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 גידולים סולידיים –אונקולוגיה 

 מערכת עיכול

1. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

חוזר או , מתקדםלא נתיח, בסרטן  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

לאחר טיפול קודם בכימותרפיה מבוססת , (SCCמסוג תאי קשקש ) ,גרורתי של הושט

 פלואורופידימידינים ופלטינום.

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.B7דורג 
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2. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

עם חזרת מחלה לאחר לפחות קו טיפול סיסטמי קודם אחד, , (SCCמסוג תאי קשקש ) הושט

 .CPS<10ברמה של  L1-PDבחולים המבטאים 

 . A8דורג 

 

3. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

 .B7דורג 

 

4. Lonsuf 

תכשיר לטיפול בסרטן גסטרי גרורתי בחולים שקיבלו לפחות שני קווי טיפול סיסטמיים למחלתם 

 המתקדמת.

 . B7דורג 

 

5. Abraxane 

 תכשיר לטיפול קו ראשון בסרטן גרורתי של הלבלב.

 .A8דורג  –עבור כלל החולים  .א

 .A8/9דורג  – KPS 70-80עבור חולים עם סטטוס תפקודי  .ב
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6. ynparzaL 

 , וכן כטיפול אחזקה BRCA-מולדת בבסרטן שד גרורתי עם מוטציה לטיפול הכלול בסל תכשיר 

הן לאחר קו ראשון והן במחלה חוזרת, בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטונאלי ראשוני, 

 בהתוויות מסוימות.

אחזקה בחולי אדנוקרצינומה טיפול  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור

מחלתם לא התקדמה לאחר טיפול אשר  BRCA-גרורתית של הלבלב עם מוטציה מולדת ב

 .כימותרפי מבוסס פלטינום בקו ראשון

 . A8/9דורג 

 

7. Tecentriq 

בהתוויות , NSCLCסרטן ריאה מסוג ו שדסרטן , דרכי השתןסרטן של תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 מסוימות. 

בסרטן , Bevacizumab, בשילוב עם הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .הפטוצלולארי לא נתיח או גרורתי, בחולים שטרם קיבלו טיפול סיסטמי למחלתם

 . A9דורג 

 

8. Cabometyx 

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

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

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib . 

 . B7דורג 

 

9. Stivarga 

 , בהתוויות מסוימות. GISTתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרקומה מסוג 

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

Sorafenib . 

  .A8 דורג
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10. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib: 

 . B6דורג  -כמונותרפיה  .א

 . B7דורג  – Ipilimumabבשילוב עם  .ב

 

11. Braftovi 

  הכלול בסל לטיפול במלנומה מתקדמת, בהתוויות מסוימות. תכשיר

ו כקטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס עבור הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .Cetuximabשילוב עם , בBRAF V600Eטיפול מתקדם בחולים עם מוטציה מסוג 

 .A8/9 דורג

 

12. 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

 .טיפולי נוסף לחולים שטופלו בתכשיר בקווים מוקדמים והגיבו לטיפול

 .B6דורג 

 

 גידולי ריאה

13. ecentriqT 

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

 מסוימות. 

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

 . Bevacizumab-טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה ו

 . ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.B7דורג  - ALKאו  EGFR-מוטציות ב ללאחולים  .א

 .A8דורג  –לאחר טיפול ייעודי למאפייני מחלתם  ALKאו  EGFRמוטציות מסוג  עםחולים  .ב
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14. ecentriqT 

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

 מסוימות. 

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

 . IC≥10%או TC≥50%ברמה   PDL1בחולים עם ביטוי טיפול ראשון, כמונותרפיה 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

15. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 NSCLCראשון לסרטן ריאה מסוג כקו טיפול  ,הכללה בסלהנה זו להרחיב את מסגרת הבקשה לש

 מתקדם או גרורתי. 

כתלות בסטטוס הרישום של בהמשך. הדיון על תנאי,  ידורג – Ipilimumabבשילוב עם  .א

 ההתוויה.

. ייבדקו עלויות מול החלופות B7דורג  -מחזורי כימותרפיה  2-ו Ipilimumabבשילוב עם  .ב

 הקיימות בסל.

הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הנימוקים לתעדוף וקריטריונים מאפיינים 

 אוכלוסיית היעד לטיפול זה. ל

 

16. Cyramza 

, הניתנת בקו טיפול ראשון בשילוב עם EGFR+ NSCLCתכשיר  לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

Erlotinib. 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

אוכלוסיית היעד לטיפול הוועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי קריטריונים מאפיינים ל

 זה. 
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17. Alunbrig 

 , כקו טיפול מתקדם.ALK+ NSCLCבסל לטיפול בסרטן ריאה מסוג  תכשיר הכלול

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

18. ecentriqT 

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

 מסוימות. 

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

 ראשון, בשילוב עם כימותרפיה.  

 ידורג בהמשך. 

 הועדה מבקשת לקבל נתונים נוספים לגבי העדויות המדעיות.

 

19. Imfinzi 

 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

 ראשון, בשילוב עם כימותרפיה.  

 ידורג בהמשך.

 .הועדה מבקשת לקבל נתונים נוספים לגבי העדויות המדעיות

 

20. Opdivo 

 ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. מגוון תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

, 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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21. Zepzelca 

 מתקדם.כקו טיפול , SCLCטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג לתכשיר 

 . B6 דורג

 

 ממאירויות עוריות

22. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 cSCCבסרטן חוזר או גרורתי מסוג  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

(cutaneous squamous cell carcinoma שלא ניתן לריפוי באמצעות ניתוח או )הקרנות. 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

23. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

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

 .Merkel cell carcinomaמסוג 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

24. Tafinlar, Mekinist 

 , בהתוויות מסוימות.ירים הכלולים בסל לטיפול במלנומהתכש

במלנומה בשלב לא נתיח או גרורתי הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול 

 בתכשירים האמורים. (rechallengeטיפול חוזר )לאפשר  – BRAFבחולים עם מוטציה מסוג 

 .B6דורגו 
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25. Imlygic 

 תכשיר לטיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית.

 .B7 דורג

הוועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי קריטריונים מאפיינים לאוכלוסיית היעד לטיפול 

 זה. 
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