Bronchitol 

 (:CFתכשיר לטיפול בסיסטיק פיברוזיס )

 . B7דורג  –עבור כלל החולים *

 

 הבירור הנדרש לגבי ההתוויה:

  .Hypertonic saline-עבור חולים שאינם יכולים לקבל טיפול ב

  להגדרת האוכלוסייה. התבקשה התייחסות המומחים 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . A8/9 דורג

 

 ניקוז ריאתי לחולי דושן ובקר .21

 . B6דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 הטכנולוגיה. גביהמומחים ל התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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22. , JardianceForxiga - 

 , הכלולים בסל בהתוויות מסוימות.לטיפול בסוכרת SGLT2כשירים מקבוצת מעכבי ת

 עבור: מסגרת הכללה בסלהבקשה לשנה זו להרחיב את 

 B7/A8דורג  –*כלל החולים, בהתאם להתוויות הרשומות 

 מחלה של מגבלה ללא, ומעלה 8% בערך HbA1c-ו ומעלה 28 בערך BMI עם סוכרת חולי עבור*

 B7/A8דורג  – (בסל ההכללה במסגרת ג סעיף) קרדיווסקולרית

 .B7/A8דורג  –( Peripheral arterial disease, PADהיקפית )*עבור חולים עם מחלת עורקים 

 . B7/A8 דורג –חולים עם היסטוריה של שבץ מוחי עבור *

 

 הבירור הנדרש:

 . בתתי אוכלוסיות שאינן קרדיאליות SGLT2-תכשירים מקבוצת התימוכין ליתרונות ל

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

23. Mylotarg- 

 CD33 positive Acute Myeloid Leukemia (AML)תכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

ציטוטוקסי,  כימותרפי טיפול לקבל יכולים שאינם, המחלה של הראשונה בחזרה ומעלה שנה 60 בני

 .בהתוויות מסוימות

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

  , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.A8/9דורג  –*קו טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה 

 

 הבירור הנדרש:

 לא דורג. –ומטה עם מחלה חוזרת או עמידה  60עבור חולים בני 

 התבקשה התייחסות המומחים לדירוג ההתוויה. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .A8 דורג
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24. Imbruvica 

 , בהתוויות מסוימות. MCL ,WMלימפומות מסוג , CLLלטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

, כקו Marginal zone lymphomaהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולי 

 טיפול מתקדם.

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים לגבי הניסיון הקליני שהצטבר במתן התכשיר להתוויה המבוקשת. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

25. Darzalex 

כמונותרפיה בקו טיפול רביעי והלאה וכקו טיפול שני  נפוצה במיאלומה התכשיר כלול בסל לטיפול

בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם,  Dexamethasone-ו Lenalidomideבשילוב עם 

 בהתוויות מסוימות.

 מועמדים אינםש עבור חולים ראשון טיפול הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו

 VMP (Bortezomib, Melphalan, Prednisone)עצם, בשילוב עם משלב  מח להשתלת

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .להשתלה מועמדים שאינם לחולים מדידים קליניים מאפיינים לפי להגדרההמומחים התייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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26. Ocaliva 

בחולים עם תגובה לא מספקת או אי סבילות  primary biliary cholangitis -ב טיפולתכשיר ל

 .UDCA-לטיפול ב

 . A8/9 דורג

 

 הבירור הנדרש:

 נתונים מהספרות.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 
 אנדוסקופיה של המעי הגס באמצעות קפסולה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס  .27

 .B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

 הבירור הנדרש:

 שאין עבורה חלופה רלבנטית בסל.התייחסות המומחים האם ישנה תת קבוצה 

 טרם התקבל מענה מהמומחים.הועדה עודכנה ש

 לכשיתקבל, המענה יועבר לידיעת חברי הועדה. 
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28. Zostavax 

 50%ומעלה בהשתתפות עצמית של עד  50חיסון כנגד הרפס זוסטר למבוגרים כלול בסל לבני 

 של הגביה שבתוכנית והפטורים התקרות ,מהמחיר המרבי לצרכן )על התכשיר לא חלות ההנחות

 קופות החולים(.

 .    כולל שנים 65-69הבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל ללא השתתפות עצמית עבור בני 

 .  A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

להרחבה המבוקשת במסגרת ההכללה  בירור עם בעל הרישום לגבי זמינות אספקת החיסון

 בסל. 

 הבירור.הועדה עודכנה בממצאי 

 בהתאם להתייחסות בעל הרישום סוכם כי הבקשה תוסר מדיוני הועדה. 

 

29. Truvada / Emtrivir 

 . HIVתכשיר הכלול בסל לטיפול בנשאי 

 HIV-ב הידבקות למניעת חשיפה לפני הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

(PREPבמבוגרים ) גבוה. בסיכון 

   .A8/9 דורג

 

 הנדרש:הבירור 

 עדכון לגבי הפיילוט של משרד הבריאות בנוגע להתוויה המבוקשת. 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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30. Sirturo 

 .multi-drug resistant  tuberculosis (MDR-TB)עמידה  בשחפת טיפולתכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

   .לטיפולואי סבילות להגדרת עמידות המומחים התייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

31. Cresemba 

 .Mucormycosis מסוג פטרייתי בזיהום טיפולתכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

בהתחשב בעדויות הקיימות בספרות ובחלופות הטיפוליות  התייחסות המומחים לדירוג שניתן

 .הקיימות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

32. Crysvita 

 .X-linked hypophosphataemia -ב תכשיר לטיפול

 .A9 דורג -*עבור ילדים בני שנה ומעלה 

 .A8/9דורג  –*עבור מבוגרים 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות המומחים להגדרה קלינית של אוכלוסיית היעד. 

 עודכנה בממצאי הבירור.הועדה 

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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 שסתום דיבור לחולים לאחר טרכאוסטומיה .33

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

 ממאירות.

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

 על רקע ממאירות. 

 . A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

  מסגרת מתן הטכנולוגיה המבוקשת.תייחסות מהמומחים לגבי ה

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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 :הועדה דנה בערעורים השונים שהתקבלו ולהלן החלטותיה

 

 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 מקורי דיון

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

 אין שינוי בהחלטת הועדה A8 פסוריאזיס לחולי המלח בים רפואי טיפול עבור המימון גדלתה

Cyramza 

 GE junctionגסטרי ו –טיפול בסרטן מתקדם 

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Opdivo 

 קולורקטאלי גרורתי בסרטן טיפול, Ipilimumab עם בשילוב

 מתקדם טיפול קו - MSI-H/dMMR  שהם בחולים

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Opdivo 

 ראשון טיפול כקו כליה בסרטן טיפול, Ipilimumab עם בשילוב

 .poor או intermediate סיכון בדרגת חולים עבור

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Tecentriq 

 עבור בסל ההכללה מסגרת הרחבת - urothelial בסרטן טיפול

 cisplatin ineligible-כ שמוגדרים חולים

A8 A8/9 

Keytruda 

 עבור בסל ההכללה מסגרת הרחבת - urothelial בסרטן טיפול

 cisplatin ineligible-כ שמוגדרים חולים

A8 A8/9 

Tookad 

 בסיכון נמוך ונילטראליממוקם אטיפול בסרטן ערמונית 

B6 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Perjeta 

 בשלב שד בסרטן, Trastuzumab עם בשילוב משלים טיפול

 מחלה לחזרת גבוה בסיכון חיובי HER2 מוקדם

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 
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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Nerlynx 

 בשלב שד בסרטן( extended adjuvant) מוארך משלים טיפול

 כטיפול Trastuzumab קבלת לאחר, חיובי HER2 מוקדם

 משלים

A8 A8/9 

עבור חולים עם רצפטורים 

או יותר  4-הורמונליים חיוביים ו

בלוטות לימפה נגועות שיתחילו 

טיפול עד שנה מתום טיפול 

 Trastuzumabמשלים עם 

Lynparza 

 germline מסוג מוטציה עם בנשים גרורתי שד בסרטן טיפול

BRCA שהן HER2 שליליות 

A8 A8/9 

עבור חולים שטרם קיבלו 

 למחלתם הגרורתיתכימותרפיה 

Keytruda 

 בחולות מתקדם טיפול כקו הרחם צוואר בסרטן טיפול

 PD-L1 המבטאות

A8 A8/9 

Imfinzi 

 בחולים, נתיח לא III שלב NSCLC מסוג ריאה בסרטן טיפול

 והקרנות בכימותרפיה טיפול לאחר התקדמה לא שמחלתם

 

PDL1+ - A9 

 A8/9 – כלל החולים

 

 אין שינוי בהחלטת הועדה

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Alunbrig 

 - מתקדם טיפול כקו ALK+ NSCLC מסוג ריאה בסרטן טיפול

 בסל ההכללה מסגרת הרחבת

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Tafinlar / Mekinist 

 BRAF mutated NSCLC מסוג ריאה בסרטן טיפול

A8  שינוי בהחלטת הועדהאין 

 אין שינוי בהחלטת הועדה B6 עורי-תת המושתל זעיר. ג.ק.א מקלט
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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Pradaxa 

Eliquis 

Xarelto 

 - עליות פרפור עם בחולים סיסטמי ותסחיף שבץ מניעת

 CHADS2-מ - 5 סעיף שינוי - בסל ההכללה מסגרת הרחבת

score ל ומעלה 2 בערך-CHADS Vasc score 2 

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Brinavess 

 בחולים sinus rhythm-ל פרוזדורים פרפור של מהיר היפוך

 המודינמית יציבים

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

 PCSK9מעכבי 

Praluent 

Repatha 

 :בסל ההכללה מסגרת הרחבת - בהיפרכולסטרולמיה טיפול

 מחלה עם בחולים, קרדיווסקולריים אירועים של שניונית מניעה

 100 מעל שלהם LDL-ה שערכי, ידועה קרדיווסקולרית

 Ezetimibe-ו בסטטינים מירבי טיפול למרות, ל"דצ/ג"מ

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 

 עבור בסל ההכללה מסגרת הרחבת - סרטן לחולי ייעודי מזון

 תזונה לתת סיכון עם, ומעלה שנה בני

A8 A8/9 

Translarna 

 דושן מסוג שרירית בדיסטרופיה טיפול

A8 

 

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Exondys 51 

 דושן מסוג שרירית בדיסטרופיה טיפול

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Attent 

 טיפול קו - בסל ההכללה מסגרת הרחבת - ADHD-ב טיפול

 Conduct disorder-ב הלוקים בילדים ראשון

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 
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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Aimovig 

 מיגרנה למניעת טיפול

B7  אין שינוי בהחלטת הועדה 

Vimpat 

 בסל ההכללה מסגרת הרחבת - באפילפסיה טיפול

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Bromsite 

 קטרקט להסרת ניתוח לאחר דלקתי אנטי טיפול

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Xiidra 

 בתסמונת העין היבשה: טיפול

 *עבור חולים בתסמונת שיוגרן

 GVHD-*עבור חולים הסובלים מ

 *לאחר כשלון טיפולי בתחליפי דמעות

B6 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Belviq 

 משקל להפחתת טיפול

B7  שינוי בהחלטת הועדהאין 

Saxenda 

 משקל להפחתת טיפול

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 
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