עיקרי החלטות :הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2021
מיום 18.11.2020
משתתפים (לפי סדר אלפביתי):
חברי הוועדה :ד"ר סוהיר אסדי ,אל"מ (במיל') ג'וסלין בש ,מר חיים הופרט ,גב' נועה היימן ,פרופ' שלמה
וינקר ,ד"ר אסנת לוקסנבורג ,ד"ר ניקי ליברמן ,פרופ' רות לנדאו ,ד"ר דניאל לנדסברגר ,ד"ר דוד מוסינזון ,ד"ר
הגר מזרחי ,ד"ר גדי נוימן ,הרבנית מלכה פיוטרקובסקי ,גב' ליאור קוטלר ,מר ראובן קפלן ,ד"ר ליאור קצפ,
פרופ' יהושע (שוקי) שמר ,פרופ' יצחק שפירא.
משתתפים נוספים :מר דן אבן ,מר' ליאורה בן-ארצי ,ד"ר ענת בם -כגן ,ד"ר עינב הורוביץ ,ד"ר אריאל
המרמן ,גב' אלינה לוברסקי ,מגר' טל מורגנשטיין ,הרוקחת ליטל מיכאלי נגדה ,מגר' לימור מנחם ,ד"ר יואב
קידר ,גב' מאיה קרביץ-רביב ,ד"ר דליה רבינוביץ' ,מגר' טל רווה ,גב' יוהנה רוזנר ,גב' אריאלה תורן.

הועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:
רפואת ריאות
 .1שיקום ריאות
טכנולוגיה הכלולה בסל עבור חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית ( ,)COPDמועמדים להשתלת
ריאה ומושתלי ריאה ,בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לאוכלוסיות הבאות:
א.

חולים במחלת  COPDעם התלקחויות ו/או אשפוז – דורג A8/9

ב.

חולים עם יתר לחץ דם ריאתי ארטריאלי ראשוני – דורג .A8/9

ג.

חולים עם מחלת ריאה אינטרסטיציאלית – דורג .A8

ד.

חולים עם ברונכיאקטזיות עם התלקחויות ו/או אשפוז .A8/9 -

 .2מכשירי אינהלציה לתרופות לחולים עם ברונכיאקטזות
דורג .A8
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 .3מכשיר לחץ חיובי סוף נשיפתי (עם ובלי רטט) לפינוי הפרשות מדרכי הנשימה בברונכיאקטזיות
דורג .A8
 .4מכשיר לחץ חיובי סוף נשיפתי (עם ובלי רטט) לפינוי הפרשות מדרכי הנשימה ב CF-וPCD-
דורג .A8
 .5סקר ילודים לגילוי חולי סיסטיק פיברוזיס ()CF
דורג .B6
Trikafta .6
תכשיר לטיפול בחולי סיסטיק פיברוזיס (.)CF
דורג .A9
Ofev .7
תכשיר הכלול בסל לטיפול ב Idiopathic pulmonary fibrosis-בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:
א .טיפול ב chronic fibrosing interstitial lung disease (ILDs)-עם פנוטיפ פרוגרסיבי – דורג
. A8/9
ב .טיפול להפחתת הירידה בתפקוד הריאתי בחולי Systemic sclerosis associated
) – interstitial lung disease (SSc-ILDדורג .A8/9
Glassia .8
תכשיר לטיפול בחסר של .alpha 1-antitrypsin
דורג .A8/9
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Fasenra, Cinqair, Nucala .9
תכשירים הכלולים בסל לטיפול באסתמה אאוזינופילית קשה ,בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:
א .עבור חולי אסטמה קשה המטופלים באופן כרוני בגלוקוקורטיקואידים סיסטמיים עם ספירת
אאוזינופילים מתחת ל 400-תאים/מיקרוליטר  -דורג .B7
יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
ב .הסרת סעיפים במסגרת ההכללה בסל המתייחסים ל Omalizumab-כטיפול כקו ראשון בחולים
להם גם אסתמה אאוזינופילית וגם אסתמה אלרגית – דורג .B7
יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
Ultibro breezhaler, Duaklir genuair, Spiolto respimat, Anoro ellipta .10
תכשירים מקבוצת  LAMA + LABAהכלולים בסל לטיפול ב ,COPD -בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לחולי  COPDלא הגבלת .FEV1
דורגו .A8/9
Trelegy .11
תכשיר הכלול בסל לטיפול ב ,COPD-בהתוויות מסוימות.
הבקשה לשנה זו ,להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לחולי  COPDללא הגבלת .FEV1
דורג .B7
ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
Trimbow .12
תכשיר לטיפול ב.COPD-
דורג .B7
ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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מחלות זיהומיות
Soolantra .13
תכשיר לטיפול מקומי בנגעים דלקתיים של .Rosacea
דורג .A8/9
Trogarzo .14
תכשיר לטיפול ב HIV-עמיד לטיפולים אנטי רטרו ויראליים אחרים.
דורג .A8/9
Megalotect CP .15
תכשיר לטיפול למניעת התבטאויות של  CMVבמטופלים בתכשירים המדכאים את מערכת החיסון,
עבור מושתלי ריאה ומושתלי לב ולב-ריאה.
דורג .B6
נפרולוגיה
Lokelma .16
תכשיר לטיפול בהיפרקלמיה – עבור חולי  CKDדרגות  3עד  5עם מחלה לבבית או מחלה כלייתית
או יתר לחץ דם עמיד ,שמיצו טיפול תרופתי ,בהתוויות מסוימות.
דורג  ,A8/9כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר.
Veltassa .17
תכשיר לטיפול בהיפרקלמיה – עבור חולי  CKDדרגות  3עד  5עם מחלה לבבית או מחלה כלייתית
או יתר לחץ דם עמיד ,שמיצו טיפול תרופתי ,בהתוויות מסוימות.
דורג .A8/9
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