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 ABIRATERON  לתכשיר התוויה תוספת לרישום קורא קולהנדון: 
 

 
 

. ההתוויה Abirateron Acetate 250 MG ם המכילים את המרכיב הפעילבישראל רשומים תכשירי .1
 : נכון להיום היא בישראל  הרשומה

 

"CYP 17 inbitor indicated in combination with prednisone for the treatment of 

patients  with metastatic castration-resistant prostate cancer" 

 

 במספר מדינות קיימת התוויה רשומה נוספת, אשר בשלב זה טרם נרשמה בישראל.  .2

 נוסח ההתוויה:  

 "indicated with prednisone or prednisolone for the treatment of newly 

diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer  (mHSPC) 

in adult men in combination with androgen deprivation therapy (ADT)" 

 

 

על מנת להבטיח זמינות ורציפות של הטיפול התרופתי בישראל, משרד הבריאות קורא ליצרנים/יבואנים  .3
וכן  להתוויה זו התוויה זו בישראל. רישום זה יתרום לזמינות ורציפות הטיפול בישראללרישום לפעול 

 –לתקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו  29תקנה  יצמצם הצורך במתן מרשמים להתוויה זו במסגרת 
1986 .  

 

נהלי ל התאם,ב על מגיש הבקשה להציג הנתונים הנדרשים לרישום בהיבטי הבטיחות והיעילותנציין כי  .4
חות והאכיפה קמערך הרורשאי , שבנדוןההתוייה  חיוניות   הרישום המעודכנים מעת לעת. עם זאת, לאור 

. לבקשות כגון אלו . קיים חסר בנתונים המוגשיםבהן גם בקשות לגופו של ענין לבחון  במשרד הבריאות
 . נתוני בטיחות עדכנייםיש לצרף הצדקה מדעית וספרות מקצועית תומכת, וכן 
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במתווה זה, יש להעביר בקשות לתיבת הדוא"ל להגיש בקשות לרישום ההתוויה לעיל על מנת  .5

trom.hagasha@MOH.HEALTH.GOV.IL 

 

 

 

 אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה. 

 

 

ה כ ר ב  ,ב

  

 מגר' אלי מרום

 סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה     

 

 העתקים:

 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, ראשת 
 מנהלת תחום תכניות לאומיות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרלירון זוהר, הגב' 

 טכנולוגיות רפואיות -ממונה עו"ד נילי דיקמן, יועצת משפטית, 
 ורת ותקנים של חומרי רפואה וסכנת מנהל מערך הרוקחות והאכיפהמנהלת המכון לביק –ד"ר עפרה אקסלרוד 

 ואד"ר טל לביא, מנהל מחלקת יב
 מגר אילנה וייס, מ"מ וסגנית מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים

 המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי –אלה וישקאוצן 
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