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

 

עלות כוללת  היקף חולים הערות התוויה שם גנרי שם מסחרי
 (₪)מליון 

 גיההמטואונקולו

Blincyto Blinatumomab טיפול ב- Minimal Residual Disease (MRD) B-cell precursor acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) 

 5.0 2.459 ₪ 

Blincyto Blinatumomab טיפול ב-Ph – Acute lymphoblastic leukemia  הרחבת  –חוזרת / רפרקטורית

 מסגרת ההכללה בסל: 

בחולים  Inotuzumab ozogamicin-ו Blinatumomabלאפשר מעבר בין התרופות 

 שלאחר סבב טיפול אחד לא השיגו תגובה לטיפול

 10.0 3.603 ₪ 

Besponsa Inotuzumab 
ozogamicin 

 

Oncaspar Pegaspargase טיפול ב-Acute lymphoblastic leukemia 3.689 126.0  כקו טיפול ראשון ₪ 

Mylotarg Gemtuzumab 
ozogamicin 

בחולים עם מחלה חוזרת או   CD-33 positive acute myeloid leukemia -טיפול ב

 שנים ומטה. 60מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בני הרחבת  –עמידה 

בילדים העלות 
כוללת טיפול 

 VODלמניעת 

27 3.140 ₪ 

Imbruvica Ibrutinib טיפול ב- Chronic lymphocytic leukemia  - 28.047 280.0  קו טיפול ראשון ₪ 

Venclexta Venetoclax טיפול ב- Chronic lymphocytic leukemia  - קו טיפול ראשון  

Adcetris Brentuximab 
vedotin 

חולים שאינם עבור  –כקו טיפול ראשון  CD30+ Hodgkin's lymphoma-טיפול ב

 (Bleomycinמועמדים לטיפול בבלאומיצין )

 24.5 6.802 ₪ 

Adcetris Brentuximab 
vedotin 

 CD30 expressingאו בלימפומות אחרות מסוג  sALCLטיפול קו ראשון בלימפומה בסוג 
PTCL 

 56.0 7.715 ₪ 

Polivy Polatuzumab 
vedotin 

 ₪ 2.616 102.0  כקו טיפול מתקדם DLBCLטיפול בחולי לימפומה מסוג 

Yescarta Axicabtagene 
ciloleucel 

חוזרת או רפרקטורית. במהלך מחלתו החולה יהיה  Large b cell lymphoma-טיפול ב

  Axicabtagene ciloleucel, Tisagenlecleucel –זכאי לטיפול באחד מהבאים 
ללא תוספת   

 עלות

Imbruvica Ibrutinib ל בטיפו-Marginal zone lymphoma 6.328 25.0  כקו טיפול שלישי ₪ 

 תזונה

Similac 
Alimentum 

ללא תוספת    שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה 1-13מזון ייעודי לחולי סרטן בין הגילאים  
 עלות



 בסיכון לתת תזונה 19-14מזון יעודי לחולים אונקולוגים בגילאים 
Easy drink, Easy fiber, Easy meal k2, Ensure compact, Ensure plus, Ensure plus advance, Glucerna plus, Jevity, 

Jevity plus, Nutren 2, Nutren junior, Nutren junior with fiber, Osmolite HN, Pediasure, Peptamen junior, Peptamen 
prebio, Vital 1.5 

 60.0 0.166 ₪ 

 תומךטיפול  –אונקולוגיה 

  - PAP סקר צוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים באמצעות בדיקת

 30וטרם מלאו להם  25עבור נשים שמלאו להן  הרחבת גיל הזכאות

 66,110.0 8.991 ₪ 

 ₪ 8.223 16,016.0  לנשים יהודיות ממוצא אשכנזי BRCA2/BRCA1 בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגנים

 ₪ 8.181 1,932.0  מתקדם או גרורתי NSCLC עבור חולי סרטן ריאה מסוג -פרופיל מולקולארי מקיף של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

Prevymis Letermovir אקטיבציה ומחלת-מניעת רה CMV ים המטפואטי במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע

(HSCT ) ה של לרה אקטיבצי צאים בסיכון גבוההנמCMV (לקריטריונים בהתאם( 

 65.0 3.185 ₪ 

 סולידיםגידולים  –אונקולוגיה 

Tumor treating fields  - טיפול בשדות חשמליים ב- GBM 

יחד עם טיפול   Temozolomide-לאחר ניתוח וטיפול משולב בהקרנות ו  -GBM-עבור חולים שאובחנו לאחרונה כסובלים מ

 ולאחר הפסקת טיפול האחזקה האמור Temozolomide-ב אחזקה

 148.0 20.366 ₪ 

Libtayo Cemiplimab קרצינומה עורית מסוג תאים קשקשייטיפול ב( םsquamous cellמת )מקומית או  קדמת

קוראטיבית או  תית, בחולים שאינם מועמדים לטיפול באמצעות הסרה כירורגיתגרור
 קרינה

 ש"ח 11.287 40.0 

Keytruda Pembrolizumab טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים 
 קשקשיים, בשילוב עם פלטינום ופלואורואורציל

ללא תוספת   
 עלות

Keytruda Pembrolizumab טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים 
 כתכשיר יחיד (1-שווה או גדול מ CPS לפי ) PD-L1קשקשיים, בחולים המבטאים

ללא תוספת   
 עלות

Tafinlar Dabrafenib ג טיפול בסרטן תירואיד מסוBRAF mutated ATC ,בחולים  ,מתקדם מקומי או גרורתי

 שמיצו את אופציות הטיפול הקיימות

 16.0 4.475 ₪ 

Mekinist Trametinib  

  עבור החולים המועמדים לטיפול BRAF בדיקת  

Opdivo Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab , שהם לטיפול בסרטן גרורתי קולורקטאלי בחוליםMSI-
H/dMMR כקו טיפול מתקדם 

 12.0 1.413 ₪ 

Lorviqua Lorlatinib טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC בהתאם למסגרת ההכללה  - כקו טיפול מתקדם

 אחרים ALK בסל של מעכבי

ללא תוספת   
 עלות

Lorviqua Lorlatinib  15.0 2.713 ₪ 



Alecensa Alectinib טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC  ההכללה  הרחבת מסגרת -כקו טיפול מתקדם

 ALK הוספת קו טיפול שלישי במעכבי -בסל 

 

Alunbrig Brigatinib 

Zykadia Ceritinib 

Xalkori Crizotinib 

Tafinlar Dabrafenib  טיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוגBRAF V600 mutated NSCLC  27.0 12.250 ₪ 

Mekinist Trametinib 

Rozlytrek Entrectinib ג טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוROS1+ NSCLC בסל של בהתאם למסגרת ההכללה 
Crizotinib  להתוויה זו 

ללא תוספת   
 עלות

Kadcyla Trastuzumab 
emtansine 

 חיובי עם מחלה חודרנית HER2 בחולי סרטן שד מוקדם (אדג'ובנטי)טיפול משלים 

 שארית לאחר טיפול ניאו אדג'ובנטי מבוסס טקסאן וטרסטוזומאב

 137.0 4.137 ₪ 

Nerlynx Neratinib טיפול משלים מוארך (extended adjuvant )בסרטן שד בשלב מוקדם HER2  ,חיובי

הורמונליים  עבור חולים עם רצפטורים -כטיפול משלים  Trastuzumab לאחר קבלת

טיפול משלים  ועות שיתחילו טיפול עד שנה מתוםאו יותר בלוטות לימפה נג 4-חיוביים ו

 Trastuzumab  עם

 25.0 1.543 ₪ 

Lynparza Olaparib טיפול בסרטן שד גרורתי בחולים עם מוטציה מסוג germline BRCA שהן  HER2 

 תעבור חולים המקבלים את הטיפול בתכשיר כקו ראשון למחלתם הגרורתי -שליליות 

 43.0 6.800 ₪ 

Talzenna Talazoparib  

Tecentriq Atezolizumab טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי מסוג triple negative בחולים 

 שטרם קיבלו טיפול כימותרפי למחלתם( 1%-)גדול או שווה ל  PD-L1 המבטאים

 הגרורתית

 49.0 6.424 ₪ 

  לחולים המועמדים לטיפול PDL1 בדיקת  

Lynparza Olaparib טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / חצוצרות / פריטונאלי ראשוני עם מוטציה 

בקו  לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום, BRCA מסוג

 טיפול ראשון

 140.0 28.265 ₪ 

  סומטית לחולות המועמדות לטיפול BRCA בדיקת  

Keytruda Pembrolizumab  טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכוןintermediate  

 poorאו 

לא תוספת   
 עלות

Bavencio Avelumab  טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכוןintermediate  

 poorאו 

ללא תוספת   
 עלות

Inlyta Axitinib  ביטול הגבלת מספר קווי  - הרחבת מסגרת ההכללה בסל -טיפול בסרטן כליה מתקדם

 הטיפול להם זכאי החולה

 520.0 5.696 ₪ 

Cabometyx Cabozanitinib  



Afinitor Everolimus  

Lenvima Lenvatinib  

Opdivo Nivolumab  

Yervoy Ipilimumab  

Votrient Pazopanib  

Nexavar Sorafenib  

Sutent Sunitinib  

Torisel Temsirolimus  

Tecentriq Atezolizumab ( טיפול בסרטן דרכי השתןurothelial מתקדם מקומי או גרורתי כקו טיפול ראשון )

 PDL1המבטאים  ,cisplatin ineligible-עבור חולים המוגדרים כ

ללא תוספת   
 עלות

Bavencio Avelumab מאלה טיפול בסרטן מתקדם מקומי או גרורתי של דרכי השתן בחולים העונים על אחד: 
 א. החולה קיבל טיפול כימותרפי קודם במשטר שכלל תרכובת פלטינום למחלתו

  ;הגרורתית

 חודשים מטיפול כימותרפי במשטר שכלל 12ב. מחלת החולה התקדמה בתוך 
 neoadjuvant( או adjuvantמה )תרכובת פלטינום במסגרת משלי

וספת תללא   
 עלות

Balversa Erdafitinib טיפול בסרטן urothelial ג או גרורתי עם שינויים גנטיים מסומי מתקדם מקוEGFR ,

 בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפי

 20.0 5.145 ₪ 

  לחולים המועמדים לטיפול FGFR בדיקת  

Keytruda Pembrolizumab טיפול משל( יםAdjuvant )ללא תוספת    במלנומה בשלב מתקדם נתיח
 עלות

Vitrakvi Larotrectinib  עם ממאירות סולידית עם איחוי גני מסוג בילדיםטיפול, NTRK שמחלתם מתקדמת 

 מקומית או גרורתית והם מיצו את אופציות הטיפול האפשריות למחלתם

 5.0 4.498 ₪ 

Rozlytrek Entrectinib  מסוג עם ממאירות סולידית עם איחוי גני  במבוגריםטיפולNTRK ,גרורתית  שמחלתם

 ול האפשריות למחלתםוהם מיצו את אופציות הטיפ

10.0 

   לחולים המועמדים לטיפול NTRK בדיקת  

 שונות

ללא תוספת    לאבחון ממאירות של הכבד -הרחבת מסגרת ההכללה בסל   - FDGעם  PET CT  בדיקת דימות באמצעות מכשיר
 עלות

לאבחון ממאירות של כיס מרה ודרכי  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל   - FDGעם  PET CT  בדיקת דימות באמצעות מכשיר

 מרה

ללא תוספת   
 עלות



 חיסונים

Gardasil 9 Nonavalent 
HPV vaccine 

(types 6, 
11,16,18, 31, 

33, 45, 52, 58) 

 ₪ 13.546 150,000.0 נות חיסוןמ 'כיתות ח -רה במסגרת חיסוני השג  )זנים 9-זנים ל 4-מעבר מ) HPV חיסון כנגד

 


