המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה – עדכון 2019
שם גנרי

שם מסחרי
דימות
בדיקת דימות באמצעות מכשיר  PET-CTעם  – PDGהרחבת מסגרת ההכללה בסל – תסמונות
פאראניאופלסטיות
בדיקת דימות באמצעות מכשיר  PET-CTעם  18F-Dopaלגילוי גידולים נוירואנדוקריניים
המטואונקולוגיה
 Blinatumomabטיפול בילדים בלוקמיה עמידה או חוזרת מסוג Philadelphia chromosome-
Blincyto
negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia
 Venetoclaxטיפול ב Acute myeloid leukemia-במאובחנים חדשים שלא מועמדים לטיפול
Venclexta
 Decitabineבכימותרפיה אינטנסיבית ,בשילוב עם תכשירים ממשפחת הHMA-
Dacogen
 ,)Azacitidine Decitabine( Azacitidineאו בשילוב עם )Low dose cytarabine( LDAC
Azacitidine
 Gemtuzumabטיפול ב DD-33+ acute myeloid leukemia -במאובחנים חדשים המועמדים
Mylotarg
 ozogamicinלטיפול בכימותרפיה אינטנסיבית
 venetoclaxטיפול ב Chronic lymphocytic leukemia-חוזרת – הרחבת מסגרת ההכללה
Venclexta
בסל – כקו טיפול שני עם Rituximab
 Pembrolizumab Keytrudaטיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג Primary Mediastinal Large B-
Cell Lymphoa
 Tisagenlecleucel Kymriahטיפול בילדים ובמבוגרים צעירים (גילאים  )3-25עם לוקמיה חוזרת או עמידה
(רפרקטורית) מסוג CD19+ B cell ALL
 Tisagenlecleucel Kymriahטיפול במבוגרים עם לימפומה חוזרת או עמידה (רפרקטורית) מסוג Diffuse
 ,large B cell lymphomaלאחר שני קווי טיפול ומעלה
 Lenalidomideטיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת
Revlimid
מח עצם (בשילוב עם )Dexamethason / Bortezomib + Dexamethasone
 Lenalidomideטיפול במיאלומה נפוצה – טיפול אחזקה במאובחנים חדשים לאחר השתלת מח
Revlimid
עצם
 Elotuzumabטיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עם  Lenalidomideו Dexamethasone-כקו
Empliciti
טיפול שני בחולה – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי
 Ixazomibטיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עם  Lenalidomideו Dexamethasone-כקו
Ninlaro
טיפול שני בחולה – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי
 Carfilzomibטיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עם  Lenalidomideו Dexamethasone-כקו
Kyprolis
טיפול שני בחולה – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי
מחלות זיהומיות
 Fidaxomicinטיפול בזיהום מסוג –  Clostridium difficileהרחבת מסגרת ההכללה בסל כקו
Dificlir
טיפול ראשון לחולים בסיכון גבוה ,כולל חולים אונקולוגיים המטואונקולוגיים ו-
immuno compromised
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התוויה

היקף חולים

עלות כוללת (מיליון )₪

75.0

 0.364ש"ח
ללא תוספת עלות

12.0

₪ 3.978

108.0

₪ 20.249

90.0

₪ 14.385

88.0

ללא תוספת עלות

4.0

ללא תוספת עלות

8.0

₪ 55.585

75.0
350.0

 12.197ש"ח

414.0
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
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שם מסחרי
אנדוקרינולוגיה
Xermelo

שם גנרי

התוויה

 Telotristat ethylטיפול ב Carcinoid syndrome diarrhea-בשילוב עם טיפול בתרופה
ממשפחת ה SSA-בחולים שמחלתם לא נשלטת ע"י  SSAבלבד

בריאות האישה
סקר לגילוי נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם – הרחבת גיל הזכאות – בנות 30-34
אונקולוגיה  -גידולים סולידיים
טיפול בגידולים סולידיים מתקדמים לא נתיחים או גרורתיים בחולים שהם
Pembrolizumab Keytruda
  MSI-H / dMMRלאחר מיצוי קווי טיפול קודמים ,לפי הפירוט להלן: סרטן נוירואנדוקריני
 מזותליומה
 קרצינומה אדרנוקורטיקלית
 סרטן צוואר הרחם
 סרטן שחלה
 סרטן מוח
 סרטן בבלוטות הרוק
 סרטן האשכים
 סרטן של האמפולה ע"ש ווטר ()Vater
 Lenvatinibטיפול בסרטן הפטוצלולארי מתקדם או לא נתיח כקו טיפול ראשון
Lenvima
 Nivolumabטיפול משלים ( )Adjuvantבמלנומה בשלב מתקדם נתיח
Opdivo
 Dabrafenibטיפול משלים ( )Adjuvantבמלנומה בשלב  IIIנתיח בחולים עם מוטציה מסוג
Tafinlar
BRAF Trametinib
Mekinist
 Encorafenibטיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית בחולים עם מוטציה מסוג
Braftovi
BRAF Binimetinib
Mektovi
 Cabozanitinibטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי מסוג  – clear cellהרחבת מסגרת
Cabometyx
ההכללה בסל לקו טיפול ראשון
 Nivolumab Nivolumabבשילוב עם  ,Ipilimumabלטיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול
Opdivo
 Ipilimumabראשון עבור חולים בדרגת סיכון  intermediateאו poor
Yervoy

Keytruda
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 Pembrolizumabטיפול בסרטן בדרכי השתן ( )urothelialמתקדם מקומי או גרורתי כקו טיפול
ראשון עבור חולים המוגדרים כ cisplatin ineligible-המבטאים PDL1
בדיקת  PDL1לחולים המועמדים לטיפול

היקף חולים

עלות כוללת (מיליון )₪

10.0

₪ 0.555

64,620.0

 8.530ש"ח

9.0

₪ 1.340

88.0

ללא תוספת עלות
₪ 26.963
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות

138.0

₪ 15.943

ללא תוספת עלות
₪ 0.038
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שם גנרי
שם מסחרי
Apalutamide
Erleada
Abiraterone
Abiraterone
Perjeta

Pertuzumab

Kisqali

Ribociclib

Verzenio

Abemaciclib

Verzenio

Abemaciclib

Keytruda

Pembrolizumab

Zejula

Niraparib

Rubraca

Rucaparib

Imfinzi

Durvalumab

Keytruda

Pembrolizumab

Keytruda

Pembrolizumab

Tagrisso

Osimertinib

התוויה
טיפול בסרטן ערמונית לא גרורתי עמיד לסירוס )(nmCRPC
טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש לטיפול הורמונלי )(mHSPC
במאובחנים חדשים בסיכון גבוה
טיפול משלים ( )Adjuvantבשילוב עם  ,Trastuzumabבסרטן שד בשלב
מוקדם  HER2חיובי בסיכון גבוה לחזרת מחלה (בלוטות חיוביות)
טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם – קו טיפול אנדוקריני ראשון או מתקדם
בשילוב עם Fulvestrant
טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם -
קו טיפול אנדוקריני ראשון בשילוב עם מעכבי ארומטאז
טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם – קו טיפול אנדוקריני מתקדם בשילוב עם
Fulvestrant
טיפול בסרטן צוואר הרחם חוזר או גרורתי כקו טיפול מתקדם בחולות המבטאות
PDL1
בדיקת  PDL1לחולים המועמדים לטיפול
טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום
מסוג  BRCA mutatedבחולות עם מוטציה מסוג  germlineאו מוטציה סומטית
של הגידול
טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום
מסוג  BRCA mutatedבחולות עם מוטציה מסוג  germlineאו מוטציה סומטית
של הגידול
טיפול בסרטן ריאה מסוג  NSCLCשלב  IIIלא נתיח ,בחולים שמחלתם לא
התקדמה לאחר טיפול בכימותרפיה והקרנות
טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג  non squamous NSCLCכקו טיפול ראשון,
בשילוב עם כימותרפיה
טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג  squamous NSCLCכקו טיפול ראשון,
בשילוב עם כימותרפיה
טיפול בסרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג  EGFR + NSCLCכקו טיפול
ראשון

תזונה
מזון ייעודי לילדים חולי סרטן – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור גילאים שנה עד  13שנים ,עם סיכון לתת תזונה
נוירולוגיה
Champix
zyban
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 Vareniclineטיפול לגמילה מעישון – הרחבת מסגרת ההכללה בסל למסגרות תמיכה נוספות
 Bupropionמעבר לסדנה

היקף חולים
14.0
240.0

עלות כוללת (מיליון )₪
₪ 2.090
₪ 11.232

250.0

₪ 17.165
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות
₪ 0.035
ללא תוספת עלות
ללא תוספת עלות

155.0

₪ 31.847

539.0

₪ 16.867

232.0

₪ 0.882

215.0

₪ 1.308

147.0

₪ 1.106

5,860.0

₪ 3.305
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שם מסחרי
אף אוזן גרון
שסתום דיבור לחולים לאחר פיום קנה (טרכאוסטומיה)

היקף חולים

עלות כוללת (מיליון )₪

שם גנרי

1,000.0

₪ 0.523

גנטיקה
בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגנים  BRCA1/BRCA2לחולה עם סרטן שד או לבלב

4,908.0

₪ 2.448

4

התוויה

