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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

ד"ר אסנת פרופ' שלמה וינקר, , מר חיים הופרט, אל"מ )במיל'( ג'וסלין בש, סוהיר אסדיד"ר  חברי הוועדה:
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 .יצחק שפירא

 

גר' טל מ "ר אריאל המרמן,דארצי, -מגר' ליאורה בןכגן,  -"ר ענת בםד, מר דן אבן משתתפים נוספים:

 . אריאלה תורןגב' גב' יוהנה רוזנר, ד"ר דליה רבינוביץ',  ד"ר אמיר פרידנברג, ,מושלשי ד"ר , מורגנשטיין

 

 מר ראובן קפלן, גב' נועה היימןהתנצלו: 

 

 

 :להלןטכנולוגיות הפרטניות המפורטות בהועדה דנה 

 

 

 המטואונקולוגיה

1. Imbruvica 

בהתוויות , MCL ,WM ,MZL, לימפומות מסוג CLLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 מסוימות. 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית 

(cGVHDלאחר כ )שלון טיפול סיסטמי.י 

 .A8/9 דורג
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2. Besremi 

 :תכשיר לטיפול בפוליציתמיה ורה

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7 דורג –בהתאם להתוויה הרשומה  .א

, כתלות בסטטוס B7 דורג – Hydroxyurea-עבור חולים שפיתחו עמידות או אי סבילות לטיפול ב .ב

 . הרישום של התכשיר

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

3. Jakavi 

 בהתוויות מסוימות. ,כלול בסל לטיפול במיאלופיברוזיסהתכשיר 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפוליציתמיה ורה עבור חולים שפיתחו 

 .Hydroxyurea-עמידות או אי סבילות לטיפול ב

 .A8/9 ורגד

 

4. Inrebic 

, ראשוני או משני )לאחר highאו  intermediate 2במיאלופיברוזיס בדרגת סיכון תכשיר לטיפול 

  .(essential thrombocythemiaפוליציטמיה ורה או לאחר 

 .JAKעבור חולים שטרם נחשפו למעכב  .א

 . B7 דורג

 .ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

  .Ruxolitinib-עבור חולים שקיבלו טיפול קודם ב .ב

 .A8/9 דורג
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5. Besponsa  

-Philadelphia chromosomeתכשיר הכלול בסל לטיפול בחולים בגירים הלוקים בלוקמיה מסוג 

negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL עמידה או חוזרת ))

(Relapsed / Refractory.בהתוויות מסוימות ,) 

 Philadelphia -קים בעבור חולים הלו הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

chromosome-positive B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL)  שמחלתם

 קודם אחד לפחות. TKIהתקדמה לאחר מעכב 

 קת של אוכלוסיית היעד.בל התייחסות המומחים להגדרה מדויהועדה מבקשת לק

 .בהמשךדורג י

            

6. ospataX 

 . FLT3, חוזרת או עמידה עם מוטציה מסוג AMLתכשיר לטיפול בלוקמיה מסוג 

 .A8/9דורג 

 

7. Calquence 

 Smallלימפומה מסוג  אוChronic lymphocytic leukemia (CLL) תכשיר לטיפול בלוקמיה מסוג 

lymphocytic lymphoma (SLL). 

 .B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

8. Adcetris 

ובלימפומה מסוג  CTCL, בלימפומה מסוג ALCLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

Hodgkin's  מתקדם, בהתוויות מסוימות.ראשון או כקו טיפול 

 +CD30כטיפול קו ראשון בלימפומה מסוג  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

Hodgkin lymphoma מבוגרים עם מחלה מתקדמת אשר אינם עבור  בשילוב עם כימותרפיה

 .ומעלה 60מועמדים לטיפול בבלאומיצין, בני 

 .A8 דורג
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9. Adcetris 

ובלימפומה מסוג  CTCL, בלימפומה מסוג ALCLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

Hodgkin's  מתקדם, בהתוויות מסוימות.ראשון או כקו טיפול 

חוזרת או  ALCL-( בretreatmentטיפול חוזר )כ מסגרת ההכללה בסלהבקשה לשנה זו להרחיב את 

 .בקו ראשון Brentuximab-רפרקטורית בחולים אשר מחלתם נשנתה לאחר טיפול ב

 .B6דורג 

 

10. Lenalidomide Teva 

 , בהתוויות מסוימות.MDS-ו תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה

טיפול בלימפומה פוליקולרית כקו טיפול בסל להבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה 

 .Rituximabמתקדם, בשילוב עם 

 .A9 דורג

 

11. Difolta 

 בהתוויות מסוימות. PTCLהתכשיר כלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

 הבקשה לשנה זו היא להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול שני והלאה. 

 .B6 דורג

 

12. Istodax 

 בהתוויות מסוימות.  CTCL-ו PTCL-בהתכשיר כלול בסל לטיפול 

 כקו טיפול שני והלאה. PTCLהבקשה לשנה זו היא להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .B6 דורג

 

13. Lenalidomide Teva 

 , בהתוויות מסוימות.MDS-תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה ו

בחולים עם  mantle cellהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

 מחלה חוזרת או רפרקטורית.

 . B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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14. Calquence 

 .קו טיפול מתקדםכ mantle cell תכשיר לטיפול בלימפומה מסוג

 .B7דורג 

 החלופות הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול 

 

15. Brukinsa 

 .קו טיפול מתקדםכ mantle cell תכשיר לטיפול בלימפומה מסוג

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

16. Imbruvica 

בהתוויות , MCL ,WM ,MZL, לימפומות מסוג CLLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 מסוימות. 

 Waldenstrom's -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול שני ב

macroglobulinemia. 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

17. Sylvant 

  HIV-negativeבמטופלים שהם   multicentric Castleman’s disease (MCD)-טיפול בתכשיר ל

 .HHV-8 negative-ו

 .A8/9 דורג
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 תכשירים לטיפול במיאלומה נפוצה

 מהמומחים חלופות שונות לאלגוריתם טיפולי.הועדה מבקשת לקבל 

 

18. Darzalex  

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסויימות.

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 (D-VMP, DRdמשלבים להשתלת מח עצם )טיפול קו ראשון עבור חולים שאינם מועמדים  .א

 .A9דורג 

 (D-VTdטיפול קו ראשון עבור חולים המועמדים להשתלת מח עצם ) .ב

 .A9דורג 

 

19. Empliciti  

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסוימות.

טיפול בקו מתקדם בשילוב עם הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

Pomalidomide ( משלבEPd). 

 .A8דורג 

 

20. yprolisK  

 תכשיר הכלול בסל לטיפול במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסויימות.

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 (Kdמשלב דקסמתאזון )טיפול בקו מתקדם בשילוב עם  .א

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 הדירוג ייבחן בהתאם להחלטת הועדה לגבי האלגוריתם הטיפולי. 

 ,Carfilzomib –הסרת המגבלה לזכאות לטיפול בקו מתקדם בתרופה אחת מבין השתיים  .ב

Pomalidomide. 

 .B7דורג 
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21. Imnovid  

 מות.ל במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסויתכשיר הכלול בסל לטיפו

 ההכללה בסל עבור:הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת 

 .(PVdמשלב דקסמתאזון )בורטזומיב וטיפול בקו מתקדם בשילוב עם  .ג

 .A8/9דורג 

 ,Carfilzomib –הסרת המגבלה לזכאות לטיפול בקו מתקדם בתרופה אחת מבין השתיים  .ד

Pomalidomide. 

 .B7דורג 

 

22. Ninlaro  

 מות.ל במיאלומה נפוצה, בהתוויות מסויתכשיר הכלול בסל לטיפו

 לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור: הבקשה

 .אחד במהלך מחלתו Triplet therapy-חולה יהיה זכאי ל - כקו טיפול שני והלאה .א

 .A8דורג 

אחר שניתן  Triplet therapyלאחר  Ixazomibעם  Triplet therapyמתן  - כקו טיפול שני והלאה .ב

 .בקו שני

 . B6דורג 

 

23. povioX  

כל קווי טיפול קודמים והיו רפרקטוריים ל 3שקיבלו לפחות חולים מיאלומה נפוצה בבטיפול תכשיר ל

מעכב פרוטאזום אחד, תכשיר אימונומודולטורי אחד ונוגדן חד שבטי אחד כנגד  -הבאים לפחות 

CD38. 

 . A8דורג 
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24. Xgeva  

הערמונית וכן גרמיים, הכלול בסל לטיפול בגרורות בעצמות בחולי סרטן  אירועים תכשיר למניעת

לטיפול בגרורות בעצמות הנובעות מגידולים סולידיים עבור חולים הסובלים מפגיעה בתפקוד הכלייתי 

(eGFR<30שמונעת מהם לקבל טיפול ב )-Zoledronic acid . 

 .מניעת אירועים גרמיים בחולי מיאלומה נפוצהלשנה להרחיב את מסגרת ההכללה הבקשה ה

 בהתאם להתוויה הרשומה. .א

 .A8ג דור

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 עבור חולים עם אי ספיקה כלייתית. .ב

 .A8/9דורג 
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