המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם מסחרי

שם גנרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

אונקולוגיה  -אבחון וטיפול תומך
Noxafil

 Posaconazoleמניעת זיהומים פטרייתיים במושתלי מח עצם,
המטופלים בתכשירים אימונוסופרסיביים עבור 70 GVHD

₪ 3.417

אונקולוגיה  -טיפול בגידולים סולידיים
מח
Avastin

 Bevacizumabטיפול בגידולי מוח חוזרים מסוג ( GBMלאחר כשל
בטיפול קודם)

160

₪ 18.648

כליה
Votrient
שד ושחלה
הכללה של
+Doxil
Myocet

ללא תוספת עלות

 Pazopanibטיפול בסרטן מתקדם או גרורתי של הכליה
 Doxorubicin, lyposomalטיפול בסרטן שד גרורתי לחולים עם סיכון לבבי מוגבר

Faslodex

 Fulvestrantטיפול בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי -
הרחבת מסגרת ההכללה בסל

230

₪ 7.258

405

₪ 4.944

סרקומות
Yondelis

 Trabectedinטיפול בסרקומה של הרקמות הרכות (ליומיוסרקומה
וליפוסרקומה) לאחר כשל באנתראציקלינים
ואיפוספאמיד

40

 Cabazitaxelטיפול בסרטן גרורתי של הערמונית לאחר מיצוי
טיפול בDocetaxel-

145

₪ 6.047

ערמונית
Jevtana

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

₪ 13.788
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם מסחרי

שם גנרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

מערכת עיכול
טיפול ביולוגי בסרטן גרורתי של המעי הגס:
 Cetuximab / Panitumumabהוספת אפשרות מתן כקו טיפול שני
(כל חולה זכאי לשני קווי טיפול ביולוגיים ,במידה וקיימת התאמה לטיפול)
 Trastuzumabטיפול בסרטן גרורתי של הקיבה או הGE junction-
 Capecitabineבחולים המבטאים  HER2ביתר (בשילוב עם 5FU
או )Capecitabine

Herceptin
Xeloda

ללא תוספת עלות

80

₪ 6.731

אונקולוגיה  -שונות
₪ 2.000

טיפול כימותרפי בממאירויות בילדים

אונקולוגיה  -ממאירויות המטולוגיות
לימפומה
Mabthera
מיאלומה נפוצה
Velcade
Revlimid

 Rituximabטיפול אחזקה בלימפומה מסוג non Hodgkin's
פוליקולרית בחולים שהגיבו לטיפול אינדוקציה.
 Bortezomibטיפול במיאלומה נפוצה  -הסרת המגבלות על
מסגרת ההכללה בסל
 Lenalidomideטיפול במיאלומה נפוצה  -הוספת קו שני

212

₪ 12.162

60

₪ 5.585

120

₪ 25.390

המטולוגיה
 Eltrombopag +טיפול מתקדם ב ITP-כרונית לאחר מיצוי הטיפול
 Romiplostimהקיים

הכללה של
+ Revolade
Nplate

60

₪ 9.241

אורולוגיה
Toviaz

 Fesoterodineטיפול בשלפוחית שתן פעילה ביתר

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

ללא תוספת עלות
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם גנרי

שם מסחרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

איידס ()HIV
 Maravirocנשאי  - HIVעבור חולים הסובלים מעמידות לטיפול
Celsentri
התרופתי וקיימות עבורם לא יותר משתי תרופות
פעילות אחרות.
הטיפול בתכשיר יינתן לחולים לאחר בדיקת התאמה
לתכשיר.
בדיקת טרופיזם ( CCR5התאמה לטיפול ב)Maraviroc-

25

₪ 0.345

אלרגיה ואימונולוגיה
Ilaris

 Canakinumabטיפול בCAPS(cryopyrin-associated periodic-
)syndromes

8

₪ 1.452

גנטיקה
Vpriv
Kuvan

 Miglustatטיפול במחלת גושה
 Sapropterinא .טיפול ב HPA-בחולי  PKUבהתוויות מסוימות
ב .טיפול ב HPA-בחולי  BH4Dבהתוויות מסוימות

ללא תוספת עלות
49

₪ 7.504

גניקולוגיה ומיילדות
שימור פוריות לנשים המיועדות לקבל טיפול בכימותרפיה או בהקרנות:
שימור ביציות או עוברים או רקמת שחלה

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

400

₪ 4.854
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם גנרי

שם מסחרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

גסטרואנטרולוגיה
Moviprep

VSL

 Potassium chloride +ניקוי מעי
Sodium ascorbate +
macrogol + sodium
ללא תוספת עלות
chloride + sodium
sulphate anhydrous +
ascorbic acid
IBD
בחולי
יטיס
'
פאוצ
למניעת
מזון
מנותחים50 :
ולשמירת הפוגה בחולי פאוצ'יטיס כרונית ובחולים עם התלקחות180 :
התקפים חוזרים של פאוצ'יטיס כרונית
₪ 0.859
פאוצ'יטיס כרונית:
70

כאב
משאבה להזלפת בקלופן לתוך תעלת השידרה
לחולים הסובלים מספסטיות לאחר פגיעות טראומטיות בחוט השדרה ,מצבים פתולוגיים  -ניתוח /תמט
חוליה ,גידול ספינלי ,מיאליטיס ומלפורמציה וסקולרית ומצבים ניווניים של המוח או חוט השדרה.

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

20
( 5טסט בלבד)

₪ 2.951
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם מסחרי

שם גנרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

לב וכלי דם
הכללה של
+ Aggrenox
Clood / Clopidogrel
Teva / Plavix
Clood / Clopidogrel
Teva / Plavix
Effient
Pradaxa

Rasilez

 Aspirin + Dipyridamoleלטיפול בחולים שלקו בשבץ מוחי תוך כדי טיפול
מונע באספירין  -הסרת המגבלה לטיפול קודם
 Clopidogrelבאספירין
 Clopidogrelחולי  ACSשלא ניתן לבצע בהם צנתור טיפולי -
הרחבת מסגרת מתן מ 3-ל 12-חודשים

3,420

5,000

₪ 2.284

4,660

₪ 11.293

 Prasugrelמניעת אירועים אתרותרומבוטיים  -הרחבת מסגרת
ההכללה בסל לחולי  STEMIבלבד
 Dabigatranמניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור
עליות:
א .חולים עם  AFשטופלו ב Warfarin-וחוו  CVAאו
2,305
 TIAעם ביטוי קליני במהלך השנה האחרונה.
ב .חולי  AFהמטופלים ב Warfarin-שתועד אצלם
 INRגבוה מ 5-לפחות פעמיים במהלך השנה
האחרונה.
 Aliskirenטיפול ביתר לחץ דם  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל
עבור חולים הסובלים מנפרופתיה סוכרתית עם רמות
חלבון מעל  300מ"ג ליממה בשתן על אף טיפול ב-
 ARBכאשר קיימת אי סבילות לטיפול במעכבי .ACE

שירותי שיקום חולי לב לאחר צנתור התערבותי
2,800

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

₪ 2.101

₪ 9.936

ללא תוספת עלות

₪ 2.487
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם מסחרי

שם גנרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

מחלות זיהומיות
Abbosynagis

RotaTeq

 Palivizumabמניעת  - RSVהרחבת מסגרת ההכללה בסל
עבור פגים ומי שנולדו פגים ושלא מלאה להם שנה,
אם נולדו בטרם מלאו  32שבועות הריון  6 +ימים.
 Live attneuatedחיסון כנגד רוטה וירוס
human rota virus /
Rotavirus Live, Oral,
Pentavalent vaccine

361

168,875

₪ 8.184

₪ 17.225

נוירולוגיה
Inovelon
Keppra /
Levetiracetam Teva
Firdapse

 Rufinamideטיפול בתסמונת Lennox-Gastaut
 Levetiracetamטיפול באפילפסיה  -שינוי מסגרת ההכללה בסל
(מעבר לקו שני)
 Amifampridineטיפול בתסמונת LEMS (Lambert Eaton
)myasthenic syndrome phosphate

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

100
1,200
6

₪ 1.852
ללא תוספת עלות
₪ 1.091
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם גנרי

שם מסחרי

התוויה

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

נפרולוגיה
Mircera
Nephrocare

Zemplar

Renvela

 Methoxy polyethyleneאנמיה בחולי אי ספיקה כלייתית
glycol epoetin beta
מזון לחולי אי ספיקה כלייתית סופנית המטופלים
בדיאליזה ובעלי ערך אלבומין שווה או נמוך מ3.5-
ג'/דצ"ל
 Paricalcitolחולים עם מחלת כליה שלב  4עם
היפרפאראתירואידיזם משני אשר אינם מסוגלים
לקבל טיפול באלפא  D3עקב היפרקלצמיה או
היפרפוספטמיה או שאינם מגיבים לטיפול באלפא די
3
 Sevelamer carbonateטיפול בהיפרפוספטמיה בחולי אי ספיקה כלייתית
כרונית שלבים  3ו/או  ,4כקו טיפול שני לאחר מיצוי
טיפול בתכשירים מבוססי סידן

ללא תוספת עלות
1,500

1,000

350

₪ 6.605

₪ 6.209

ללא תוספת עלות

סוכרת
Novonorm /
Repaglinide Teva
ניטור רציף של סוכר בזמן אמת

 Repaglinideלטיפול בסוכרת בחולים עם  EGFRנמוך מ40-
א .נשים חולות סוכרת סוג  Iבהריון ,שאינן מאוזנות
לפני ההריון ובמהלכו
ב .ילדים חולי סוכרת סוג  - Iהרחבת מסגרת
ההכללה בסל לילדים הסובלים מקושי רב באיזון

13,580

₪ 6.279

200

₪ 5.125

400

₪ 7.442

עור ומין
Stelara

 Ustekinumabטיפול בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל
של תכשירי אנטי  TNFאחרים הכלולים בסל להתוויה
זו)

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

100

₪ 0.068
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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות  -עדכון 2011

שם מסחרי

התוויה

שם גנרי

עלות שנתית לכלל
היקף חולים צפוי
החולים (מיליון )₪

ראומטולוגיה
Actemra

 Tocilizumabטיפול בדלקת פרקים ראומטואידית במבוגרים כקו
טיפול שלישי

160

₪ 8.267

רפואת ריאות
Xolair
Onbrez

 Omalizumabטיפול באסטמה  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל -
שינוי רמות  IGEל30-1500-
 Indacaterolטיפול ב - COPD-בהתאם למסגרת ההכללה בסל
שנקבע לTiotropium-

ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות

מזון רפואי
Modulen IBD

Peptamen Junior

מזון לילדים חולי קרוהן או  IBDהמצויים בתת תזונה
או פגיעה בגדילה כטיפול בלעדי בזמן התלקחות או
114
בעת אבחנה או כשהמחלה פעילה או מערבת את
המעי הדק ,וכן בחולים הזקוקים לטיפול חלקי במטרה
לשמור על רמיסיה
50
מזון רפואי לילדים בתת תזונה

₪ 1.130

₪ 0.290

עיניים
Hylocomod

 Hyaluronic acidיובש בעיניים בחולי דיסאוטונומיה משפחתית

20

₪ 0.026

טכנולוגיות שונות
שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני  65ומעלה
טכנולוגיות לטיפול בפצעים קשיי ריפוי
פינוי בהיסק של חולים ונפגעים

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

19,733
4,000

₪ 42.406
₪ 22.525
₪ 4.000
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