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הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:
אלרגיה ואימונולוגיה קלינית
-Acarizax .1
תכשיר לטיפול בחולים אלרגיים לקרדית הבית הסובלים מ persistent allergic rhinitis-על אף
הטיפול הקיים.
*עבור חולים עם אסטמה אלרגית מתונה שאינה נשלטת בצורה מיטבית עם קורטיקוסטרואידים
במשאף – דורג .A8
* עבור חולים שאובחנו עם נזלת אלרגית מתונה עד חמורה למרות השימוש בתרופות להקלה
בתסמינים ,שאינם מסתדרים עם הטיפול האימונותרפי הקיים ( –)SCITדורג .A8
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-Takhzyro .2
תכשיר לטיפול מניעתי כנגד התקפי .Hereditary angioedema
דורג .A9
קריטריונים לזכאות יוגדרו בהתייעצות עם המומחים.
–Rupafin .3
תכשיר לטיפול ב:
*טיפול סימפטומטי ב – Allergic rhinitis-דורג .B7
* טיפול סימפטומטי ב – Urticaria-דורג .B7
יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.

מחלות מטבוליות
-Vimizim .4
תכשיר לטיפול בחולים עם )Mucopolysaccharidosis IV type A (MPS IV A
)(Morquio A syndrome
דורג .A9
-Chenodeoxycholic acid .5
תכשיר לטיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה מסוג:
Sterol 27-hydroxylase deficiency (presenting as cerebrotendinous
)xanthomatosis (CTX
דורג .A9

פרטי התקשרות בעברית

חטיבת טכנולוגיות רפואיות ,מידע ומחקר
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 9101002
MTIR@moh.gov.il
טל 02-5080307 :פקס02-6474843 :

פרטי התקשרות באנגלית

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

- Aldurazyme .6
תכשיר לטיפול אנזימטי חלופי בחולים עם MPS I (Mucopolysaccharidosis I,
 )Alfa I iduronidase deficiencyהכלול בסל כטיפול גישור למועמדים להשתלת מח עצם.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת מח
עצם.
דורג .A8/9
מחלות זיהומיות
-Pifeltro .7
תכשיר לטיפול בנשאי .HIV
דורג .B7
יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.
-Delstrigo .8
תכשיר לטיפול בנשאי .HIV
דורג .B7
יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.
-Dovato .9
תכשיר לטיפול בנשאי .HIV
דורג ( B7כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר)
יבדקו עלויות אל מול החלופות הקיימות בסל.
-Truvada / Emtrivir-Teva .10
תכשיר הכלול בסל לטיפול בנשאי .HIV
הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול לפני חשיפה למניעת הידבקות בHIV-
( )PREPבמבוגרים בסיכון גבוה.
דורג .A8/9
הועדה מבקשת לקבל עדכון ממשרד הבריאות לגבי הניסיון שהצטבר בנושא בישראל.
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-Cresemba .11
תכשיר הכלול בסל לטיפול בזיהום פטרייתי מסוג  ,Mucormycosisבהתוויות מסוימות.
הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בזיהום פטרייתי מסוג Invasive
.aspergillosis
דורג  A9עבור חולים שלא יכולים לקבל טיפול ב ,Voriconazole-בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י
המומחים.
עיניים
 .12ניתוחי לייזר לתיקון חדות הראיה
* עבור חולים עם  high myopiaשל לפחות ( )-6דיופטר – דורג .B6
* עבור חולים עם  anisometropiaמשמעותית  -הבדל של מעל  2דיופטר בין העיניים – דורג .B6
Luxturna .13
תכשיר לטיפול ב.biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy-
דורג .A9
קריטריונים לזכאות יוגדרו בהתייעצות עם המומחים.
Cysta drops .14
תכשיר לטיפול במשקעים של גבישי ציסטין בקרנית בחולי ציסטינוזיס.
דורג .A8/9
Oxervate .15
תכשיר לטיפול בקרטיטיס נוירוטרופית במבוגרים בדרגת חומרה בינונית ( persistent epithelial
 )defectאו חמורה (כיבים בקרנית).
דורג .B6
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Bromsite .16
תכשיר לטיפול בדלקת לאחר ניתוח ולמניעת כאב עיני בחולים העוברים ניתוח להסרת קטרקט.
דורג .B7
יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
Restasis / Cequa .17
תכשירים המכילים  Cyclosporineהכלולים בסל להגברת יצירת דמעות בחולים עם דיכוי של יצור
הדמעות על רקע תסמונת שיוגרן או מושתלים עם  ,GVHDבהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים הסובלים מפגיעה בייצור הדמעות
שמיצו טיפול בחלופות טיפוליות אחרות.
דורג .B7
הועדה מבקשת לקבל את התייחסות המומחים האם קיימת תת קבוצה של חולים שעבורם קיימת
חשיבות גבוהה למתן התכשיר ,בדומה לקבוצות הכלולות בסל.
Lucentis, Eylea .18
תכשירים הכלולים בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ( Diabetic
 )macular edema - DMEוכן לטיפול ב CNV-על רקע מיופיה ,בחולים שמיצו טיפול ב-
 ,Bevacizumabבהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בניוון של המקולה על רקע גיל (.)AMD
כקו טיפול מתקדם אחרי ( Bevacizumabבמידה וייכללו  -החולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד
משני התכשירים –  Lucentisאו  – )Eyleaדורגו .A8/9
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Lucentis, Eylea .19
תכשירים הכלולים בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ( Diabetic
 )macular edema - DMEוכן לטיפול ב CNV-על רקע מיופיה ,בחולים שמיצו טיפול ב-
 ,Bevacizumabבהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע חסימת וריד
ברשתית (.)RVO
כקו טיפול מתקדם אחרי ( Bevacizumabבמידה וייכללו  -החולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד
משלושת התכשירים –  Lucentisאו  Eyleaאו  – )Ozurdexדורגו .A8/9
Ozurdex .20
תכשיר הכלול בסל לטיפול ב non infectious uveitis-ולטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת
מקולרית סוכרתית ( )Diabetic macular edema - DMEבחולים שמיצו טיפול ב,Bevacizumab-
בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע חסימת וריד ברשתית
(.)RVO
כקו טיפול מתקדם אחרי ( Bevacizumabבמידה וייכלל  -החולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד
משלושת התכשירים –  Lucentisאו  Eyleaאו  - )Ozurdexדורג .A8/9
Lucentis .21
תכשיר הכלול בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ( Diabetic macular
 )edema - DMEוכן לטיפול ב CNV-על רקע מיופיה ,בחולים שמיצו טיפול ב,Bevacizumab-
בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע  CNVשאיננה
משנית למיופיה פתולוגית או .AMD
דורג  - A8כקו טיפול מתקדם אחרי .Bevacizumab
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