עיקרי החלטות :הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת –2020
מיום 10.12.19
משתתפים (לפי סדר אלפביתי):
חברי הוועדה :פרופ' אירית בן אהרון ,מר אורן גבע ,מר מוריס דורפמן ,גב' אורנה הויזמן-בכור ,ד"ר גרשון
הורוביץ ,גב' נועה היימן ,פרופ' שלמה וינקר ,ד"ר אסנת לוקסנבורג ,ד"ר ניקי ליברמן ,פרופ' רות לנדאו ,ד"ר
דוד מוסינזון ,ד"ר ספי מנדלוביץ' ,הרב אברהם מנלה ,מר ודים פרמן ,עו"ד יעקב קוינט ,פרופ' זאב רוטשטיין,
אלוף (במיל) יפתח רון-טל ,ד"ר סיגל שפרן-תקוה ,פרופ' עמוס תורן
התנצלו :ד"ר סוהיר אסדי ,פרופ' נחמן אש
משתתפים נוספים :מר דן אבן ,גב' אריאלה אדיז'ס-תורן ,עו"ד נילי דיקמן-חיון ,ד"ר עינב הורוביץ ,ד"ר אריאל
המרמן ,גב' חנה וולך ,הרוקחת נאוה וידמן ,גב' אליס וכמן ,מגר' ולרי זלצברג ,ד"ר סימונה זרסקי ,מגר' אינה
חוסיד ,מגר' טל מורגנשטיין ,הרוקחת ליטל מיכאלי נגדה ,מגר' לימור מנחם ,מר שחר מרלינג ,עו"ד טל נשרי,
ד"ר אתי סממה ,מר חאלד פריג' ,ד"ר אמיר פרידנברג ,ד"ר יואב קידר ,גב' ערבה קידר-תירוש ,ד"ר שמוליק
קלנג ,גב' מאיה קרביץ-רביב ,מר עתידי קרני ,ד"ר דליה רבינוביץ' ,מגר' טל רוה.
הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:
גנטיקה
 .1בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית
כיום כלולות בסל בדיקות גנטיות לסקר לפי רשימה מפורטת ובכפוף להתוויה של שכיחות לנשאות
של  1:60או היארעות המחלה של .1:15,000
הבקשה לשנה זו הרחבת ההתוויות גם עבור:
א .מחלת ניוון שרירים ע"ש דושן  – Duchenne muscular dystrophy (DMD) -לכלל האוכלוסייה
– דורג .A9
ב .הוספת בדיקות באוכלוסיית הערבית ,הבדואית והדרוזית  -דורג .A9
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 .2בדיקת סקר גנטית טרום לידתית לא פולשנית ()NIPS
דורג .A9
 .3אבחון גנטי טרום השרשה למניעת הורשת מוטציה בגנים BRCA1, BRCA2
דורג .A9
גינקולוגיה
 .4סבסוד אמצעי מניעה להיריון לנשים.
בסל כלולות בסבסוד מלא גלולות לנערות עד גיל .20
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לנשים ללא מגבלת גיל לסבסוד אמצעי מניעה
להריון (אמצעי מניעה הורמונליים או התקן תוך רחמי ואמצעי מניעה חוצצים למיניהם) ,בהתאם
לתכניות הגביה.
דורג .A8/9
 .5שימור פוריות לנשים עם חשד לאל ווסת מוקדם בשל רזרבה שחלתית נמוכה
שימור פוריות כלול בסל לנשים עם סיכון מוגבר לאל ווסת מוקדם ,בהתוויות מסוימות.
הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לנשים עם רזרבה שחלתית נמוכה בהן לא
אובחנה הסיבה הרפואית לכך (גנטית או אחרת)
דורג .A8/9
Mirena .6
תכשיר הכלול בסל לטיפול בנשים שמלאו להן  45שנים הסובלות ממנורגיה קשה לאחר שמוצו
אפשרויות הטיפול התרופתיות הכלולות בסל שירותי הבריאות.
הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל – ביטול המגבלה הגילית.
דורג .A8/9
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Duavive .7
תכשיר לטיפול בתסמינים ואזומוטוריים הנובעים ממנופאוזה.
עבור נשים שלא יכולות לקבל טיפול משולב עם פרוגסטין  -דורג .A8/9
Rekovelle .8
תכשיר המשמש במסגרת טיפולי פוריות לגירוי השחלות.
דורג .B7
יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
אף אוזן גרון
 .9שינוי שיטת התקצוב של מכשירי שמיעה לבני  51עד  64שנים
דורג .A9
 .10שתל שבלול (קוכליארי) לטיפול בחירשות חד צדדית
עבור חולים עם חירשות חדשה ללא מגבלת גיל.
הועדה מ בקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד וסוגיות היענות לטיפול.
ידורג בהמשך.
 .11שדרוג מערכת חיצונית של שתל שמיעה ,כולל המעבד לאחר  5שנים מההשתלה או ההחלפה
דורג .A8/9
טכנולוגיות  -שונות
 .12משקפי ראיה לילדים בגילאים  0-8שנים
הועדה מבקשת לקבלת נתונים לגבי היקף האוכלוסייה בגילאים אלו המועמדים לטכנולוגיה והגדרות
של תתי אוכלוסיות ,באם קיימות.
ידורג בהמשך.
 .13מכשיר תרגום תמונה לקול המיועד לעיוורים  /ליקויי ראיה
דורג .B6
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 .14בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET
הבדיקה כלולה בסל בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו היא הרחבת ההתוויות הכלולות בסל לביצוע בדיקות  PETבאמצעות גלוקוז מסומן
( )FDGעבור מצבים מורכבים של זיהום ודלקת.
דורג .A8/9
 .15מימון הסעות לטיפול יום באי ספיקת לב (בבית חולים או במכון בקהילה) עבור חולי אי ספיקת לב
קשה
הועדה מבקשת לבחון האם קיימת זכאות צולבת לניידות.
דורג .B7
חיסונים
Priorix .16
חיסון נגד חצבת ,חזרת ואדמת ,הכלול בסל כחיסון שגרה בילדות.
הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור בני  18ומעלה העונים על הקריטריונים
הבאים:
*ילידי שנת  1957ואילך
*לא חוסנו בשתי מנות חיסון נגד חצבת מגיל  12חודשים ומעלה במרווח של  4שבועות לפחות בין
המנות.
(מי שלא זוכר אם חוסן ואין תיעוד לכך ,זכאי להשלים לשתי מנות חיסון .מי שחוסן במנה אחת זכאי
לקבל מנה אחת).
דורג .A9/10
Bexsero .17
חיסון כנגד מחלה מנינגוקוקלית פולשנית הנגרמת ע"י  Neisseria meningitidis group Bבילדים.
כחיסון שגרה לילדים  -דורג .A8/9
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