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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

פרופ' שלמה גב' נועה היימן, , מר חיים הופרט, אל"מ )במיל'( ג'וסלין בש, סוהיר אסדיד"ר  חברי הוועדה:

 ד"ר, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, פרופ' רות לנדאו, ד"ר ניקי ליברמן, ד"ר אסנת לוקסנבורגוינקר, 

, ד"ר ליאור קצפמר ראובן קפלן, , יאור קוטלרגב' ל, פיוטרקובסקיהרבנית מלכה , ד"ר גדי נוימןהגר מזרחי, 

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

 

הרוקחת נאוה וידמן,  "ר אריאל המרמן,דד"ר עינב הורוביץ, כגן, -"ר ענת בםד, מר דן אבן משתתפים נוספים:

מגר' טל ד"ר דליה רבינוביץ',  רביב,-גב' מאיה קרביץד"ר יואב קידר, ד"ר אתי סממה, , גר' טל מורגנשטייןמ

 . אריאלה תורןגב' גב' יוהנה רוזנר, רווה, 

 

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 

 חיסונים

1. Zostavax- 

 50%ומעלה בהשתתפות עצמית של עד  50כלול בסל לבני החיסון כנגד הרפס זוסטר למבוגרים 

 של הגביה שבתוכנית והפטורים התקרות, מהמחיר המרבי לצרכן )על התכשיר לא חלות ההנחות

 קופות החולים(.

 .    כולל שנים 60-69להרחיב את ההכללה בסל ללא השתתפות עצמית עבור בני  הבקשה לשנה זו

 .  8A דורג

 

2. Bexsero 

 .Neisseria meningitidis group Bחיסון כנגד מחלה מנינגוקוקלית פולשנית הנגרמת ע"י 

 .A8 דורג – כחיסון שגרה לילדים
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 גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

 קרוהן לחולי קפסולה באמצעות הדק המעי של אנדוסקופיה .3

דימום סמוי חוזר ללאחר מיצוי אמצעי אבחון אחרים, כלולה בסל אנדוסקופיה באמצעות קפסולה 

 - Inflammatory bowel diseaseחשד למחלת מעי דלקתית )ול במערכת העיכול ממקור לא ידוע

IBD)בהתוויות מסוימות ,. 

אנדוסקופיה באמצעות קפסולה עבור חולים להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור הבקשה השנה 

 ileocolonoscopyסימפטומטיים שאובחנו כחולי קרוהן, עם תסמינים קליניים שאינם מוסברים על ידי 

 או הדמיה אחרת.

 . A8/9דורג 

 

4. Stelara 

 קרוהן, בהתוויות מסוימות., מחלת Psoriatic arthritisהכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס, תכשיר 

 . Ulcerative colitis-לטיפול בלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור השנה הבקשה 

 בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים אחרים לאותה התוויה.  .א

 . B7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 כקו טיפול ביולוגי שני. .ב

 .  A8/9דורג 

 

5. Stelara 

 , מחלת קרוהן, בהתוויות מסוימות.Psoriatic arthritisהכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס, תכשיר 

בהתאם למסגרת ההכללה במחלת קרוהן לטיפול השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל הבקשה 

 .בסל של תכשירים ביולוגיים אחרים לאותה התוויה

 .B7 דורג

 

6. Antrolin 

 .anal sphincter hypertonia-אנליות ובפרוקטולוגיות הקשורות ל ר לטיפול בפיסורותתכשי

 .A8/9דורג  –עבור כלל החולים המתאימים להתוויה הרשומה  .א

 . A8/9דורג  –( IBDעבור חולים עם מחלת מעי דלקתית ) .ב
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7. Otezla 

 , בהתוויות מסוימות.Psoriatic arthritis-הכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס ותכשיר 

כקו שני , כיבים בחלל הפה בחולי בכצ'טלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בהבקשה השנה 

 . אחרי ניסיון בקולכיצין

 .A8/9 דורג

    

8. Jorveza 

 .Eosinophilic esophagitis-טיפול בלתכשיר 

  . A8/9 דורג

 

9. Dificlir- 

 מסוימות., בהתוויות Clostridium difficile מסוג בזיהום תכשיר הכלול בסל לטיפול

 .שנים ומעלה 6מגיל  ילדים בסל עבור ההכללה הבקשה השנה זו להרחיב את מסגרת

 .A8/9 דורג

 

10. Gattex 

 קשים סיבוכים מבוגרים עם בחולים SBS (Short bowel syndrome)-לטיפול בהכלול בסל תכשיר 

 בהתוויות מסוימות.  ,ורידית תוך הזנה בשל חיים ומסכני

 מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים מגיל שנה ומעלה.הבקשה השנה להרחיב את 

 ., יעלה להמשך דיוןA8דורג 

 

11. Givlaari 

 .שנה ומעלה ובמבוגרים 12( במתבגרים בני AHPטיפול בפורפיריה כבדית חריפה )תכשיר ל

  .A8/9 דורג

 

12. Ocaliva 

בחולים עם תגובה לא מספקת או אי סבילות לטיפול  primary biliary cholangitis-ב תכשיר לטיפול

 .UDCA-ב

 . A8/9 דורג –( Bezafibrate-ו UDCA-כקו טיפול שלישי )לאחר מיצוי טיפול ב
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13. Trientine 

 .D-Penicillamine-טיפול במחלת ווילסון בחולים עם אי סבילות ל תכשיר לטיפול

 . A8/9 דורג

 

 טכנולוגיות שאינן תרופות –טיפול תומך  –אונקולוגיה 

 ת גיל זכאות רחבה – שד סרטן של מוקדם לגילוי ממוגרפיה .14

 .שנים 50-74הבדיקה כלולה בסל אחת לשנתיים עבור נשים בגילאים 

 .הבקשה השנה להרחיב את גיל הזכאות לבדיקה

 .הועדה לבחינת התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בישראלבהתאם להמלצות  A8/9דורג 

 

סולידי לחולי סרטן של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול ( CGPמקיף )פרופיל מולקולרי גנומי  .15

 מתקדם/גרורתי

 .NSCLCהבדיקה כלולה בסל לגידולי ריאה מסוג 

ידיים ממאירים גידולים סולמספר סוגי לחולים ב הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 .בשלב גרורתי

 . A8/9דורג 

 

לצורך וההמטולוגים הממאירים סולידיים הגידולים כלל השל ( CGPמקיף )פרופיל מולקולרי גנומי  .16

 ילדים ומתבגריםלהתאמת טיפול 

 .A9 דורג

 

 

 גינקולוגיה

 מאמני נרתיק .17

  .נשים המאובחנות עם וולוודיניה ו/או וגיניזמוסלטיפול ב

 .A8 דורג
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18. Mirena 

שנים הסובלות ממנורגיה קשה לאחר שמוצו  45בנשים שמלאו להן תכשיר הכלול בסל לטיפול 

 אפשרויות הטיפול התרופתיות הכלולות בסל שירותי הבריאות.

 .שנים ומעלה 35-ל המגבלה הגיליתשינוי  –הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 . A8/9 דורג

של אוכלוסיית היעד, לרבות  הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרה מדוייקת

 אפשרות לביטול המגבלה הגילית.

 

19. Postinor 

 נפגעות אונס לשם מניעת הריון.טיפול בללמניעת הריון הכלול בסל תכשיר 

 .B7 דורג

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

20. Duavive 

 ממנופאוזה. הנובעים ואזומוטוריים תסמיניםתכשיר לטיפול ב

 .B7 דורג

 

21. Rekovelle 

 .לגירוי השחלות במסגרת טיפולי פוריותתכשיר המשמש 

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

22. Orilissa 

 .טיפול בכאב בדרגה בינונית עד חמורה הנלווה לאנדומטריוזיסלתכשיר 

 .A8/9 דורג - לנשים שמיצו טיפולים שמרניים
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