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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Acarizax 

ומעלה(  12טיפול במתבגרים ומבוגרים )בני 

 persistent-אלרגיים לקרדית הבית הסובלים מ

allergic rhinitis .על אף הטיפול הקיים 

A8  שינוי בהחלטת הועדהאין 

 

מבוגרים הלוקים באסטמה ייבדקו עלויות עבור 

אלרגית בינונית עד קשה על רקע רגישות 

לקרדית אבק הבית, אשר מחלתם אינה בשליטה 

, בהתאם ICSתחת טיפול במשאפים הכוללים 

 לקריטריונים שהוגדרו ע"י המומחים

Cequa 

הרחבת מסגרת  -טיפול בפגיעה בייצור דמעות 

 ההכללה בסל

B7  בהחלטת הועדהאין שינוי 

 אין שינוי בהחלטת הועדה B7/A8 גירוי מוחי עמוק לטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית

Fycompa 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל  -יפול באפילפסיה ט

 מעבר מקו רביעי לקו שלישי -

B7 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Fycompa 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל  -טיפול באפילפסיה 

ביטול המגבלה " לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי  -

 –תרופות או יותר מהתרופות האלה 

Brivaracetam, Lacosamide, Perampanel, 

Retigabine". 

B7 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Soliris 

 טיפול במיאסטניה גראביס רפרקטורית

B6 אין שינוי בהחלטת הועדה 

 לפרקינסון MRIאולטרסאונד ממוקד מונחה 

 

 

 

A8 A8/9 

המומחים מהתייחסות הועדה מבקשת לקבל 

 למיקומה של הטכנולוגיה ברצף הטיפולי
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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Austedo 

 יפול בכוריאה על רקע מחלת הנטינגטוןט

B7 

 בדיקת עלויות

A8 

 בדיקת עלויות

Attent 

 -הרחבת מסגרת ההכללה בסל  - ADHD-טיפול ב

 קו טיפול ראשון בילדים

B7 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Attent 

  –כללה בסל הרחבת מסגרת הה - ADHD-טיפול ב

 מבוגרים

A8 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Ajovy 

 טיפול מניעתי כנגד מיגרנה

A8/9 *אין שינוי בהחלטת הועדה 

יבוצע חישוב הן לגבי הקבוצה בהתאם *

עם מיגרנה להמלצות המומחים והן לגבי חולים 

ני קווי טיפול )כקו שלון של שילאחר ככרונית 

 טיפול שלישי(

Botox 

 טיפול במיגרנה כרונית

B7/A8 *אין שינוי בהחלטת הועדה 

הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים *

 . לגבי חשיבות הטיפול

Rebif 

הרחבת מסגרת ההכללה  -בטרשת נפוצה  טיפול

 בסל

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Mavenclad 

הרחבת מסגרת ההכללה  -טיפול בטרשת נפוצה 

 קו טיפול ראשון – בסל

B7 *אין שינוי בהחלטת הועדה 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל*

Mavenclad 

הרחבת מסגרת ההכללה  -טיפול בטרשת נפוצה 

 active SPMS – בסל

 

B7 *אין שינוי בהחלטת הועדה 

 ייבדקו עלויות מול חלופות במידה ויכללו בסל*
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 –החלטת הועדה  שם התכשיר והתוויה

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Zolgensma 

 spinal muscularטיפול בניוון שרירים מסוג 

atrophy (SMA) with bi-allelic mutations in 

the survival motor neuron 1 (SMN1) gene 

A8 

 בדיקת עלויות

 הועדהאין שינוי בהחלטת 

Ofev 

  - Idiopathic Pulmonary Fibrosis-יפול בט

הרחבת מסגרת ההכללה בסל: עבור מטופלים עם 

 מהצפוי. 80%מעל  FVCתפקודי ריאות של 

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Saxenda 

 טיפול להפחתת משקל

A8 *אין שינוי בהחלטת הועדה. 

  ספציפיות.יעלה לדיון נוסף לגבי אוכלוסיות יעד *

Belviq 

 טיפול להפחתת משקל

B7 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Krystexxa 

כרונית בחולים עמידים לטיפול  gout-טיפול ב

 קונבנציונלי

B6 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Imbruvica 

( cGVHDטיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית )

 שלון טיפול סיסטמיילאחר כ

B7 A8 

Daurismo 

במאובחנים  Acute myeloid leukemia-יפול בט

חדשים שאינם יכולים לקבל טיפול בכימותרפיה 

 אינטנסיבית

B6 *אין שינוי בהחלטת הועדה 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל*

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים 

ליעילות הטיפול בתכשיר לעומת האופציות 

 .הטיפוליות הקיימות בסל

Xospata 

חוזרת או  acute myeloid leukemia-טיפול ב

 FLT3רפרקטורית עם מוטציה מסוג 

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

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Staquis 

ברמת חומרה קלה עד  atopic dermatitis-יפול בט

 בינונית

B7 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

לתרופות לטיפול  Class effectנגנון ביטול מ

 בפסוריאזיס בדרגת חומרה בינונית עד קשה

 יעלה לדיון מחודש לא דורג

קופות החולים יציגו את הנוהג הקיים כיום לגבי 

אישור תרופות לטיפול בפסוריאזיס והניסיון 

 שהצטבר.

 יחושבו עלויות.

Antrolin 

טיפול בפיסורות אנליות ובפרוקטולוגיות הקשורות 

 anal sphincter hypertonia-ל

B7/A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

לפרט כיום בהשוואה  התיבחן העלות הצפוי

 .לעלות שהייתה עד כה

Otezla 

 טיפול בכיבים בחלל הפה בחולי בכצ'ט 

A8 A8/9 

לניטור סוכר לחולי סוכרת מסוג  FLASHכנולוגית ט

 עבור: ההכללה בסלהרחבת מסגרת  - 2

המטופלים  2חולים מבוגרים עם סוכרת מסוג 

שימוש  -Multiple Daily Insulinבאינסולין במשטר 

זריקות ביום הכוללות לפחות שני סוגי  3בלפחות 

 אינסולין או שימוש במשאבת אינסולין

B7/A8 

 בדיקת עלויות

A8/9 

Ozempic 

 טיפול בסוכרת

B7 

 בדיקת עלויות

 בהמשךיעלה לדיון 

 

Tumor treating fields  -  טיפול בשדות חשמליים

 Temozolomide-בשילוב טיפול אחזקה ב GBM-ב

 ולאחר הפסקת טיפול האחזקה האמור

 

 

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

 דיון מקורי

  –החלטת ועדה 

 דיון ערעורים

Erbitux 

  –טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס 

מתן חוזר  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל 

(rechallenge) 

B6 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Tecentriq 

 Extensiveטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג 

stage (ES) SCLC  כקו טיפול ראשון, בשילוב עם

 כימותרפיה

A8 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Tecentriq 

טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי 

 PD-L1בחולים המבטאים  triple negativeמסוג 

( שטרם קיבלו טיפול כימותרפי 1%-)גדול או שווה ל

 למחלתם הגרורתית

A8/9 אין שינוי בהחלטת הועדה 

Halaven 

טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי לאחר כשל 

הרחבת מסגרת ההכללה  -בטיפול כימותרפי קודם 

 שליליים HER2בסל עבור חולים שהם 

A8 A8/9 

Keytruda 

מתקדם או גרורתי כקו טיפול בסרטן אנדומטריאלי 

 אהטיפול שני והל

B7 

 

A8 

Keytruda 

 םטיפול קו ראשון בסרטן כליה מתקד

B7 

 בדיקת עלויות

 אין שינוי בהחלטת הועדה

Balversa 

מתקדם מקומי או גרורתי  urothelialטיפול בסרטן 

, בחולים שמחלתם FGFRעם שינויים גנטיים מסוג 

 התקדמה לאחר טיפול כימותרפי

B7 A8 
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