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 1220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  202001.11. מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

ד"ר אסנת , פרופ' שלמה וינקר, גב' נועה היימן, אל"מ )במיל'( ג'וסלין בש, ד"ר סוהיר אסדי חברי הוועדה:

, ד"ר גדי נוימן, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, פרופ' רות לנדאו, ד"ר ניקי ליברמן, לוקסנבורג

פרופ' יהושע , ד"ר ליאור קצפ, מר ראובן קפלן, גב' ליאור קוטלר, מר ודים פרמן, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי

 . פרופ' יצחק שפירא, )שוקי( שמר

 

 : ד"ר הגר מזרחיהתנצלה

 

ד"ר אריאל ארצי, ד"ר עינב הורוביץ, -מגר' ליאורה בןכגן,  -, ד"ר ענת בםמר דן אבן משתתפים נוספים:

ד"ר אתי מגר' לימור מנחם, נגדה, -הרוקחת ליטל מיכאלי ,מגר' טל מורגנשטייןד"ר נועה טריקי,  המרמן,

גב' , גב' יוהנה רוזנר, רביב-גב' מאיה קרביץ שמוליק קלנג,ד"ר ד"ר ענבר צוקר,  ד"ר אמיר פרידנברג,סממה, 

 . אריאלה תורן

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 סוכרת

כרת" על ידי צוות שיכלול נציגים מהועדה וסיון לבחינה כוללנית של  "סל טיפולים לחולי הסיהוחלט כי יבוצע נ

  ומומחים מקצועיים מהתחום.

 הדרוגים המופיעים מטה לתרופות לסכרת הם דירוגי ביניים עד לסיום תהליך הבחינה הכוללנית.

 

1. Trajenta, Onglyza, Januvia / Sitagliptin Teva, Galvus-  

 :סוכרתלטיפול ב DPP4כשירים מקבוצת מעכבי ת

 התאם להתוויותיהם הרשומות בפנקס התכשירים.ב א. 

 .A8דורג 

 .שאינו מאוזן בטיפול עם אינסוליןעבור חולים עם פגיעה בתפקוד הכלייתי  ב. 

 .A8דורג 

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


 

 פרטי התקשרות באנגלית 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 

 

2. Trajenta duo, Kombiglyze, Januet, Eucreas- 

 לטיפול בסוכרת. Metforminעם  DPP4תכשירים מקבוצת מעכבי 

 בלבד. Metformin-לחולים שאינם מאוזנים עם טיפול ב

 .A8דורג 

 

3. Steglatro, Xigduo XR, Jardiance duo, SeglurometForxiga, Jardiance,  - 

 לטיפול בסוכרת, הכלולים בסל בהתוויות מסוימות. SGLT2תכשירים מקבוצת מעכבי 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת הכללה בסל עבור:

 ;A8/9דורג  -בהתאם להתוויותיהם הרשומות  .א

 ני גורמי סיכון קרדיווסקולרייםומעלה עם ש 7%בערך  HbA1cעם  2עבור חולי סוכרת סוג  .ב

 ; A8/9דורג  – 

דורג  – ומעלה 7%בערך  HbA1c-ומיקרואלובמינוריה , 90נמוך מ  eGFRעם עבור מטופלים  .ג

A8/9. 

 

4. Steglujan 

 .DPP4עם מעכב  SGLT2יר לטיפול בסוכרת המשלב מעכב תכש

 .B7 דורג

 

5. Victoza - 

 הכלול בסל בהתוויות מסוימות.  לטיפול בסוכרת GLP-1-כשיר מקבוצת האנלוגים לת

ומעלה, חולי  10ילדים ומתבגרים בני הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי במטפורמין או שאינם יכולים לסבול את הטיפול 2סוכרת מסוג 

 .במטפורמין

  .A8/9דורג 

 

  

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


 

 פרטי התקשרות באנגלית 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 

 

6. Ozempic, Rybelsus 

 . GLP1-השייך לקבוצת האנלוגים ל Semaglutideהמכילים לטיפול בסוכרת  יםתכשיר

 .עבור שני התכשירים A8/9 דורג

  הועדה מבקשת לקבל התייחסות לגבי:

 ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים*

 המתן בחולי סוכרת. יים לגבי ההיענות כפונקציה של דרךמחקרים השוואת*

 

 סוכר לניטור FLASH טכנולוגיות .7

 , בהתוויות מסוימות.type 1הטכנולוגיה כלולה בסל לטיפול בסוכרת 

מטופלים באינסולין ה, 2בסל עבור חולי סוכרת סוג  ההכללה הבקשה השנה להרחיב את מסגרת

  תוויות מסוימות.או משאבה, בה MDIבמשטר 

 .A8/9 ורגד

 

 אוטומטית, לניטור סוכר רציף  והזלפת אינסולין מותאמת אישית במעגל סגור   -מערכת היברידית .8

 .A8דורג 

 אוכלוסיות היעד המומלצות. לגבי הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים

 
 

 אורולוגיה

9. Betmiga 

 .(OABטיפול בשלפוחית שתן פעילה ביתר )תכשיר ל

  .A8/9דורג 
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10. Botox  

כלול בסל בהתוויות מסוימות לטיפול ב: הקלה סימפטומטית של עווית העפעף התכשיר 

(Blepharospasm או הפרעות של עצב )VII  טיפול בעווית של מחצית הפנים 12בחולים מעל גיל ;

( וכן תיקון פזילה בחולים associated focal dystoniaובפגיעה מוקדית נלווית במתח השרירים )

 cervicalת הסימנים והתסמינים של פגיעה צווארית במתח השרירים )ומעלה; הפחת 12מגיל 

dystoniaבילדים הסובלים   ( במבוגרים; טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות

משיתוק מוחין מגיל שנתיים ומעלה; ספסטיות פוקאלית בגפה העליונה הנובעת משבץ מוחי; טיפול 

וחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה יציבה מתחת לצוואר באי שליטה במתן שתן בחולים עם שלפ

 .בחוט שדרה או על רקע טרשת נפוצה

 .(OAB) ביתר פעילה שתן בשלפוחית הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 כקו מתקדם לאחר מיצוי קווי טיפול קודמים )טיפול התנהגותי, פיזיותרפיה וטיפול תרופתי(. B7דורג 

 

 - urge incontinence-נוירומודולציה סקרלית לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן ו .11

 . B6דורג 

 

12. Tookad soluble 

 .בסיכון נמוך( ממוקם unilateralחד צידי )טיפול בסרטן ערמונית תכשיר ל

 .Cדורג 

 

 אף אוזן גרון

 -ההחלפה או מההשתלה שנים 5 לאחר המעבד כולל, שמיעה שתל של חיצונית מערכת שדרוג .13

 .A9 דורג

 

14. Dupixent 

 בהתוויות מסוימות.ובאסטמה,  Atopic dermatitis-לטיפול בתכשיר הכלול בסל 

 .nasal polyposis (CRSwNP) -ב הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .A8/9דורג 
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15. Xolair 

 בהתוויות מסוימות., Chronic urticaria-לטיפול באסטמה ובתכשיר הכלול בסל 

 .nasal polyposis (CRSwNP) -ב הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .A8/9דורג 

 

נתונים הנוגעים לאוכלוסיית  ( הועדה מבקשת לקבל15-ו 14)סעיפים  Xolair-ו Dupixentלגבי 

 היעד הרלוונטית. 

 

 מזון רפואי

 ומעלה בסיכון לתת תזונה 19לחולים אונקולוגים בגילאים  מזון יעודי .16

 .A9דורג 

 חולי סרטןייעודי לבמתן מזון  הנסיון שהצטברהועדה מבקשת לקבל מקופות החולים פירוט לגבי 

 במסגרת הסל, ובמסגרות מתן אחרות. 

 

17. Easy daily 

, הכלול בסל או בשתייה מזון ייעודי מרוכז להזנה מלאה או כהשלמה לתפריט בהזנה אנטרלית

 .בהתוויות מסוימות

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .שנים 19שנים וטרם מלאו להם  14מזון ייעודי לילדים חולי סרטן שמלאו להם  .א

 שנים עם צנתר אנטרלי 19מזון תרופתי לילדים עד גיל  .ב

 

  התכשיר. סיון עםיהנהועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי 
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18. Nutren junior 1.5 

 שנים. 3-13מזון ייעודי להעשרה תזונתית חלקית או מלאה בילדים בגילאי 

  .B7דורג 

 .לקבוצות חולים מוגדרות ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

 

19. Ensure plus advance 

לתקופה קצובה , ירךבתת תזונה לאחר ניתוח שבר צוואר  65השלמה תזונתית למבוגרים מעל גיל 

 בזמן לאחר הניתוח.

 .A8/9דורג 
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