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 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 ד"ר הגר מזרחי, , ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, פרופ' רות לנדאו, ד"ר ניקי ליברמן, לוקסנבורג

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

  .יצחק שפיראפרופ' , פרופ' יהושע )שוקי( שמר

 

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

מגר' , רביב-גב' מאיה קרביץמגר' שירה פלד, ד"ר שי מושל,  ,מגר' טל מורגנשטייןד"ר נועה טריקי,  המרמן,

 . אריאלה תורןגב' גב' יוהנה רוזנר, טל רווה, 

 

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 בריאות הנפש

1. Rexulti 

 . במבוגרים כשיר לטיפול בסכיזופרניהת

 .A8 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

2. Reagila 

  . במבוגרים תכשיר לטיפול בסכיזופרניה

 .A8 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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3. Lyrica 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בכאב נוירופתי, בהתוויות מסוימות.

 GADהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בהפרעת חרדה מסוג 

(Generalized anxiety disorder). 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 עמידה גירוי מוחי עמוק לטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית .4

 .B7 דורג

 

 קוצב וגאלי לטיפול בדיכאון עמיד .5

 .B7 דורג

 

 

 הפרעות קשב וריכוז

 במבוגרים ADHD-יבדקו עלויות במסגרת אלגוריתם טיפולי כולל לטיפול בסוכם כי 

 

6. Vyvanse 

 ADHD-תכשיר לטיפול ב

 .A8/9דורג  –עבור מבוגרים 

 

7. Atomic 

 ADHD-תכשיר לטיפול ב

 .A8/9דורג  –עבור מבוגרים 
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8. Attent 

( הכלול בסל לילדים, Attention deficit hyperactivity disorder) ADHD-תכשיר לטיפול ב

 בהתוויות מסוימות.  

 מבוגרים. להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבורהבקשה לשנה זו 

 .A8/9דורג 

 

במבוגרים  ADHD-היקפי שימוש בקופות החולים של תכשירים לטיפול בהועדה מבקשת לקבל 

 ומעלה. 18בהיותם בני  ADHD-בשאובחנו 

 

9. Vyvanse 

 .ADHD-תכשיר לטיפול ב

 A8/9דורג  – לאחר מיצוי טיפול במתילפנידאט, עבור ילדים

 

10. Atomic 

 ADHD-תכשיר לטיפול ב

סטימולנטים בשל אי התכשירים ממשפחת היות מטופלים בשאינם יכולים ל עבור ילדים

 .A8/9דורג  – סבילות או תופעות לוואי

 

11. Attent 

( הכלול בסל לילדים, Attention deficit hyperactivity disorder) ADHD-תכשיר לטיפול ב

 בהתוויות מסוימות.  

 .קו טיפול ראשון בילדיםכהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 . A8דורג 
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 מיגרנה

12. Ajovy 

 .תכשיר לטיפול מניעתי של מיגרנה

 . A8/9דורג 

 

13. Aimovig 

 .תכשיר לטיפול מניעתי של מיגרנה

 . A8/9דורג 

 

14. Emgality 

 .תכשיר לטיפול מניעתי של מיגרנה

  . A8/9דורג 

 

נתונים לגבי הניסיון הקיים בשימוש ( הועדה מבקשת לקבל 12-14לגבי שלושת התכשירים )בקשות 

 .ענות ותופעות לוואייבהם בארץ ובעולם לרבות נתוני ה

 

15. Botox 

 ת. הכלול בסל בהתוויות מסוימו Botulinum toxinתכשיר המכיל 

 .כקו טיפול מתקדם הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול במיגרנה כרונית

 .B7דורג 

 

16. Nurtec ODT 

 תכשיר לטיפול אקוטי במיגרנה.

 .B6 דורג

 

 אקוטית גירוי חשמלי פריפרי לטיפול במיגרנה .17

 . B6דורג 
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 נוירולוגיה ילדים

18. Epidiolex 

, מגיל Lennox Gastautועל רקע תסמונת  Dravetתכשיר לטיפול בפרכוסים על רקע תסמונת 

 .שנתיים ומעלה

 .A9 דורג

 
19. Epidiolex 

 ., מגיל שנה ומעלהTuberous sclerosis complex (TSC)בפרכוסים על רקע תכשיר לטיפול 

 .A8/9 דורג

 

20. Brineura 

   CLN2 - neuronal ceroid lipofuscinosis type 2במחלת תכשיר לטיפול 

(tripeptidyl peptidase 1 (TPP1) deficiency).  

  ג לאור העובדה שלא ידוע על חולים מתאימים לטיפול בארץ.דורלא 

 

21. Translarna 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 . A8/9 דורג

 לקבל התייחסות לגבי הניסיון שהצטבר בארץ בטיפול בחולים.הועדה מבקשת 

 
22. Exondys 51 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 ידורג בהמשך.

 הניסיון שהצטבר בארץ בטיפול בחולים. הועדה מבקשת לקבל התייחסות לגבי

 

23. Koselugo 

בחולים עם נוירופיברומות פלקסיפורמיות, סימפטומטיות  1מסוג  טיפול בנוירופיברומטוזיסתכשיר ל

 .בלתי נתיחות

 . A8/9 דורג
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