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 –2020עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 19.1131. מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

גב'  מר מוריס דורפמן,מר אורן גבע, פרופ' אירית בן אהרון, פרופ' נחמן אש, , ד"ר סוהיר אסדי חברי הוועדה:

ד"ר ניקי , ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' שלמה וינקר, גב' נועה היימן, ד"ר גרשון הורוביץ, בכור, -ארנה הויזמן

אלוף פרופ' זאב רוטשטיין, מר ודים פרמן, ד"ר ספי מנדלוביץ', ד"ר דוד מוסינזון, פרופ' רות לנדאו, ליברמן, 

 פרופ' עמוס תורןתקוה, -ד"ר סיגל שפרןטל, -רון ח)במיל( יפת

 

 הרב אברהם מנלה, עו"ד יעקב קוינט התנצלו:

 

ד"ר חיון, -עו"ד נילי דיקמן, ארצי-מגר' ליאורה בן, תורן-מר דן אבן, גב' אריאלה אדיז'ס משתתפים נוספים:

ד"ר נועה הרוקחת אינה חוסיד, עו"ד שגית חדד, הרוקחת נאוה וידמן, , עינב הורוביץ, ד"ר אריאל המרמן

ד"ר  עו"ד טל נשרי, הרוקחת ליטל מיכאלי נגדה,מר שחר מרלינג, , טל מורגנשטייןמגר' מר תום לאו,  טריקי,

 גב', ד"ר יואב קידרצוקר, ד"ר ענבר ד"ר אמיר פרידנברג, מר חאלד פריג', פלד, -מגר' שירה עמר אתי סממה,

  ., גב' זהבה רומנומגר' טל רוהדליה רבינוביץ',  ד"ר, מר עתידי קרני, תירוש-ערבה קידר

 

 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:

 המשך –נוירולוגיה 

1. Translarna 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 . בהמשך דורגי

 . התייחסות המומחים לתעדוף התכשיר הועדה מבקשת לקבל

 

2. Exondys 51 

 ., במוטציות מסוימותתכשיר לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן

 . בהמשך דורגי

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לתעדוף התכשיר. 
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3. Zolgensma 

בילדים עד גיל שנתיים עם  Spinal muscular atrophy (SMA) ניוון שרירים מסוגתכשיר לטיפול ב

 .SMN1מוטציות בי אלליות בגן 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8 דורג

  .מול החלופות הקיימות בסל ייבדקו עלויות

 

 בריאות השן

  בחבלות דנטליות בילדיםדנטלי טיפול  .4

 ידורג בהמשך.

 תבוצע פניה למשרד החינוך לגבי ביטוח אישי לתלמיד.

 

 אורתופדיה ושיקום

 מחוך לטיפול בחולים עם עקמת  .5

 )קיפוזיס או סקוליוזיס או קיפוסקוליוזיס( אידיופטית הסובלים מעקמתעבור בני נוער 

 . A8/9דורג 

 .מולדת עקמתהועדה מבקשת לבדוק את השימוש במחוך לאחר טראומה ו

 

 תותבות לסביבה רטובה לקטועי גפיים תחתונות   .6

 . B6דורג 

 

 בשנה הטיפולים מספר הרחבת - כרוניות במחלות לחולים פיזיותרפיה טיפולי .7

הטיפול ייקבע על ידי הפיזיותרפיסט שך שמבהינתן , ללא הגבלה על מספר הטיפולים B7דורג 

 . המטפל

 יעבירו נתונים לגבי הטיפולים הניתנים כיום. קופות החולים 

 ימופו פניות שהתקבלו בנושא ומאפייניהם. 

 

   מעבדת הליכה ממוחשבת לפגיעה נוירולוגית .8

 . A8דורג 

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי תעדוף הטכנולוגיה.
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   מעבדת הליכה ממוחשבת לקטיעה בגפיים התחתונות .9

 . A8דורג 

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי תעדוף הטכנולוגיה.

 

 דרמטולוגיה

 פסוריאזיס לחולי המלח בים רפואי טיפול עבור המימון הגדלת .10

 . A8דורג 

 

תן של שתי הטכנולוגיות ההגבלה על מ הסרת, פסוריאזיס לחולי ופוטותרפיה המלח בים טיפולים .11

 באותה שנה

 ידורג בהמשך.

 

 סקר לגילוי מוקדם של סרטן העור .12

 . B6דורג 

 

13. Ledaga 

 Mycosis Fungoides type cutaneous T cellתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג  

lymphoma  שלבIa  אוIb בהתוויות מסוימות.אשר לא הגיבו בצורה מספקת לטיפול עורי קודם , 

 ומעלה. IIaהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בשלב מחלה 

 . A8/9דורג 

 

14. Hemangiol 

 .טיפול סיסטמי המחייבות infantile hemangiomas -ב תכשיר לטיפול

 . A8/9דורג 

 

15. Staquis- 

 עד בינונית. קלה חומרה ברמת atopic dermatitis -ב תכשיר לטיפול

 .B7דורג 

 .ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל
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16. Mabthera 

 CLL/SLL ,Rheumatoid, לימפומה מסוג NHLימפומה מסוג טיפול בלתכשיר הכלול בסל ל

arthritis ו-ANCA associated vasculitis .בהתוויות מסוימות , 

לחולים עם מחלה  Pemphigus vulgarisלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור השנה הבקשה 

 .בדרגה בינונית עד חמורה

 .A8/9דורג 

 

17. Cimzia- 

ומחלת קרוהן,  Rheumatoid arthritis ,Ankylosing spondylitis-הכלול בסל לטיפול בתכשיר 

 בהתוויות מסוימות.

 בדרגת חומרה בינונית עד בפסוריאזיס לטיפולהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .קשה

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

18. Skyrizi- 

 .בדרגת חומרה בינונית עד קשה בפסוריאזיס תכשיר לטיפול

 . A8/9דורג 

 

19. remfyaT- 

 .בדרגת חומרה בינונית עד קשה בפסוריאזיס תכשיר לטיפול

 . A8/9דורג 

 

 לתרופות לטיפול בפסוריאזיס בדרגת חומרה בינונית עד קשה  effectClassביטול מנגנון  .20

הועדה לא מצאה לנכון לשנות את המצב הקיים בו נהוג קלאס אפקט לגבי התכשירים לטיפול 

 .בפסוריאזיס

 . ההבקשה לא דורגלפיכך 
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