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 הפרטניות המפורטות להלן:הוועדה דנה בטכנולוגיות 
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 גידולים סולידיים –אונקולוגיה 

 מערכת עיכול

1. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

בסרטן מתקדם מקומי חוזר או גרורתי  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .(CPS>10)לפי   PD-L1, כקו טיפול שני, בחולים המבטאים SCCמסוג  של הושט

 . , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהA8/9 דורג

 
2. Cyramza 

 GE junction-תכשיר לטיפול בסרטן מתקדם גסטרי ו

 .B7/A8דורג  – Paclitaxelבשילוב עם  .א

 .B7/A8דורג  –כמונותרפיה  .ב

 

3. pdivoO 

, סרטן ראש צוואר, NSCLCמלנומה, סרטן כליה, סרטן ריאה מסוג תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high) או dMMR (mismatch repair deficient).בהתוויות מסוימות , 

גסטרי או חוזר מסוג יפול בסרטן מתקדם טהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל עבור 

 .לאחר כישלון טיפולי בשני קווי טיפול לפחות Gastro esophageal (GE) junction וא

 .B7 דורג
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4. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

מקומי או גרורתי יפול בסרטן מתקדם טהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל עבור 

לאחר כישלון טיפולי בשני קווי טיפול לפחות,  Gastro esophageal (GE) junction ואגסטרי מסוג 

 L1-PD (1>CPS .)בחולים המבטאים 

   . B7 דורג

 

5. Abraxane 

 תכשיר לטיפול קו ראשון בסרטן גרורתי של הלבלב.

 .A8דורג  –עבור כלל החולים  .א

דורג  – FOLFIRINOX, שאינם מתאימים למשלב KPS 70-80עבור חולים עם סטטוס תפקודי  .ב

A8/9. 

 
6. Cabometyx 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי, בהתוויות מסוימות.

 Child Pughכבד בחולים בדרגה לטיפול בסרטן הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib . 

 . A8/9 דורג
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7. Stivarga 

 , בהתוויות מסוימות. GISTתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרקומה מסוג 

-הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בסרטן כבד שקיבלו טיפול קודם ב

Sorafenib . 

  .A8/9 דורג

 

8. Opdivo 

, סרטן ראש צוואר, NSCLCמלנומה, סרטן כליה, סרטן ריאה מסוג תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high) או dMMR (mismatch repair deficient).בהתוויות מסוימות , 

 Child Pughבסרטן כבד בחולים בדרגה  יפולטל הבקשה השנה להרחיב את מסגרת הכללה בסל

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib . 

 . B7דורג 

 

9. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

 Child Pughבסרטן כבד בחולים בדרגה  יפולטהבקשה השנה להרחיב את מסגרת הכללה בסל ל

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib.  

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. B7 דורג
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10. Lonsurf 

  -תכשיר לטיפול בסרטן קולורקטאלי גרורתי בחולים שמחלתם התקדמה במהלך טיפול ב

או שאינם מתאימים לטיפול בפלואורופירימידין, אוקסליפלטין, אירינוטקאן, תכשירים ממשפחת נוגדי 

VEGF ותכשירים ממשפחת ה-anti EGFR . 

 .A8 דורג

 

11. Erbitux 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן ראש צוואר ובסרטן מעי גס, בהתוויות מסוימות.

הטיפול  ביטול הסעיף " –הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור סרטן המעי הגס 

אפשר מתן התכשיר כקו קרי ל –" למחלה זו CETUXIMAB-בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל ב

 .שטופלו בתכשיר בקווים מוקדמים והגיבו לטיפול טיפולי נוסף לחולים

 .B6 דורג

 

12. Opdivo 

, סרטן ראש צוואר, NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן כליה, סרטן ריאה מסוג 

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high)  אוdMMR (mismatch repair deficient).בהתוויות מסוימות , 

, כקו טיפול מתקדם, Ipilimumabהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל בשילוב עם 

 .MSI-H/dMMRבסרטן גרורתי קולורקטאלי בחולים שהם  

 .A8/9 דורג

 

13. Lutathera 

( חיוביים לקולטן GEP NETsים )לבלביים נוירואנדוקרינ-אנטרו-תכשיר לטיפול בגידולים גסטרו

 לסומטוסטטין אשר אינם ניתנים להסרה בניתוח, או שהינם גרורתיים.

 .A8/9 דורג
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 ריאה

14. ecentriqT 

 בהתוויות מסוימות. , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן ותכשיר הכלול בסל לטיפול ב

כקו גרורתי  NSCLCסרטן ריאה מסוג ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 . Bevacizumabטיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה עם או ללא 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.. B7 דורג –כלל המטופלים  .א

 .A8/9דורג  –מחלתם מאפייני לאחר טיפול ייעודי ל ALKאו  EGFRחולים עם מוטציות מסוג  .ב

 

15. Opdivo 

, סרטן ראש צוואר, NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן כליה, סרטן ריאה מסוג 

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high)  אוdMMR (mismatch repair deficient).בהתוויות מסוימות , 

ראשון , כקו טיפול Ipilimumabהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל בשילוב עם 

 . מתקדם או גרורתי NSCLCמסוג לסרטן ריאה 

 .דורגלא 

, כתלות בסטטוס הרישום של אחרת בעולםרגולטורית יעלה לדיון מחודש במידה וירשם ברשות 

 . ההתוויה בארץ

 

16. Lorviqua 

 אף על התקדמה שמחלתם לחולים ALK positive NSCLC מסוג ריאה סרטןתכשיר לטיפול ב

 אחד לפחות. ALK במעכב קודם טיפול

 אחרים. ALKבהתאם למסגרת ההכללה בסל של מעכבי  .א

 .B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 להלן( 17)סעיף  ALKכקו טיפול שלישי, כחלק מהבקשה להרחבת הזכאות במעכבי  .ב

 . A8/9דורג 
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17. Alecensa, Alunbrig, Zykadia, Xalkori 

 . , בהתוויות מסוימותALK positive NSCLCלטיפול בסרטן ריאה מסוג הכלולים בסל תכשירים 

 קווי טיפולחולה לשלושה הרחבת הזכאות ל -מסגרת ההכללה בסל להרחיב את הבקשה השנה 

 במהלך מחלתו. ALKבמעכבי 

 . A8/9 דורג

 

18. Mekinist ,Tafinlar 

 , בהתוויות מסוימות.ירים הכלולים בסל לטיפול במלנומהתכש

 BRAFטיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוגלהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

mutated NSCLC. 

 . A9 דורגו

 

19. Rozlytrek 

 .גרורתי ROS1 NSCLCתכשיר לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

 . , כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7 דורג

 ות הקיימות בסל.פייבדקו עלויות מול החלו

 

20. Vargatef 

אדנוקרצינומה  NSCLCתכשיר לטיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי, מקומי חוזר או גרורתי מסוג 

 בחולים שמחלתם התקדמה לאחר קו טיפול מתקדם. 

 . A8דורג 

 

21. ecentriqT 

 בהתוויות מסוימות. , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן ותכשיר הכלול בסל לטיפול ב

כקו טיפול  ES-SCLCסרטן ריאה מסוג ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

  מבוססת פלטינום. ראשון, בשילוב עם כימותרפיה 

   . A8 דורג
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22. Opdivo 

, סרטן ראש צוואר, NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן כליה, סרטן ריאה מסוג 

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high)  אוdMMR (mismatch repair deficient).בהתוויות מסוימות , 

, SCLCשנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג ההבקשה 

 לאחר לפחות שני קווי טיפול )שאחד מהם היה כימותרפיה מבוססת פלטינום(.

 . B7 דורג

 

23. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

, SCLCשנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג ההבקשה 

 לאחר לפחות שני קווי טיפול )שאחד מהם היה כימותרפיה מבוססת פלטינום(.

 . B7 דורג
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 שד

24. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

בסיכון  triple negativeטיפול בסרטן שד מסוג הרחיב את מסגרת ההכללה בסל להבקשה השנה ל

 .גבוה בשילוב עם כימותרפיה ניאו אדג'ובנטית

 .דורגלא 

יעלה לדיון מחודש במידה וירשם ברשות רגולטורית אחרת בעולם, כתלות בסטטוס הרישום של 

 ההתוויה בארץ. 

 
25. Kadcyla 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן שד גרורתי, בהתוויות מסוימות.

 HER2טיפול אדג'ובנטי בחולי סרטן שד מוקדם הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

 .חיובי עם מחלה חודרנית שארית לאחר טיפול ניאו אדג'ובנטי מבוסס טקסאן וטרסטוזומאב

  . A9 דורג

 

26. Nerlynx 

 HER2( בסרטן שד בשלב מוקדם extended adjuvantטיפול משלים מוארך )תכשיר המיועד ל

 ., בתוך שנה מסיום הטיפול המשלים כאמורכטיפול משלים Trastuzumabחיובי, לאחר קבלת 

 .A8דורג  –בהתאם להתוויה הרשומה  .א

 .A8/9 דורג –)ומעלה( בלוטות נגועות  4עבור חולים עם  .ב
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27. Piqray 

, בשילוב PIK3CAשלילי, עם מוטציה מסוג  HER2חיובי,  HRבסרטן שד מתקדם, תכשיר לטיפול 

 ., בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריניFulvestrantעם 

 .הרישום של התכשיר, כתלות בסטטוס B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

28. Lynparza 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , באו פריטונאלי ראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 ., בהתוויות מסוימות)סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

טיפול בסרטן שד גרורתי בנשים עם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

, לאחר טיפול קודם בכימותרפיה )במסגרת שליליות HER2שהן  germline BRCAמוטציה מסוג 

 ניאו אדג'ובנטית, משלימה או גרורתית(.

 .A8 דורג –בהתאם להתוויה הרשומה  .א

 .A8/9 דורג - עבור חולים המקבלים את הטיפול בתכשיר כקו ראשון למחלתם הגרורתית .ב

 

29. Talzenna 

 germline BRCAגרורתי בנשים עם מוטציה מסוג מתקדם מקומי או טיפול בסרטן שד לתכשיר 

 .שליליות HER2שהן 

 .A8דורג  –בהתאם להתוויה הרשומה  .א

 .A8/9דורג  - עבור חולים המקבלים את הטיפול בתכשיר כקו ראשון למחלתם הגרורתית .ב

 

30. ecentriqT 

 בהתוויות מסוימות. , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן ותכשיר הכלול בסל לטיפול ב

סרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

( שטרם קיבלו טיפול כימותרפי 1%)< PD-L1בחולים המבטאים  triple negativeגרורתי מסוג 

 .למחלתם הגרורתית

   . A8/9 דורג
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31. Halaven 

 בהתוויות מסוימות, סרטן שד מתקדם או גרורתיהכלול בסל לטיפול בליפוסרקומה ותכשיר 

טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי לאחר להבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

  .HER2 negativeעבור חולים שהם , כשל בטיפול כימותרפי קודם 

 .A8 דורג

 

 גינקואונקולוגיה

32. Lynparza 

, חצוצרות לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאליהכלול בסל תכשיר 

חולות , באו פריטונאלי ראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 ., בהתוויות מסוימות)סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית BRCAמוטציה מסוג חצוצרות / פריטונאלי ראשוני עם 

 .לכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו טיפול ראשון

 . A9 דורג

 

33. Zejula 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , בראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום או פריטונאלי

 ., בהתוויות מסוימות)סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

 .BRCAעבור חולות ללא מוטציה מסוג הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 . A8/9דורג 

 

34. Lynparza 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , באו פריטונאלי ראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 ., בהתוויות מסוימות)סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

 .BRCAת ללא מוטציה מסוג עבור חולוהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .A8/9 דורג

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


 

 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ומחקר מידע, רפואיות טכנולוגיות חטיבת
 משרד הבריאות 

 9101002 ירושלים 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 

 

35. Rubraca 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , באו פריטונאלי ראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 .בהתוויות מסוימות, )סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

 :עבורהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

טיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטוניאלי  .א

חולות ללא בראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום 

 .BRCAמוטציה מסוג 

 .A8/9 דורג

, לאחר BRCAטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטוניאלי, עם מוטציה מסוג  .ב

 .לפחות שני קווי טיפול כימותרפיים

 . B7 דורג

 
36. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

אנדומטריאלי מתקדם או גרורתי בסרטן  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .כקו טיפול שני והלאה

   . , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהB7 דורג
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 כליה ודרכי שתן

37. Keytruda 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול במלנומה, סרטן ריאה מסוג 

Hodgkin's סרטן דרכי השתן, סרטן צוואר הרחם, לימפומה מסוג ,Primary Mediastinal Large 

B-Cell Lymphoma וחולים עם מחלה גרורתית שהם ,MSI-H (microsatellite instability 

high) או )dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC מרה ודרכי ,

 , שד מסוגHER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junctionמרה, ושט, גסטרי או 

Hormone receptor (HR) שד מסוג חיובי ,triple negative ,רחם, בלוטת תריס, ערמונית ,

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, 

סרטן כליה מתקדם, בשילוב בקו ראשון  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 . Axitinibעם 

 .B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

38. Bavencio 

 , בהתוויות מסוימות.גרורתית Merkel cell carcinoma-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול קו ראשון בסרטן כליה מתקדם, בשילוב 

 . Axitinibעם 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהB7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 
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 הרחבת מספר קווי הטיפול –טיפול בסרטן כליה מתקדם  .39

 בסל כלולים מספר תכשירים לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי, בהתוויות מסוימות. 

אפשרויות  3-במסגרת הסל קיימת זכאות עבור חולה בסרטן כליה מתקדם או גרורתי לקבל טיפול ב

  -טיפול מבין התרופות המפורטות להלן 

Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Everolimus  בשילוב עםLenvatinib, Temsirolimus, 

Pazopanib, Axitinib, Cabozanitinib, Nivolumab, Nivolumab  בשילוב עםIpilimumab .

 להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:הבקשה לשנה זו 

 הגבלת מספר קווי הטיפול להם זכאי החולה.ביטול  .א

 .A8/9 דורג

 אחד במהלך מחלתו של החולה. checkpoint inhibitorביטול המגבלה על מתן  .ב

 .A8/9 דורג

 

40. Tecentriq 

 בהתוויות מסוימות. , NSCLCסרטן ריאה מסוג השתן וסרטן של דרכי תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בסרטן אורותליאלי מתקדם מקומי או 

 (.cisplatin ineligibleגרורתי בחולים שלא יכולים לקבל טיפול כימותרפי מבוסס ציספלטין )

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

41. Bavencio 

 גרורתית, בהתוויות מסוימות. Merkel cell carcinoma-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

לטיפול בסרטן אורותליאלי מתקדם מקומי או הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .גרורתי, בחולים שמחלתם התקדמה בטיפול קודם

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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 משרד הבריאות 

 9101002 ירושלים 1176ת.ד.
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P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
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42. Balversa 

, FGFRמתקדם מקומי או גרורתי עם שינויים גנטיים מסוג סרטן אורותליאלי תכשיר לטיפול ב

 .בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפי

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7 דורג

 

43. Tookad soluble 

 .בסיכון נמוךממוקם ( unilateralחד צידי )טיפול בסרטן ערמונית תכשיר ל

 .B6דורג 

 

44. Xtandi 

 .(CRPCבסרטן גרורתי של הערמונית )עמיד לסירוס( )תכשיר הכלול בסל לטיפול 

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .בסיכון גבוה (nmCRPCטיפול בסרטן ערמונית לא גרורתי עמיד לסירוס ) .א

 .B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 .(mHSPCערמונית גרורתי רגיש להורמונים )טיפול בסרטן  .ב

 .דורגלא 

יעלה לדיון מחודש במידה וירשם ברשות רגולטורית אחרת בעולם, כתלות בסטטוס הרישום של 

 ההתוויה בארץ. 
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