
בקשות להכללת טכנולוגיות שאינן תרופות - 2021עדכון סל 

התוויות כלולות בסלהתוויה מבוקשתמהות(אנגלית)שם הטכנולוגיה (עברית)שם הטכנולוגיה ד"מס

מכשיר תרגום תמונה לקול ב1

(אורקם)

עיוורים. אאמצעי ראיה באמצעות הקראה וזיהוי פנים

לקויי ראיה. ב

 גירוי חשמלי של שורשי העצב ב14

הסקראלי לטיפול באי שליטה 

דליפת שתן - בסוגרים 

(אינטרסטים )

Sacral Neuromodulation for 

urge urinary incontinence 

(interstim)

שימוש בקוצב עצבי סקראלי למיתון התופעות של תסמונת שלפוחית 

.ספינלי ואידיופתי, אי שליטה ממקור מרכזי/ שתן רגיזה ודחיפות 

הטיפול כולל השתלת אלקטרודה דקה מיוחדת לאזור העצם 

הסקראלית לצורך גירוי של שורש העצב הסקראלי היוצא מחוט 

.השדרה ומעצבב את איזור רצפת האגן והסוגרים

נוירומודולציה מבוססת על שינוי תפקודי של העצב על ידי שליחת 

זרם קבוע בתדירות נמוכה שמחזיר את הפעילות לטווח הנורמלי 

.והרצוי

גירוי חשמלי של שורשי )נוירומודוליה עצבית 

לטיפול בפעילות יתר של  (העצב הסקראלי

 Over Active Bladder))שלפוחית השתן 

   ומסוג  Urgency frequencyמסוג 

Urgency incontinence כקו אחרון לאחר 

 קווי טיפול הקיימים בסל הבריאות 3לפחות 

ובהמלצת רופא , ולאחר מבחן אורודינמי חיובי 

אורולוג מומחה

לטיפול באי  (גירוי חשמלי של שורשי העצב הסקראלי)נוירו מודולציה עצבית . 1 

. נקיטת צואה

הטכנולוגיה תינתן לחולים חולים עם נ אי קיטת צואה לאחר כישלון טיפול שמרני 

,תרופתי , התנהגותי )

 (.משוב ביולוגי 

לטיפול ) גירוי חשמלי של שורשי העצב הסקראלי(נוירומודולציה עצבית . 2

באצירת שתן לא חסימתית

אידיופתית כרונית

 Renal denervation (RDN)דנרבציה לעורקי הכליה18

therapy

ביצוע דנברציה לעורקי הכלייה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד לטיפול 

י מערכת המורכבת מצנתר טיפולי אשר גורמת לדנברציה "תרופתי ע

(Symplicity Renal System)  הניתן להכוונה וממחולל

(Generator) הנשלט באופן אוטומטי .

 מיקומים בכל אחד משני 6-4- משגר גלי רדיו ל’ סימפליסטי’צנתר ה

האנרגיה המועברת מכוונת לשיבוש הפעילות . עורקי הכליות

י כך להורדת לחץ "העצבית של מערכת העצבים הסימפטתית וע

הדם למשך בתקופה של מספר חודשים

דם עמיד שאינו -טיפול בחולים עם יתר לחץ

מתאזן עם שלוש תרופות לטיפול ביתר לחץ 

 חודשים 6במינון מקסימלי נסבל ולמשך , דם

.לפחות

סקר ילודים לגילוי חולי סיסטיק 59

CFפיברוזיס 

Newborn screening for the 

diagnosis of cystic fibrosis

 מאפשר טיפול מוקדם ומשפר CF- גילוי מוקדם של החולים ב

.משמעותית את מהלך המחלה ותוחלת החיים

טיפול באמצעות אולטראסאונד 96

 לפרקינסון MRIממוקד מונחה 

(Exablate Neuro)

treatment of  tremor dominant 

Parkinson using MRI guided 

focused ultrasound

MRgFUS הוא שיטת אבלציה תרמית לא פולשנית שניתן להשוותה 

.למעט הצורך בניתוח פתוח, לאבלציה בתדרי רדיו

 tremor)טיפול בחולים עם פרקינסון 

dominant) שאינם מגיבים לטיפול תרופתי

הטיפול יינתן לחולים הסובלים מרעד ביד אחת לפחות על רקע רעד ראשוני 

(Tremor Essential (ET.

 לניטור FLASHטכנולוגיות ד159

(פריסטייל ליברה)סוכר 

FLASH technology for glucose 

monitoring 

 לניטור סוכר המיועדת להחליף בדיקות סוכר בדם FLASHמערכת 

.בניהול עצמי של סוכרת

 (Reader)" קורא"יחידה קבועה - המערכת מורכבת משני חלקים 

לא . ( יום14מיועד לשימוש במשך )וחיישן חד פעמי המוצמד לזרוע 

.נדרשות בדיקות דם מהאצבע בכל התקופה לצורך כיולים

בפעולת סריקה של הקורא מעל החיישן הוא אוסף ומציג את רמת 

 השעות 8-הסוכר בזמן אמת כולל חץ מגמה ופרופיל רמות הסוכר ב

.האחרונות

 המטופלים במספר 2עבור חולי סוכרת סוג 

 multiple daily)זריקות אינסולין ביום 

injections - MDI)

 לניטור סוכרFLASHטכנולוגיות 

:הטכנולוגיה תינתן לכל אחד מהמקרים הבאים .1

. מבוגר שאינו משתמש בניטור סוכר רציף1עבור חולה סוכרת מסוג . א

. שאינו משתמש בניטור סוכר רציף1עבור ילד חולה סוכרת מסוג . ב

,  העונה על מסגרת ההכללה בסל של ניטור סוכר רציף1עבור חולה סוכרת מסוג 

יהיה החולה זכאי

. לניטור סוכרFlashניטור סוכר רציף או טכנולוגיית - לשימוש באחד מהשניים 

.מסגרת ההכללה כוללת זכאות למכשיר ולמתכלים .2

,  ממחיר הרכש%10או  ₪ 25.5על המתכלים תחול השתתפות עצמית של  .3

הנמוך מביניהם

5 מתוך 1עמוד  האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות



בקשות להכללת טכנולוגיות שאינן תרופות - 2021עדכון סל 

התוויות כלולות בסלהתוויה מבוקשתמהות(אנגלית)שם הטכנולוגיה (עברית)שם הטכנולוגיה ד"מס

 למניעת הולדת PGDבדיקת ב173

.ילד עם מוטציות ידועות לסרטן 

 למניעת הולדת ילד עם מוטציות PGDבדיקת 

BRCA: ידועות לסרטן

–אבחון גנטי טרום השרשתי 

:הטיפול יינתן למטופלים שמתקיים לגביהם אחד ממצבים אלה .1

-נשאות של מחלות גנטיות או הפרעה כרומוסומלית במטופלים בהפריה חוץ. א

;גופית עקב ליקויי פוריות

;הפלות חוזרות על רקע הפרעות כרומוסומליות. ב

נשים או זוגות בסיכון גבוה להולדת ילד עם מומים כרומוסומליים חמורים . ג

הגורמות למחלות גנטיות חמורות , במיוחד או זוגות עם נשאות של מוטציות

:שלגביהם מתקיים אחד מאלה, במיוחד

:שני תנאים אלה .1

והמחלה ניתנת לאיתור , קיימת בדיקת מעבדה המאבחנת נשאות למחלה. א

;בעובר

 למחלה מונוגנית חמורה במיוחד כגון תלסמיה %50 עד %25קיים סיכון של . ב

,ור'מייג

;זקס וכדומה-טיי,  השבירXתסמונת , לייפת כיסתית

אשר מעלה , באחד מבני הזוג קיים שינוי כרומוסומלי מאוזן כגון טרנסלוקציה .2

;את הסיכון לעובר עם שינוי כרומוסומלי חמור

;שהסתיימו בלידה, תוגבל לשני הריונות בלבד, הזכאות לטיפול לפי פסקה זו

מחלה הגורמת לתמותה בגיל – " מחלה גנטית חמורה במיוחד", לעניין פסקה זו

.צעיר או לתחלואה וסבל רב בלא אפשרות ריפוי

.נשאות של מוטציות בגנים הגורמים לחירשות גנטית לא תסמונתית. ד

.זכאות לטיפול תיקבע בהתאם להמלצת יועץ גנטי .2

הרחבת גיל - ממוגרפיה לנשים 180

 ומעלה לכלל 40הזכאות מגיל 

הנשים

:בסל השירותים כלולה בדיקת ממוגרפיה. ומעלה לכלל הנשים40 הרחבת הזכאות מגיל 

 אחת לשנה 49 עד 40 אחת לשנתיים נשים בגיל 74 עד 50  נשים בגיל 

.לנשים שיש להן קרוב משפחה בקרבת דם מדרגה ראשונה שלקה בסרטן שד

 אנדוסקופיה באמצעות קפסולה עבור חולים capsule endoscopyקפסולה של המעי הדקב270

עם מחלת קרוהן סימפטומטיים עם תסמינים 

קליניים שאינם מוסברים על ידי אמצעי הדמיה 

.אחרים

תינתן , אנדוסקופיה באמצעות קפסולה לאחר מיצוי אמצעי אבחון אחרים

:להתוויות האלה

דימום סמוי חוזר במערכת העיכול ממקור לא ידוע

(Inflammatory bowel disease - IBD)חשד למחלת מעי דלקתית 

טיפול שיניים לחולים 276

אונקולוגיים המטופלים 

פמידרונאט או , בזולדרונאט

דנוזומאב בשל מיאלומה נפוצה 

או גרורות לעצמית

Dental treatment for cancer 

patients treated wih zoledronic 

acid. Pamidronate or 

denosumab for mutiple 

myeloma or bone metastases

 של טיפול שיניים 100%כיסוי מלא - הרחבה 

במהלך הטיפול , לפני הטיפול התרופתי

התרופתי ועד שנתיים לאחר סיום הטיפול 

התרופתי

משמרים ומשקמים למטופלים אונקולוגיים המטופלים , טיפולי שיניים מונעים

בביספוספונטים או

Denosumabבשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות 

.לא כולל שתלים, טיפולי השיניים יינתנו לפני התחלת הטיפול התרופתי*

הטיפולים הינם כמפורט בחוזר מינהל רפואה לטיפולי שיניים לחולים *

.אונקולוגיים

.%50הטיפול יינתן בהשתתפות עצמית של *

הערכה גנטית נרחבת לצורך ג302

החלטה על השתלת מח עצם 

בחוליםעם כשל מח עצם

.חולים עם כשל מח עצם נרכשבדיקת ריצוף גנטי לזיהוי מוטציות

החלפת מעבד השתל במעבד מדגם / שדרוג Hearing implantable processorשדרוג מעבדי שתל שמיעה318

.חדיש יותר

טיפול שיניים לחולים אונקולוגים 322

או /המקבלים טיפול קרינתי ו

כימותרפי

 של טיפול שיניים 100%כיסוי מלא - הרחבה 

או הכימותרפי/לפני התחלת הטיפול הקרינתי ו

השתלת מסתם אאורטלי בגישה א344

מילעורית

Transcatheter Aortic Valve 

Implantation System (TAVI)

החלפת מסתם אאורטלי בשיטה מלעורית בחולים עם היצרות קשה 

.של המסתם

טיפול בהיצרות קשה של המסתם האאורטלי 

בחולים הנמצאים בדרגת סיכון בינונית 

דרגת סיכון )החלפת מסתם באמצעות ניתוח 

ל  - EuroSCORE או 10-20%בינונית של 

STS. (  4-8של

השתלת מסתם אאורטלי בשיטה מלעורית בחולים בסיכון גבוה

5 מתוך 2עמוד  האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות
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התוויות כלולות בסלהתוויה מבוקשתמהות(אנגלית)שם הטכנולוגיה (עברית)שם הטכנולוגיה ד"מס

 עם שתי התלקחויות או COPDחולי שיקום ריאותא369

50  מעל FEV1-התלקחות אחת עם אשפוז ו

שירותי שיקום ריאות

:השירות יינתן לכל אחד מהמקרים הבאים

סדנת שיקום ריאתי תינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות  .1

(GOLDי דירוג " עפ3-4דרגה )  קשה COPD)חסימתית 

 (COPD)סדנת שיקום ריאתי תינתן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית  .2

לפני ואחרי ניתוחי  ( GOLDי דירוג " ומעלה עפ2דרגה )בדרגה בינונית ומעלה 

. חזה ובטן

- סדנת שיקום ריאתי לחולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת ריאה  .3

.השיקום יינתן באופן רציף מעת ההכללה ברשימת ההמתנה ועד להשתלה

השיקום  - (אחת או יותר)סדנת שיקום ריאתי לחולים לאחר השתלת ריאה  .4

.יינתן באופן רציף למשך השנה הראשונה שלאחר ההשתלה

שירותי שיקום ריאותחולים עם יתר לחץ דם ריאתישיקום ריאותב369

:השירות יינתן לכל אחד מהמקרים הבאים

סדנת שיקום ריאתי תינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות  .1

(GOLDי דירוג " עפ3-4דרגה )  קשה COPD)חסימתית 

 COPD)סדנת שיקום ריאתי תינתן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית  .2

לפני ואחרי ניתוחי  ( GOLDי דירוג " ומעלה עפ2דרגה )בדרגה בינונית ומעלה (

. חזה ובטן

- סדנת שיקום ריאתי לחולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת ריאה  .3

.השיקום יינתן באופן רציף מעת ההכללה ברשימת ההמתנה ועד להשתלה

השיקום  - (אחת או יותר)סדנת שיקום ריאתי לחולים לאחר השתלת ריאה  .4

.יינתן באופן רציף למשך השנה הראשונה שלאחר ההשתלה

חולי ברונכיאקטזיות עם שתי התלקחויות או שיקום ריאותג369

 FEV1התלקחות אחת הגורמת לאשפוז ועם 

80-פחות מ

שירותי שיקום ריאות

:השירות יינתן לכל אחד מהמקרים הבאים

סדנת שיקום ריאתי תינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות  .1

(GOLDי דירוג " עפ3-4דרגה )  קשה COPD)חסימתית 

 (COPD)סדנת שיקום ריאתי תינתן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית  .2

לפני ואחרי ניתוחי  ( GOLDי דירוג " ומעלה עפ2דרגה )בדרגה בינונית ומעלה 

. חזה ובטן

- סדנת שיקום ריאתי לחולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת ריאה  .3

.השיקום יינתן באופן רציף מעת ההכללה ברשימת ההמתנה ועד להשתלה

השיקום  - (אחת או יותר)סדנת שיקום ריאתי לחולים לאחר השתלת ריאה  .4

.יינתן באופן רציף למשך השנה הראשונה שלאחר ההשתלה

 DLCO או 80- פחות מFVC עם ILDחולי שיקום ריאותה369

60%-פחות מ

שירותי שיקום ריאות

:השירות יינתן לכל אחד מהמקרים הבאים

סדנת שיקום ריאתי תינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות  .1

(GOLDי דירוג " עפ3-4דרגה )  קשה COPD)חסימתית 

 (COPD)סדנת שיקום ריאתי תינתן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית  .2

לפני ואחרי ניתוחי  ( GOLDי דירוג " ומעלה עפ2דרגה )בדרגה בינונית ומעלה 

. חזה ובטן

- סדנת שיקום ריאתי לחולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת ריאה  .3

.השיקום יינתן באופן רציף מעת ההכללה ברשימת ההמתנה ועד להשתלה

השיקום  - (אחת או יותר)סדנת שיקום ריאתי לחולים לאחר השתלת ריאה  .4

.יינתן באופן רציף למשך השנה הראשונה שלאחר ההשתלה

OCD-גירוי  מוחי עמוק לטיפול ב372

(Activa)

DBS for OCD 18קיצוב מוחי עמוק לטיפול בחולים מעל גיל 

עמידה , עם הפרעה טורדנית כפייתית קשה, 

לטיפול תרופתי לאחר כישלון טיפול התנהגותי 

קוגניטיבי

טיפול בחולים הסובלים מפרקינסון דיסטוניה ורעד ראשוני העמידים לטיפול *

תרופתי

גירוי מוחי עמוק לטיפול בבגירים הסובלים מאפילפסיה עמידה*

עם ) partial onsetעבור חולי אפילפסיה בגירים הסובלים מהתקפים מסוג  . 1

:העונים על כל אלה (או ללא התרחבות למוקדים נוספים

; (שלוש תרופות לפחות)לאחר מיצוי טיפול תרופתי באפילפסיה . א

.VNS-לאחר מיצוי טיפול ב. ב

.הטיפול יבוצע בהתאם להמלצת מומחה בנוירולוגיה. 2
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התוויות כלולות בסלהתוויה מבוקשתמהות(אנגלית)שם הטכנולוגיה (עברית)שם הטכנולוגיה ד"מס

 Treatment of dental trauma inטיפול בחבלות שיניים בילדים380

children

הרחבה לסל טיפולי השיניים הקיים עבור 

כך שיכלול גם את מגוון , 18ילדים עד גיל 

הטיפולים לחבלה בשיניים ולאפשר המשך 

הטיפול לילדים שנחבלו בשיניים בעבר אשר 

נדרשים להמשך מעקב וטיפול או שהמתינו 

כדי להשלים את  (סיום הגדילה) 17-18לגיל 

או הטיפול /ו (כתר, למשל)טיפול שיקום הפה 

.(שתל דנטלי, למשל)כירורגי 

לידתית לא -אבחנה גנטית טרוםא384

(כגון וריפיי)פולשנית 

non  invasive prenatal 

screening (Verifi) 

  non (NIPS )בדיקת סקר גנטית טרום לידתית לא פולשנית 

invasive prenatal screening ,  המיועדת לנשים בהריון עם עובר

יחיד או תאומים הבוחרות לבצע בדיקות סקר לאיתור הפרעות 

. כרומוזומליות בעובר

 5-הבדיקה מדווחת על הפרעות ברמת טריזומיות או מונוזומיות ב

Y-  וX וכרומוזומי המין 21,18,13בחמישה כרומוזומים 

 כבדיקת סקר ראשוני להפרעות כרומוזומליות 

בעובר לכלל הנשים בהריון עם עובר יחיד או 

או ללא אינדיקציה /  ו35מתחת לגיל )תאומים 

סיסי שלייה לפי התוויות /לדיקור מי שפיר

.(הסל

לידתית לא -אבחנה גנטית טרוםב384

(כגון וריפיי)פולשנית 

non  invasive prenatal 

screening (Verifi) 

  non (NIPS )בדיקת סקר גנטית טרום לידתית לא פולשנית 

invasive prenatal screening ,  המיועדת לנשים בהריון עם עובר

יחיד או תאומים הבוחרות לבצע בדיקות סקר לאיתור הפרעות 

. כרומוזומליות בעובר

 5-הבדיקה מדווחת על הפרעות ברמת טריזומיות או מונוזומיות ב

Y-  וX וכרומוזומי המין 21,18,13בחמישה כרומוזומים 

כבדיקת סקר שניוני להפרעות כרומוזומליות 

בעובר לנשים בהריון עם עובר יחיד או 

 1:1000תאומים אשר סווגו  לסיכון של 

 35מתחת לגיל  )ומעלה בסקר שליש ראשון  

סיסי /או ללא אינדיקציה לדיקור מי שפיר/ ו

.(שלייה לפי התוויות הסל

, אוטומטית-מערכת היברידית385

מותאמת אישית לניטור סוכר 

 )רציף במעגל סגור 

MiniMed™ 670G )

Hybrid closed-loop system for 

Continuous Glucose 

monitoring and Self-adjusting 

insulin delivery

 ומעלה 14 מגיל 1עבור חולי סוכרת סוג 

המטופלים כיום במשאבה ומד ניטור סוכר 

.%8 מעל HbA1cעם , רציף

, אוטומטית-מערכת היברידיתא385

מותאמת אישית לניטור סוכר 

 )רציף במעגל סגור 

MiniMed™ 670G )

Hybrid closed-loop system for 

Continuous Glucose 

monitoring and Self-adjusting 

insulin delivery

 שנים בעלי נסיון 18עבור מבוגרים מעל גיל 

בשימוש במשאבה ומד סוכר רציף עם כשלון 

בהשגת איזון 

, אוטומטית-מערכת היברידיתב385

מותאמת אישית לניטור סוכר 

 )רציף במעגל סגור 

MiniMed™ 670G )

Hybrid closed-loop system for 

Continuous Glucose 

monitoring and Self-adjusting 

insulin delivery

 שנים 7  מעל גיל 1עבור חולי סוכרת מסוג 

עם  נסיון במשאבה ומד סוכר רציף ללא 

השגת   איזון 

א חופשי "בדיקת גנומית מסוג ביופסיה נוזלית המרצפת מקטעי דנ360Guardant360 גארדנט ב388

- ctDNA)מדגימת הדם של המטופל שמקורם גם מהגידול וגרורותיו 

circulating tumor DNA) . הריצוף מתבצע באמצעות טכנולוגיית

מסוג  (NGS-Next Generation Sequencing)ריצוף מהדור הבא 

. (Hybrid Capture)לכידה היברידית 

. גנים הקשורים לסרטן73- בבדיקה מזוהים כל סוגי המוטציות ב

 Adenoחולים המאובחנים עם סרטן ריאות 

NSCLC בשלב מחלה מתקדם (IV) 

- שמחלתם התקדמה תחת טיפול ממוקד

בקשה לאפשרות ביצוע בדיקה שניה לאחר 

ההתקדמות

389Tempus xTגנים 595א מרקמת הגידול של "בדיקה גנומית המשלבת ריצוף דנ 

מבוססת )בהתאמה לאותם גנים מרקמה נורמלית של המטופל 

(. גנים23,000)וריצוף טרנסקריפטום מלא , (דגימת דם

סרטן ממקור לא ידוע

400VNS לטיפול בדיכאון עמיד 

(Symmetry)

 טיפולים 4- ורי עמיד ל 'טיפול בחולי דיכאון מג

הסובלים מאפיזודות , תרופתיים או יותר

דיכאוניות

או שאינם מתאימים  , ECT- למרות טיפול ב 

 .ECT- לטיפול ב 

קוצב וגאלי לטיפול באפילפסיה- (15)(א)16

:חוזר מינהל רפואה

:קוצב וגאלי לטיפול באפילפסיה. א

שנכשל בהם טיפול תרופתי אנטי , הטיפול יינתן לחולים הסובלים מאפילפסיה. 1

אפילפטי מקובל ואינם מתאימים לניתוח להסרת מוקד אפילפטי או שנכשל בהם 

(ואגוס)גירוי חשמלי של העצב התועה 

הטיפול יינתן בעצב התועה השמאלי. 2

כישלון טיפולי יוגדר כחולים אשר אינם מגיבים למרות מיצוי הטיפול התרופתי . ב

.אפילפטיות-בתרופות אנטי

, חולים המתאימים לניתוח יוגדרו כחולים בהם קיים מוקד אפילפטי מוגדר. ג

.הניתן להסרה כירורגית או לטיפול סטראוטקטי
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התוויות כלולות בסלהתוויה מבוקשתמהות(אנגלית)שם הטכנולוגיה (עברית)שם הטכנולוגיה ד"מס

מכשירי אינהלציה לחולים עם 401

ברונכיאקטזות

מכשירי אינהךציה ונבולייזר לתרופות ייעודיות 

JETלחולי ברונכיאקטזות בטכנולוגיה מדחס 

 CF - fibrosis Cystic)מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות לחולי לייפת כיסתית 

Primary ciliary dyskinesia ( PCD-) ו (

 ciliaryמכשירי האינהלציה יינתנו לחולים הסובלים מלייפת כיסתית או . 1

Primary dyskinesia ומקבלים טיפול תרופתי ייעודי למחלתם באינהלציה .

יינתנו לחולים  )VMT ) Technology Mesh Vibratingמכשירים מסוג . 2

:העונים על אחד מאלה

ומקבלים טיפול תרופתי  ( CF) שנים החולים בלייפת כיסתית 18ילדים עד גיל . א

.ייעודי למחלתם באינהלציה

 ה מטופלים בתרופות אשר קיימת עבורן הוריה PCD או CFבגירים חולי . ב

.רישומית לשימוש במכשיר מסוג זה

.הזכאות למכשיר כוללת גם מתכלים כגון נבולייזרים חליפיים או מסנני אוויר . 3

.הזכאות היא למכשיר אחד ולהחלפתו פעם בשנתיים.4

תיקון מסתם טריקוספידלי 406

בגישה מלעורית באמצעות קליפ 

(טריקליפ)

Triclipלטיפול בדלף טריקוספידלי חמור בחולים תיקון מסתם טריקוספידלי בגישה מלעורית באמצעות קליפ

שאינם יכולים לעבור ניתוח לב פתוח

בדיקה גנומית מקיפה 407

לממאירויות ילדים ומתבגרים

 Oncomine Childhood Cancer 

Assay

בדיקה גנומית מקיפה לממאירויות ילדים 

ומתבגרים

בדיקות סקר גנטיות לאיתור 410

סקר – נשאים למחלות גנטיות 

.רחב אחיד

Expanding Genetic Carrier 

Screening – uniform test 

בדיקת סקר גנטית למגוון רחב של מחלות ששיעור הנשאות הוא עד 

ללא הגדרה מראש של מחלות מול , (1:40,000- חולים) 1:100-ל

הבדיקה תבוצע בשני בני הזוג במקביל או באופן . קבוצות אוכלוסיה 

.מדורג

בדיקת סקר גנטי רחב בסל הבריאות 

הממלכתי לאיתור נשאים למחלות גנטיות 

.(1:40,000או חולים עד  ) 1:100בסיכון עד 

רפואה מותאמת אישית 412

מבוססת ריצוף גנומי מקיף

להרחיב את אוכלוסיית חולי הסרטן הזכאים 

לאפיון גנומי מקיף של הגידול הסרטני 

לכל חולי - ולהתאמת טיפול תרופתי על בסיסו 

גרורתי /הסרטן המאובחנים בשלב המתקדם

.של מחלתם

נוירומודולציה לטיפול אקוטי 415

(כגון נריביו)במיגרנה 

 remote electrical 

neuromodulation for the actue 

treatment of migraine (Nerivio)

טיפול חריף במיגרנה עם ובלי אאורה בחולים 

 ומעלה שאינם סובלים ממיגרנה כרונית18בני 

בדיקות ריצוף גנטי לילדים עם 420

חוסר תגובה לטיפול או הישנות 

גידולים ממאירים

Genomic sequencing Test for 

Recurrent or not responding 

Pediatric Cancer

בדיקות ריצוף גנטי לילדים עם חוסר תגובה 

לטיפול או הישנות גידולים ממאירים

 מכשיר לחץ חיובי סוף נשיפתי 425

לפינוי הפרשות    (עם ובלי רטט)

(כגון ארוביקה)מדרכי הנשימה  

 Positive Expiratory Pressure 

and OPEP Devices (Aerobika)

 או יותר החמרות 2חולי ברונכיאקטזות עם . א

בשנה או אשפוז

CFחולי . ב

PCDחולי . ג

או וגיניזמוס/נשים עם וולוודיניה וvaginal dilatorsמאמני נרתיק426
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