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המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה 2017 -
*ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות*
שם מסחרי

Blincyto
Venclexta
Bosulif

ההתוויה

שם גנרי

 Blinatumomabטיפול ב Ph-ALL -חוזרת  /רפרקטורית  -ביטול
המגבלות המפורטות במסגרת ההכללה בסל
טיפול ב CLL -חוזרת בחולים עם מוטציה מסוג
Venetoxclax
del 17p
 Bosutinibטיפול בלוקמיה מסוג CML

Adcetris

Brentuximab vedotin

Opdivo

Nivolumab

Imbruvica

Ibrutinib

Difolta

Pralatrexate

Istodax

Romidepsin

Emplicity

Elotozumab

Ninlaro

Ixazomib

Kyprolis

Carfilzomib

Darzalex
Avastin

Lynparza

טיפול קונסולידציה לאחר השתלת מח עצם
בחולי לימפומה מסוג הודג'קינס )  )HLבסיכון
גבוה
טיפול בלימפומה מסוג הודג'קינס ( – )HLקו
טיפול מתקדם
טיפול בWaldenstrom's -
 macroglobulinemiaכקו טיפול שלישיוהלאה
טיפול ב PTCL -חוזרת  /רפרקטורית  -הרחבת
מסגרת ההכללה בסל  -החולה יהיה זכאי לקבל
במהלך מחלתו את שתי התרופות – Difolta,
Istodax
טיפול במיאלומה נפוצה – קו טיפול מתקדם
עבור חולים המוגדרים בסיכון גבוה (זכאות
לטיפול בתרופה אחת מהתרופות המפורטות)

טיפול במיאלומה נפוצה עם מחלה חוזרת
 Daratumumabלאחר מיצוי טיפול בתכשירים
אימונומודולטוריים ומעכבי פרוטאזום
טיפול בסרטן צוואר רחם גרורתי עבור חולות
 Bevacizumabבסיכון בינוני וגבוה לפי Moore criteria
טיפול אחזקה בסרטן שחלה מסוג
 )platinum sensitive relapsed (PSR mutated ovarian cancer (BRCA) Olaparibעבור נשים
עם מוטציות סומטיות
טיפול בסרטן ריאה מסוג ROS1 positive
NSCLC

Xalkori

Keytruda

Crizotinib
טיפול בסרטן ריאה מסוג  NSCLCכקו טיפול
ראשון (בחולים המבטאים  PDL1ברמה של
 50% Pembrolizumabומעלה)
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non squamous טיפול בסרטן ריאה מסוג
 כקו טיפול מתקדםNSCLC

Nivolumab

Opdivo

Atezolizumab

Tecentriq

Axitinib

Inlyta

Pazopanib

Votrient

Sunitinib

Sutesnt

Sorafenib

Nexavar

Temsirolimus

Torisel

Everolimus

Afinitor

Cobimetinib

Cotellic

Trametinib

Mekinist

 – קו טיפול מתקדםurothelial טיפול בסרטן

טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם

טיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או
גרורתית
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טיפול במלנומה מתקדמת או גרורתית – מתן
בשילוב עם Ipilimumab

Opdivo

Nivolumab

Keytruda

Pembrolizumab

Lartruvo

טיפול בסרקומה של רקמות רכות ( soft tissue
 )sarcomaבחולים שטרם קיבלו טיפול ב-
Doxorubicin Olaratumumab

טיפול בסרטן ראש צוואר קשקשי ()HNSCC
גרורתי או חוזר – קו טיפול מתקדם

טיפול בליפוסרקומה לא נתיחה בחולים
שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם

Halaven

Eribulin

Afinitor

Everolimus

טיפול בגידולים נוירואנדוקריניים ממקור ריאה
או מערכת העיכול

Akynzeo

טיפול תומך – מניעת הקאות ובחילות על רקע
טיפול כימותרפי ( )CINVעם פוטנציאל אמטוגני
 Palonosetron + Netupitantבינוני – הרחת מסגרת ההכללה בסל.

בדיקת דימות באמצעות מכשיר  - PETהרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור:
סרטן הכליה  - restagingחשד לחזרה של גרורות.
סרטן שלפוחית השתן  – stagingשלילת גרורות מרוחקות בגידול ראשוני בסיכון גבוה ,כאשר יש חשד לגרורות
שלא התגלו ב CT -או  ,MRIלפני החלטה על התערבות כירורגית לכריתה נרחבת.
השתלת רקמת שחלה
בנשים שהקפיאו רקמת שחלה (על רקע ממאירות) למטרת שימור פוריות (עד  2ילדים למשפחה) .הזכאות תהיה
אך ורק לנשים שהקפיאו רקמת שחלה בהתאם להתוויות הכלולות בסל.
בדיקת ROS1 rearrangement
עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC
בדיקת PDL1
עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC

