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 –2020עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 19.1170. מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

 מר מוריס דורפמן,מר אורן גבע, פרופ' אירית בן אהרון, פרופ' נחמן אש, , ד"ר סוהיר אסדי חברי הוועדה:

פרופ' רות ד"ר ניקי ליברמן, , פרופ' שלמה וינקר, ד"ר אסנת לוקסנבורגגב' נועה היימן, ד"ר גרשון הורוביץ, 

אלוף פרופ' זאב רוטשטיין, מר ודים פרמן, עו"ד יעקב קוינט, הרב אברהם מנלה, ד"ר ספי מנדלוביץ', לנדאו, 

 פרופ' עמוס תורןתקווה, -ד"ר סיגל שפרןטל, -רון ח)במיל( יפת

 

 ד"ר דוד מוסינזון, בכור-ארנה הויזמןגב'  התנצלו:

 

-מגר' ליאורה בןכגן, -ד"ר ענת בם מר בועז אריכא,, תורן-מר דן אבן, גב' אריאלה אדיז'ס משתתפים נוספים:

גב' חנה וולך, מגר' נאוה , המרמןד"ר עינב הורוביץ, ד"ר אריאל חיון, -עו"ד נילי דיקמןמר נדב בן יוסף,  ארצי,

ד"ר מגר' לימור מנחם, הרוקחת ליטל מיכאלי נגדה, מר שחר מרלינג, מר תום לאו,  ד"ר נועה טריקי,וידמן, 

ד"ר שמוליק קלנג, גב' מאיה , ד"ר יואב קידרד"ר ענבר צוקר,  מר חאלד פרג', מגר' שירה פלד, אתי סממה, 

  ., גב' זהבה רומנורוזנרגב' יוהנה , מר עתידי קרניקרביץ, 

 

 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:
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 ריאות

 בקר וא דושןות עבור חולי ניוון שרירים מסוג ניקוז ריאפיזיותרפיה נשימתית ו .1

 ידורג בהמשך.

עלת דומים אוכלוסיות נוספות בהן יש צורך ותוהועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים להגדרת 

 .והתימוכין לכך תהגדרת מחלה ספציפיללא 

 

 (CF) סקר ילודים לגילוי חולי סיסטיק פיברוזיס .2

 . B7דורג 

 

3. Bronchitol 

 Hypertonic-( עבור חולים שאינם יכולים לקבל טיפול בCFתכשיר לטיפול בסיסטיק פיברוזיס )

saline. 

 .B7דורג 

 

4. Fasenra, Cinqair, Nucala  

 הכלולים בסל בהתוויות מסוימות. ,אאוזינופילית קשהמה תטיפול באסתכשירים ל      

 הבקשות לשנה זו להרחיב את מסגרת הסל:

טיקואידים סיסטמיים ולהם ספירת ורלחולי אסטמה קשה המטופלים באופן כרוני בגלוקוק א. 

 תאים/מיקרוליטר.  150-400אאוזינופילים שבין 

 .A8/9דורג 

מה תלחולים להם גם אס  Omalizumab-ון בהסרת סעיפים העוסקים בטיפול כקו ראש ב. 

 .אלרגיתוגם אסתמה אאוזינופילית 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. . B7דורג 

 ומעלה. 6עבור בני  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל לתכשיר מפוליזומאב  ג. 

 .כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר B6דורג 
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5. Dupixent 

 בהתוויות מסוימות., Atopic dermatitis-בלטיפול תכשיר הכלול בסל 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול באסטמה קשה:

 150-ספירת אאוזינופילים הנמוכה מ עםמה קשה תלוית סטרואידים ותאסעם עבור חולים  . א

 .תאים למיקרוליטר

 . A8/9דורג 

 . , אך טיפול זה כשלIL-5קשה ותואמת טיפול בבולמי כאשר מחלתם הוגדרה עבור חולים  . ב

 .A8/9דורג 

מה קשה תלוית סטרואידים ולהם ספירת אאוזינופילים שבין תהלוקים באסעבור חולים  . ג

  .תאים למיקרוליטר 150-400

 .A8/9דורג 

שתועדה  400-אסתמה קשה עם רמת אאוזינופילים שווה או גדולה מהלוקים בעבור חולים  . ד

 .ת דם בשנתיים האחרונותושתי ספירב

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. . B7דורג 

 .כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה המבוקשתהינם ד -בסעיפים אהדירוגים האמורים 

 

6. Ofev 

 בהתוויות מסוימות. Idiopathic pulmonary fibrosis-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

 מהצפוי. 80% מעל

 . A8/9דורג 

 

7. Esbriet 

 בהתוויות מסוימות. Idiopathic pulmonary fibrosis-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

 מהצפוי.  80% מעל

 . A/98דורג 
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8. , Spiriva respimat, Incruse elliptaSeebriEklira genuair,  

 הכלולים בסל בהתוויות מסוימות.  COPD -בלטיפול  LAMAתכשירים מקבוצת 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:

 . A8/9דורגו  – FEV1*ביטול מגבלה לפי 

 . A8/9דורגו  -*הסרת המגבלה להתחלת הטיפול ע"י רופא מומחה ברפואת ריאות 

 

9. Spiolto respimat, Anoro ellipta , Duaklir genuair,Ultibro breezhaler  

 הכלולים בסל בהתוויות מסוימות.  COPD -טיפול בל LAMA + LABAם מקבוצת תכשירי

 70%-שווה או נמוך מ FEV1הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם 

 במצב כרוני.

 . B7דורגו 

 

10. Trelegy 

 .הכלול בסל בהתוויות מסוימות COPD-טיפול בתכשיר ל

 70%-שווה או נמוך מ FEV1הבקשה לשנה זו, להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם 

 במצב כרוני.

 . B7דורג 

 

 תרמופלסטיקה של הסימפונות .11

 .עבור חולי אסטמה קשים

 . B6 דורג
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 שיקום ריאות  .12

 מסוימות. , בהתוויות(COPDמחלת ריאות חסימתית כרונית )ם בחוליכלול בסל עבור 

 מסגרת ההכללה בסל לאוכלוסיות הבאות: הבקשה לשנה זו להרחיב את 

  .אשפוזו/או  התלקחויותעם  COPD ם במחלתחולי .א

 .ראשונייתר לחץ דם ריאתי ארטריאלי  ם עםחולי .ב

 .אינטרסטיציאלית המחלת ריאם עם חולי ג.

 . אשפוזאו ו/התלקחויות עם ברונכיאקטזיות  ם עםחולי ד.

 .חולים המועמדים להשתלת ריאה ה.

 .חולים לאחר השתלת ריאה ו.

  .A8/9 דורג

 הרלבנטיים. התוויות מדויקות תגובשנה עם המומחים

  

 

 אנדוקרינולוגיה

13. Metopirone 

 .טיפול בתסמונת קושינג אנדוגניתתכשיר ל

 9Aדורג 

 

14. Natpara 

 .היפופאראתירואידיזם בחולי בהיפוקלצמיה תכשיר לטיפול

 –פעיל )טיפול משולב(  Dעבור מטופלים אשר מחלתם אינה מאוזנת למרות טיפול בסידן ובויטמין 

 . A8/9דורג 

 מהמומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד המתאימה לטיפול.הועדה מבקשת לקבל התייחסות 
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15. Saxenda 

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

 .A8ורג ד

 .יבדקו עלויות

            

לגבי חשיבות הכללת התכשיר עבור קבוצות החולים  המומחיםקבל התייחסות הועדה מבקשת ל

 המפורטות להלן:

 .זכאים לניתוחים בריאטריים א.

 של מחלת לב או כלי דם. עברכרתיים עם וטרום ס, 35-39.9בין  BMI ב. 

 

16. Belviq 

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

 . B7רג דו

 יבדקו עלויות. 

 

 ראומטולוגיה

17. Rinvoq  

 .Rheumatoid arthritis-לטיפול בתכשיר 

 .7Bדורג 

 בסל. מול החלופות הקיימות עלויות ייבדקו

 

18. Taltz 

 בהתוויות מסוימות. ,תרופה הכלולה בסל לטיפול בפסוריאזיס

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

 . B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 
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19. Krystexxa 

 . עמידים לטיפול קונבנציונליבחולים כרונית  gout-תכשיר לטיפול ב

 .B6דורג 

 

 

 ופורוזיסאאוסטי

20. Evenity 

 אוסטיאופורוזיס.תכשיר לטיפול ב

 . B7דורג  -בהתאם להתוויה הרשומה  א.

 יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל. 

או על  כלייתיתי ספיקה אעל רקע  Teriparatideשלא יכולים לקבל טיפול עם חולים עבור  ב.

 .A8/9דורג  -רקע טיפול בהקרנות 

 ההתוויות המדויקות תיקבענה בהמשך בהתייעצות עם המומחים.

 

21. Forteo 

  .כלול בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס פוסט מנופאוזלית בהתוויות מסוימותהתכשיר 

לטיפול באוסטיאופורוזיס על רקע שימוש ל הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בס

 שבר או נמוכה עצם צפיפות בעלי שהם בסטרואידים מטופלים ( עבורGIO) גלוקוקורטיקואידיםב

 אוסטיאופורוטי.

 . A8/9דורג 

 

22.  Prolia 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס בנשים פוסט מנופאוזליות ובגברים, בהתוויות מסוימות.

בדן עצם על רקע שימוש ממושך ובאהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול 

 (.GIOבגלוקוקורטיקואידים )

 .B7/A8דורג 
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