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 2020עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 9.201.1225 מיום

 

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

מר מוריס דורפמן, גב' , גבעפרופ' אירית בן אהרון, מר אורן , פרופ' נחמן אשד"ר סוהיר אסדי,  חברי הוועדה:

ד"ר ניקי ד"ר אסנת לוקסנבורג, פרופ' שלמה וינקר, גב' נועה היימן, ד"ר גרשון הורוביץ, בכור, -אורנה הויזמן

מר ודים פרמן, עו"ד הרב אברהם מנלה, ד"ר ספי מנדלוביץ',  ד"ר דוד מוסינזון, פרופ' רות לנדאו,ליברמן, 

 תקוה, פרופ' עמוס תורן-ד"ר סיגל שפרןטל, -אלוף )במיל( יפתח רון פרופ' זאב רוטשטיין,יעקב קוינט, 

 

עו"ד נילי ארצי, -מגר' ליאורה בןמר בועז אריכא,  תורן,-מר דן אבן, גב' אריאלה אדיז'ס משתתפים נוספים:

זלצברג ,  מגר' ולריגב' אליס ווכמן,  הרוקחת נאוה וידמן, ד"ר עינב הורוביץ, ד"ר אריאל המרמן, ,חיון-דיקמן

הרוקחת ליטל מיכאלי נגדה, מגר' לימור מנחם, מר שחר ד"ר שי מושל, מגר' טל מורגנשטיין, ד"ר נועה טריקי, 

ערבה  ד"ר יואב קידר, גב', ד"ר אמיר פרידנברגמגר' שירה פלד, מר חאלד פריג', ד"ר אתי סממה, מרלינג, 

, ד"ר דליה רבינוביץ', מגר' טל רוה, עתידי קרנימר רביב, -גב' מאיה קרביץד"ר שמוליק קלנג, תירוש, -קידר

  .גב' משי רחמים   ,גב' זהבה רומנו

 

 

  

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


 

באנגליתפרטי התקשרות  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 

 

ולהלן  בעדכונים שונים בעקבות בירורים שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםהועדה דנה 

 :החלטותיה

 

1. Takhzyro 

 .Hereditary angioedema התקפי כנגד מניעתי טיפוללתכשיר 

 .A9דורג 

 

  המבוקש:הבירור 

 קריטריונים לזכאות יוגדרו בהתייעצות עם המומחים             

  .הועדה עודכנה בממצאי הבירור

 ת הועדה. אין שינוי בהחלט

 

 

2. CDCA 

  - מרה חומצת של בסינתזה מולדות בהפרעותתכשיר לטיפול 

Sterol 27-hydroxylase  (presenting as cerebrotendinous xanthomatosis, CTX) 

deficiency. 

 .A9דורג 

 

  הבירור הנדרש:            

   כלים רגולטורים כלכליים הקיימים בעולם מיפוי והסוגיה של הגבלים עסקיים בדיקת 

 .להפחתת מחירים של תרופות            

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור ומחכה לתשובה מהממונה על התחרות.            

 אין שינוי בהחלטת הועדה.             
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3. Truvada 

 .במבוגרים בסיכון גבוה HIV-טיפול לפני חשיפה למניעת הידבקות בלתכשיר 

 A8/9דורג: 

 

 הבירור הנדרש:

 הניסיון שהצטבר בנושא בישראל.הועדה מבקשת לקבל עדכון ממשרד הבריאות לגבי 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה. 

 

4. Luxturna 

 biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy-טיפול בתכשיר ל

 . A9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .בתכשיר לטיפול המתאימה היעד המומחים לאוכלוסיית התייחסות

 בממצאי הבירור.הועדה עודכנה 

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 

 

5. Restasis 

  הרחבת מסגרת ההכללה בסל -טיפול בפגיעה בייצור דמעות 

 B7דורג 

 

  הבירור הנדרש:

 לוסית היעד המתאימהכאול המומחים התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 
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6. Cequa 

  הרחבת מסגרת ההכללה בסל -דמעות טיפול בפגיעה בייצור תכשיר ל

 B7דורג 

 

  הבירור הנדרש:

 לוסית היעד המתאימהכלאו המומחים התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה

 

 

7. Versatis 

 post herpetic neuralgia-טיפול סימפטומטי ב

 .A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 לגבי היקפי התחסנות בחיסון להרפס זוסטר מאז הכללתו בסל  עדכון

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

 

8. Nyxoid 

 opioid overdose-טיפול חירום ב

 

 הברור הנדרש :

 לגבי מסגרות המתן והיקף המטופלים הצפויהתייחסות המומחים 

ומד"א לגבי אוכלוסית היעד בהתמכרויות  לטיפול מחלקההאל מול הועדה עודכנה בבירורים 

             והמסגרות המתאימות לשימוש בתכשיר. 

 .B7דורג             
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9. Epidiolex 

 Lennox Gastaut תסמונת  או Dravetטיפול בפרכוסים על רקע תסמונת תכשיר ל

 .A9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .התייחסות המומחים להגדרת קריטריונים לזכאות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

10. Botox ו- Dysport 

  טיפול בספסטיות ממוקדת בגפה התחתונה על רקע שבץ מוחי במבוגרים

 . B7/A8 דורג

 

 הבירור הנדרש:

 " התייחסות המומחים לגבי העדויות למתן התכשיר להתוויה המבוקשת ב"עולם האמיתי

(real world evidence) ,הנסיון הקיים  לגביהתייחסות עדכון ההתוויות המאושרות בארה"ב ו

 יעילות הטיפול.ב 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .A8  -על רקע שבץ מוח ידורג תחתונההוחלט שלספסטיות ממוקדת בגפה ה
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  לפרקינסון MRIאולטרסאונד ממוקד מונחה  .11

 קשה, שמיצו טיפולים תרופתיים.לחולי פרקינסון עם רעד בדרגת חומרה בינונית עד 

 .A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .התייחסות מהמומחים למיקומה של הטכנולוגיה ברצף הטיפולי

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  אין שינוי בהחלטות הועדה 

 

12. Botox 

 .טיפול במיגרנה כרוניתלתכשיר 

 .B7/A8 דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 .ועדויות מדעיות הטיפול התייחסות מהמומחים לגבי חשיבות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 

13. Onpattro 

תורשתית  transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR amyloidosis)טיפול במבוגרים עם 

  2או  1עם פולינוירופתיה בדרגה 

 A9דורג 

 

  הבירור הנדרש:

 היעד.אוכלוסיות ל המומחים התייחסות

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.            

 אין שינוי בהחלטות הועדה.            
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14. Translarna 

  טיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 

 הבירור הנדרש:

 .ר  והנסיון שהצטבר בוהתייחסות המומחים לתעדוף התכשי

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .B6דורג 

 

 

15. 51 -Exondys  

 .בדיסטרופיה שרירית מסוג דושןטיפול 

 

 הבירור הנדרש:

 .ר  והנסיון שהצטבר בוהתייחסות המומחים לתעדוף התכשי

  הועדה עודכנה בממצאי הבירור.            

 .B6דורג 

 

 

 פיזיותרפיה נשימתית וניקוז ריאות לחולי דושן ובקר .16

 הבירור הנדרש:

התייחסות המומחים להגדרת אוכלוסיות נוספות בהן יש צורך ותועלת דומים ללא הגדרת מחלה 

 .לכךהמקצועי ספציפית והתימוכין 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .B6/B7דורג 
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17. Fasenra ,Cinqair ,Nucala 

בגלוקוקורטיקואידים חולי אסטמה קשה המטופלים באופן כרוני הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור 

 יקרוליטרתאים/מ 400-150סיסטמיים ולהם ספירת אאוזינופילים שבין 

 . A8/9דורג        

 

 הבירור הנדרש:

  הספציפית קבוצת החוליםבליעילות  תימוכין מקצועי

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 

18. Dupixent 

, אך IL-5עבור חולים אשר מחלתם הוגדרה כקשה ותואמת טיפול בבולמי  -טיפול באסטמה קשה 

 טיפול זה כשל. 

 .   A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

כישלון  התכשיר לאחר מתן  יעילות בנושא מחקרים או real life עדויות התייחסות המומחים לגבי

 הכלולות בסל IL-5נוגדות  טיפולי בתרופות

 עודכנה בממצאי הבירור.הועדה 

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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19. Natpara  

עבור מטופלים אשר מחלתם אינה מאוזנת  -טיפול בהיפוקלצמיה בחולי היפופאראתירואידיזם 

  פעיל )טיפול משולב( Dלמרות טיפול בסידן ובויטמין 

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 המתאימה לטיפול.המומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד התייחסות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

20. Saxenda 

  טיפול להפחתת משקל

 עם בדיקת עלויות. A8 דורג

 

 הבירור הנדרש:

התייחסות המומחים לגבי יעילות וחשיבות ההכללה בסל )והערכת היקף החולים( עבור כל אחת 

 משתי קבוצות החולים הבאות:

 הזכאים לניתוחים בריאטריים. מטופלים 1

 טרום סוכרתיים עם עבר של מחלת לב או כלי דם 35-39.9בין  BMI. מטופלים עם 2

 .. אוכלוסיות נוספות עבורן קיימת חשיבות רבה, לדעת המומחים3

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .בריאטרי במטופלים לפני ניתוח A8/9הוחלט על דרוג 

 

21. Evenity 

על רקע אי ספיקה  Teriparatideעבור חולים שלא יכולים לקבל טיפול עם  -טיפול באוסטיאופורוזיס 

  כלייתית או על רקע טיפול בהקרנות

 A8/9דורג 
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 הבירור המבוקש לגבי ההתוויה:

 .בהתייעצות עם המומחים לטיפולההתוויות 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

22. Ultomiris 

 paroxysmal nocturnal haemoglobinuria-טיפול ב

 עם בדיקת עלויות B7דורג 

 

 הבירור הנדרש:

  Soliris התכשיר בירור מועד פקיעת הפטנט של

 ממצאי הבירור.מחכה להועדה 

 

23. Nplate ו-Revolade 

 מבוגרים –הרחבת מסגרת ההכללה בסל  - ITP-טיפול ב

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 ASHגרסה עדכנית של הנחיות  קבלת

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

24. Cablivi 

נרכשת בשילוב עם טיפול  thrombotic thrombocytopenic purpura (aTTP)-טיפול ב

  PEX-אימונוסופרסיבי ו

 .A9דורג 
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 הבירור הנדרש:

 והרלוונטיות להגדרות. כלייתית ספיקה איומחים להיבטי התייחסות המ

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

25. Novothirteen  

 13טיפול בחסר מולד בפקטור קרישה 

 A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

  לתכשיר. .פקטור ממקור הומני עדויות מדעיות להשוואה בין 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 

26. Endari  

  sickle cell diseaseטיפול בסיבוכים חריפים של 

 .A8/9דורג  

 

 הבירור הנדרש:

 של מחלה זו.בדיקת סקר לגילוי מוקדם לגבי  המחלקה לגנטיקה קהילתיתבירור מול 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

27. Daurismo 

במאובחנים חדשים שאינם יכולים לקבל טיפול בכימותרפיה  Acute myeloid leukemia-טיפול ב

 .אינטנסיבי

 B6דורג 
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 הבירור הנדרש:

לגבי יעילות הטיפול בתכשיר לעומת האופציות הטיפוליות הקיימות בסל התייחסות המומחים 

 להתוויה זו

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 הקיימות בסל.( וייבדקו עלויות מול החלופות 6Bבדרוג )אין שינוי 

 

28. Adcetris 

עבור חולים שאינם מועמדים לטיפול  -כקו טיפול ראשון  CD30+ Hodgkin lymphoma-טיפול ב

  בבלאומיצין

 .A8/9 דורג

 

 הבירור הנדרש:

לטיפול  אינם מועמדים ל "לגבי קריטריונים לחולים שיהיו זכאים להגדרה ש המומחיםהתייחסות 

 "בבלאומיצין

  בממצאי הבירור.הועדה עודכנה 

 אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 

29. Polivy 

 כקו טיפול מתקדם DLBCLטיפול בחולי לימפומה מסוג 

 . A9 דורג 

 

 הבירור הנדרש:

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים להגדרת האוכלוסייה המתאימה לטיפול, לרבות 

  CAR-T התייחסות למתן

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 

 בהחלטות הועדה. אין שינוי
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30. Darzalex ,Empliciti ,Kyprolis ,Imnovid,Xgeva 

 טיפול במיאלומה נפוצה        

        

 הבירור הנדרש:

 לאלגוריתם הטיפול המבוקש במחלההתייחסות המומחים 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 

 הוחלט שיוצגו אלגוריתמים שונים ועלותם. 

 .A8/9דורג 

 

  בחבלות שיניים בילדיםטיפול דנטלי  .31

 הבירור הנדרש:

 .תבוצע פניה למשרד החינוך לגבי ביטוח אישי לתלמיד

 מחכה לממצאי הבירור. הועדה

 

 מחוך לטיפול בחולים עם עקמת  .32

  עבור בני נוער הסובלים מעקמת אידיופטית )קיפוזיס או סקוליוזיס או קיפוסקוליוזיס(

   .A8/9 דורג

 

 הבירור הנדרש:

 לטיפול במחוך השימוש של והעמקה לגבי ערכו ומקומו נוסף לגבי מידעהתייחסות המומחים 

 מולדת. ועקמת ניתוחית טראומה, פוסט לאחר אידיופטית, כגון שאינה בעקמת

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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 הגדלת מספר טיפולים שנתי  -טיפולי פיזיותרפיה  .33

ללא הגבלה על מספר הטיפולים, בהינתן שמשך הטיפול ייקבע על ידי  במחלות כרוניותלחולים 

  הפיזיותרפיסט המטפל.

 .B7דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 , זמן ההמתנה והתפלגות לפי מחלותנתונים מקופות החולים לגבי מספר הטיפולים הממוצע למטופל

 הפניות שהתקבלו בנושא.מ לגבי מספר נים מנציבות קבילות הציבור לחבב"נתוו

 הועדה עודכנה בממצאי הברור המבוקש.

 אין שינוי בהחלטה.

פיזיותרפיסט האישורי ל אל מעבר למספר הקבוע בחוק בכפוףקופות החולים יספקו טיפולים סוכם ש

 .מחוזי שלהםה

 

 

 מעבדת הליכה ממוחשבת  .34

  ולמבוגרים עם קטיעה בגפיים תחתונות למבוגרים עם פגיעה נוירולוגית

 .A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי תעדוף הטכנולוגיה

 עדה תעודכן בהמשך במימצאי הבירור.הו

 

    הגדלת המימון עבור טיפול רפואי בים המלח לחולי פסוריאזיס .35

 .A8דורג 

 הבירור הנדרש:

  .המלח, לחולי פסוריאזיס בים טיפוליתה שהותה לגבי נתונים

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטות הועדה.
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  סקר לגילוי מוקדם של סרטן העור .36

 B6דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 והעדויות המקצועיות לכך. התייחסות המומחים לגבי השיטות אשר יכולות לשמש לבדיקת סקר 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 שינוי בהחלטת הועדה. אין

 

37. emangiolH 

  המחייבת טיפול סיסטמי infantile hemangioma-טיפול ב

 . A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 טיפול בהמנגיומה של הילדותשימוש בחוסמי בטא למאמרים בנושא 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

  אין שינוי בהחלטות הועדה.

 

 לתרופות לטיפול בפסוריאזיס בדרגת חומרה בינונית עד קשה Class effectביטול מנגנון  .38

 הבירור הנדרש:

קופות החולים יציגו את הנוהג הקיים כיום לגבי אישור תרופות לטיפול בפסוריאזיס והניסיון 

 .שהצטבר

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 . כי בפני הועדה יוצגו העלויותהוחלט 
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39. Antrolin 

 anal sphincter hypertonia-אנליות ובפרוקטולוגיות הקשורות לטיפול בפיסורות 

 B7/A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 התייחסות הלשכה המשפטית לגבי סטטוס הכנות רוקחיות בהינתן תכשיר מסחרי רשום.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

  – קרוהןאנדוסקופיה של המעי הדק באמצעות קפסולה בחולי  .40

עבור חולים עם מחלה מבוססת כאשר יש צורך בהערכה של ריפוי רירית המעי הדק )מעבר לבדיקת 

ileocolonoscopy.) 

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

  ככלי אבחוניהבדיקה  תדירותלבדוק מול המומחים 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

 לבדיקת פיברוזיס כבדית  USאלסטוגרפיה באמצעות  .41

 הבירור הנדרש:

הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים להגדרת כלל אוכלוסיית החולים עם פיברוזיס או חשד 

 .לפיברוזיס שיכולים להתאים לבדיקה

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 

 A8/9דורג 

, מחלת כבד HBV, Non alcoholic liver disease, PBC, PSC: אוכלוסיות חולים 5 עבור 

 אלכוהולית
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42. Gattex 

 בילדים SBS (Short bowel syndrome)-טיפול ב 

 

 הבירור הנדרש: 

 .ר  והנסיון שהצטבר בוהתייחסות המומחים לתעדוף התכשי

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .B6דורג 

 

43. Ozempic 

 טיפול בסוכרת

 .B7דורג 

 

 הבירור הנדרש: 

בהקשר של תכשיר זה והפורמולציה הפומית הצפוייה להירשם  צמ"חעיקרון בנושא  דיוןהתבקש 

 בנוסף קבלת חומר מדעי נוסף בנושא. בשנתיים הקרובות.

 הועדה תעודכן בהמשך. 

 

44. Xultophy ,Suliqua 

, לאחר מיצוי 2הרחבת מסגרת ההכללה בסל הבריאות עבור חולי סוכרת סוג  -טיפול בסוכרת 

 תרופה פומית אחת

 A9דורג 

 

 הנדרש:הבירור 

 .הועדה מבקשת את התייחסות המומחים לגבי שכיחות היפוגליקמיות עם תכשירי השילוב

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

 

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


 

באנגליתפרטי התקשרות  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 

 

45. Vital 1.5 \Peptamen prebio 

מזון ייעודי להעשרה תזונתית חלקית או מלאה במצבים של תת ספיגה במערכת העיכול )לשימוש 

 ואילך(. 13מגיל 

 ובדיקת עלויות B7דורג 

 

 הבירור הנדרש:

התייחסות המחלקה לתזונה לגבי וכן  Alitraqבעל הרישום לגבי הפסקת השיווק של התייחסות 

 Alitraq-האופציות הטיפוליות כיום למטופלים הזקוקים לטיפול ב

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

46. Easy daily 

 ייעודי מועשר חלבון וקלוריות שהתבקש להתוויות הבאות:מזון 

להזנת ילדים עם צנתר אנטרלי החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות ומחלות  מזון רפואיא. 

 נוירולוגיות.  

ומעלה( למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם  19מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים )בני ב. 

 .ניתנות כהזנה בלעדיתהפורמולות 

 ALSג. מזון ייעודי לחולי 

 Ataxia telangiectasiaד. פורמולת הזנה לחולי 

 B6דורג 

        

 הבירור הנדרש:

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי תימוכין ליעילות       

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.      

 .AT-ו   ALS, חולי  עם צנתר אנטרלי מבוגרים -ובדיקת עלויות להתוויות B6הוחלט על דירוג       

  

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


 

באנגליתפרטי התקשרות  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 

 

 

47. Vyndamax  

 טיפול בקרדיומיופתיה        

 במטרה להפחית  wild type or hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (ATTR-CM)-ב       

 .תמותה ואשפוז קרדיווסקולריים       

 A9דורג        

        

 הבירור הנדרש:       

 .התייחסות המומחים לגבי קריטריונים ישימים לאבחון אוכלוסיית היעד       

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.       

 אין שינוי בהחלטת הועדה.      

 

48. Brilinta  

או  הארכת משך הטיפול בעוד שנה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל -מניעת אירועים אתרותרומבוטיים 

שנתיים עבור חולים המצויים בקבוצת סיכון איסכמי מוגבר )מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של 

 שני התקפי לב ומעלה( ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם.

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

 הקלינית התועלת תוספתומניסיונם לגבי  המקצועית מהספרות, עם תימוכין התייחסות המומחים

 . שנים לשלוש משנה טיפול משך הארכת לעומת לשנתיים משנה הטיפול משך בהארכת הצפויה

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 

 

49. Opdivo 

קו טיפול  - MSI-H/dMMRטיפול בסרטן גרורתי קולורקטאלי בחולים שהם  ל, Ipilimumabבשילוב עם 

 מתקדם

 A8/9דורג 
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באנגליתפרטי התקשרות  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 

 

 הנדרש: הבירור

לגבי חשיבות ההתוויה מבחינת סדרי העדיפויות בתחום גידולי מערכת העיכול התייחסות המומחים 

 .בפרט, ובתחום הגידולים הסולידיים בכלל

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה. 

 

50. Keytruda 

 טיפול קו ראשון בסרטן כליה מתקדםל Axitinibבשילוב עם 

 ובדיקת עלויות B7דורג 

        

 הבירור הנדרש:

ם האישי, לגבי חשיבות ההתוויה מוכין מהספרות המקצועית ומניסיונ, תוך תיםהתייחסות המומחי

 מבחינת סדרי העדיפויות בתחום גידולי כליה ודרכי השתן בפרט, ובתחום הגידולים הסולידיים בכלל.

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 הועדה.אין שינוי בהחלטת 

 

51. Balversa  

, בחולים שמחלתם FGFRמתקדם מקומי או גרורתי עם שינויים גנטיים מסוג  urothelialטיפול בסרטן 

 התקדמה לאחר טיפול כימותרפי

 A8דורג 

 

 הבירור הנדרש:

אוכלוסייה שתפיק תועלת מרבית מהטיפול -תתלתוך תימוכין מהספרות המקצועית התייחסות המומחים, 

 .בתכשיר

 עודכנה בממצאי הבירור. הועדה

 A8/9דורג 
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באנגליתפרטי התקשרות  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 

 

 

52. Keytruda  

 קו טיפול אימונותרפי נוסף -הרחבת מסגרת ההכללה בסל  -טיפול במלנומה בשלב לא נתיח או גרורתי 

 A8/9דורג 

 

 הבירור הנדרש:

המומחים לגבי חשיבות הטיפול ברצף הטיפול במחלה והגדרת אוכלוסיית החולים שתפיק התייחסות 

 .מהטיפולתועלת 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 אין שינוי בהחלטת הועדה.

 

53. Keytruda  

הרחבת  - MSI-H / dMMRטיפול בגידולים סולידיים מתקדמים לא נתיחים או גרורתיים בחולים שהם 

 מסגרת ההכללה בסל:

 הרחבת מסגרת ההכללה בסל:

ל"שמחלתו התקדמה לאחר קו  15גרורתי כקו טיפול שני )שינוי בסעיף  GE junctionקיבה או  * סרטן

 טיפול אחד או יותר"( )כיום כלול אחרי שני קווים(

ל"שמחלתו התקדמה לאחר קו טיפול אחד או  16בסעיף  שינויכקו טיפול שני ) * סרטן לבלב גרורתי

 )כיום כלול אחרי שני קווים( יותר"(

 

 הבירור הנדרש:

לקבל התייחסות המומחים לגבי חשיבות ההתוויה מבחינת סדרי העדיפויות בתחום הועדה מבקשת 

גידולי מערכת עיכול בפרט ,ובתחום הגידולים הסולידיים בכלל, וכן מהי תוספת התועלת הקלינית 

 במעבר מקו שלישי לקו שני

 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.

 .B6דורג 
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