
 

 

 

 לכבוד
 מג"ר טל מורגנשטרן

 בסל הבריאות מנהלת האגף להערכה טכנולוגית
 משרד הבריאות

 7711ת.ד. 
 2717119ירושלים 

 
 גב' מורגנשטרן הנכבדה,

 תעדוף תרופות אונקולוגיות ע"י האגוד האונקולוגי: הנדון
 

, למטפלים, למטופליםתהליך דרוג התרופות על ידי האיגודים המקצועיים מורכב ובעל משמעות רבה 

 . לקופות החולים ולמשרד הבריאות

 

היינו עדים כאונקולוגים, להתפתחות והתבססות שתי מהפכות עיקריות בתחום  בשנה האחרונה

"רפואה מותאמת אישית" גנומית )בירור גנומי וטיפול ספציפי במקרים בהם נמצא  –האונקולוגיה: האחת 

כן  עילות הרבה יותר ורעילות הרבה פחות בהשוואה לכימותרפיה. תרופות שהינן י –אונקוגן בר טיפול( 

נוגדנים מעכבי צ'קפוינט המפעילים את מערכת  –אימונותרפיה  –השניהדורג מידע זה בעדיפות עליונה.

החיסון של המטופל לתקוף את הגידול. בתחום זה, מעבר ליעילות גבוהה ורעילות פחותה משמעותית 

מול כימותרפיה, אנו גם עדים כיום למקרים של רמיסיה מלאה בחלק מהמטופלים הגרורתיים, שבעבר 

תחומי האונקולוגיה ובשלבים מוקדמים יותר במהלך  לא היו ברי ריפוי. האימונותרפיה מתרחבת לרוב

 המחלה. 

 

תרופות או התוויות חדשות בתחום האונקולוגיה לסל התרופות. רבות מבין התרופות  47השנה הוגשו 

שתועדפו על ידי צוות האונקולוגים הינן מתחום הטיפול הביולוגי מכוון המטרה או מתחום האימונותרפיה, 

לכימותרפיה בסרטן   pdl1המרשימים ביותר. לדוגמא, הוספת מעכבי  םהקליניישכן שם נצפו ההישגים 

ריאה עם תאים קטנים, הובילה לשיפור בתוחלת החיים של המטופלים לראשונה מזה שני עשורים 

בסרטן מעי גס  (BRAF) בנוסף, לראשונה טיפול ביולוגי מכוון מטרהשליליים.  םועשרות מחקרים קליניי

 המשפר הישרדות בהשוואה לכימותרפיה, עם פרופיל רעילות מתון בהרבה. 

 

כלומר תרופה בעלת מנגנון פעילות זהה לתרופה  –”me too drug“–חלק מהתרופות עומדות בהגדרת 

. במקרים בהם הוגשו להתוויה זהה לתרופה םאחרת שנמצאה יעילה ותוצאות דומות במחקרים רנדומליי

 ת בסל התרופות הוספנו תרופות אלו בתחתית התעדוף כ"תרופות ללא תוספת עלות".מאושר

 



, חלק מהמלצותינו מבוססות על מחקרי פאזה ראשונה ושניה בהעדר נתונים ממחקרי פאזה שלישית

בעיקר בהתוויות נדירות בהן לא צפויים מחקרי פאזה שלישית בשל מיעוט מטופלים או בהינתן יעילות חד 

 . (PDGFR D842Vעם מוטציה  GISTמחקרים מוקדמים )לדוגמא בגידולי משמעית ב

 

הוגשו ארבע טכנולוגיות רלבנטיות לאיגוד האונקולוגי )לא התאפשרה התייחסותנו לטכנולוגיות בילדים 

אלו טכנולוגיות שיתועדפו בצורה הטובה ביותר על ידי  –לתחילת ממוגרפיית סקר  לוגם לא להורדת הגי

הנגשת רפואה מותאמת אישית ברצוננו לשים דגש על ןביניה–החוגים אונקולוגיה פדיאטרית והדמיה( 

בהעדר  מחקרים השוואתיים פרוספקטיביםמבוססת ריצוף גנומי בגידולים סולידים. למרות היעדר 

standard of care לוגיה זו מומלצת כיום על ידי האיגוד האירופאי לאונקולוגיה , טכנוראוי להשוואה

(ESMOבכל הגידולים הסולידים, ובישראל קיימת בסל רק בסרטן ריאה ).  מאחר ובשורה של גידולים

בדיקות גנומיות שונות ומאחר והמחיר של הריצוף הגנומי זהה כיום לביצוע  3-7סולידים הסל מכסה מעל 

 בדיקות גנומיות שונות, הוספנו התוויה זו ברשימת "ללא תוספת עלות".  3-7

 

הסרטן הרבים,  בראש רשימת גורמי התמותה בארץ ובעולם, וגם בקרב מחלימי מחלת הסרטן נמצאת 

התחלואה החריפה והכרונית משמעותית. מדובר במגיפה עם השלכות כלכליות על המטופל, משפחתו, 

יימצא מימון ראוי לכל התרופות שדורגו על ידי האיגוד , לכן אנו תקווה כי כולה הישראלית והחברה

 האונקולוגי.

 

 תהליך העבודה בדרוג התרופות מטעם האיגוד האונקולוגי:

 

טיפול שד, החוגים: לראשי  רשימה הרלוונטיתהועברה ההמועמדות עם קבלת רשימת התרופות  .א
 .ומלנומה, סרקומהGU , GI, גינקואונקולוגיה, ריאה, תומך

 

 מדדימשרד הבריאות בטופס ההנחיות תבקשו לדרג את התרופות הרלוונטיות על פי החוגים ה .ב
)באדיבות פרופ' נתן צ'רני(. כל החוגים קיימו ישיבות ייעודיות בהן   ESMOוכן על פי קריטריון 

הוצגו הטיפולים המתאימים, נערך דיון ונרשם פרוטוקול.  כל הרופאים שנטלו חלק בהצבעה 
 מילאו טופס גילוי נאות.

 

ד"ר  )יו"ר(, ד"ר אלונה זראת  לצורך דירוג כלל התרופות, בחר האיגוד בוועדה מטעמוהכוללת .ג
 .נירית ירוםוד"ר  יונתן כהן ר "ד, ד"ר ריטה טוקר,ובינובקרן ר

 

התרופות שנבחרו בראש תיעדפה את  הוועדה עברה על כלל התרופות שהוגשו לסל התרופות,ו .ד
 .החוגים השוניםשל  הרשימה

 

 :הועדה הקריטריונים שהנחו את אלו  .ה
 

, תוך מתן Primary end-pointשל ה  HR-צמת הודורגו בהתאם לע IIIפאזה  מחקרי  .7
 PFSהיה הישרדות ושיפור משמעותי ב  Primary end-pointעדיפות למחקרים בהם ה 

 ובאיכות החיים.  
 ,אפשר ביצוע השוואה בין מחלות קטלניות ומחלות בעלות מהלך איטי HRהשימוש ב  .9

. PFSשכן באמצעותו מתקבלת השוואה בערך המוחלט של התוספת בהישרדות או ב 
 נוזה גרועה התיחסנו גם לחודשי הישרדות מוחלטים.במחלות בעלות פרוג



נבדקו הציונים שקיבלה כל טכנולוגיה ע"י החוגים בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכן  .3
 .ESMOעל פי מדדי 

 Primaryנבדקה הרלוונטיות הסטטיסטית והקלינית של ה  II-ו  Iפאזה במחקרים  .4
endpoint נסקרו חוות הדעת של ,FDA ,EMA  תוך התבססות על רפואיים, ופרסומים

עדוף תרופות אלו שיקף גם את שיקול הדעת תכנסים אחרונים.מצגות חומר שפורסם ומ
 של החוג הרלוונטי ושל הוועדה.

שיתקיים בספטמבר   ESMO.  במידה ובכנס EMAאו  FDAרק תרופות מאושרותדורגו  .5
שימת האיגוד תעודכן ר חדשיםורלבנטים, FDAאו שיתקבלו אישורי  יתקבל מידע חדש

 בהתאם.
 

 

 להן דירוג התרופות האונקולוגיות על ידי החוג האונקולוגי

 

 תועלת מקובלות חשיבות אינדיקציה  שם מסחרי דירוג 

1 Tecentriq 
+bevacizumab 

unresectable or metastatic HCC 
who have not received prior 
systemic therapy. 

1 1 1 

 ESMO5בהשוואה לסורפניב ,   OSחודשים ב 13שיפור של : נימוקים

2 Keytruda Microsatellite Instability-High or 
Mismatch Repair Deficient 
Colorectal Carcinoma– 
 הרחבתהסל הקיים לקו ראשון

1 1 1 

 ESMO4מול כימותרפיה, פחות תופעות לוואי.   PFSחודשים ב8שיפור של  נימוקים:
 לכל מטופלי קולון גרורתי לפני קו ראשון MMRו אMSI*מחייב בדיקת 

3 Imfinzi Imfinzi in combination with 
etoposide and either carboplatin or 
cisplatin is indicated for the first line 
treatment of patients with 
extensive-stage small cell lung 
cancer. 

1 1 1 

 ESMO 4. שיפור באיכות חיים. 8%ב 2y OSחודשים ושיפור  3חציוני ב  OSשיפור  נימוקים:
)נראה שהיעילות דומה ויכול  ESMO3* הגשה דומה לטסנטריק/אטזוליזומאב באותה אינדיקציה אך 

 להיכלל גם באותה אינדיקציה אם משפר עלויות(

7 Braftovi in combination with cetuximab, is 
indicated for the treatment of 
metastatic colorectal cancer with 
BRAF V600E mutation after prior 
therapy. 

1 1 1 

 ESMOבהשוואה לכימותרפיהעם ארביטוקס,  HR=0.61חודשים 3.7משפר הישרדות חציונית נימוקים:
4 

 מטופלי קולון גרורתי במהלך הקו הראשון לכל BRAF*מחייב בדיקת 

5 Opdivo + 
Yervoy 

first-line treatment of adult patients 
with metastatic non-small cell lung 

1 1 1 



cancer (NSCLC), with no EGFR or 
 ALK genomic tumor aberrations

1%>PDL1  

 בחוליםעם 33% ל 22% מ -לעומת כימותרפיה 11%שרדותבשלוששניםשליותרמינימוקים:שיפורה
PDL1 בחוליםעם 34% ל 15% מ,חיובי PDL1  ,שלילי, שיפור באיכות חייםESMO 5 

 שלילי  PDL1חיובי, אך התרופה מאד הועילה גם לקבוצת  PDL1ל  FDA*אישור 

6 Bavencio Maintenance treatment of patients 
with locally advanced or metastatic 
urothelial carcinoma (UC) that has 
not progressed with first-line 
platinum-containing chemotherapy 

1 2 1 

. PFSחודשים(, יתרון ב 17.3חודשים לעומת  21.7) חודשים בהישרדות חציונית 4שיפור של  נימוקים:
 , ESMO4דירוג 

7 Keytruda recurrent locally advanced or 
metastatic squamous cell 
carcinoma of the esophagus whose 
tumors express PD-L1 (CPS ≥10) 
as determined by a validated test, 
with disease progression after one 
or more prior lines of systemic 
therapy. 

   

חודשים בהישרדות חציונית בהשוואה לכימותרפיה, פחות תופעות לוואי.  3.6שיפור של נימוקים:
ESMO4. 

 PDL1 CPS*מצריך בדיקת 

8 Zejula Maintenance treatment of adult 
patients with advanced epithelial 
ovarian, fallopian tube, or primary 
peritoneal cancer who are in a 
complete or partial response to 
first-line platinum-based 
chemotherapy. 

 HRDלמטופלות הרחבת התויה

1 1 1 

 )טיפול "משלים"( PFS  ,ESMO grade Aחודשים ב 12שיפור של  נימוקים:
 Myriadשל  HRD*צריך להיכנס עם בדיקת 

 שנים 3*אותה אוכלוסייה כמו אולפריב. מתן התרופה ל

8* Lynparza First-line Maintenance Treatment of 
Advanced Ovarian Cancer in 
Combination with 

BevacizumabLynparza is indicated 
in combination with bevacizumab 
for the maintenance treatment of 
adult patients with advanced 
epithelial ovarian, fallopian tube or 
primary peritoneal cancer who are 
in complete or partial response to 
first-line platinum-based 

1 1 1 



chemotherapy and whose cancer is 
associated with homologous 
recombination deficiency (HRD)  

 )טיפול "משלים"( PFS  ,ESMO grade Aחודשים ב 12שיפור של  נימוקים:
 HRD*צריך להיכנס עם בדיקת 

נירפריב, אותה תועלת, תרופה זו אמורה להינתן שנתיים ביחד עם אבסטין. במידה כמו  האוכלוסיי*אותה 
 class effect -והעלות זהה 

9 Enhertu Treatment of adult patients with 
unresectable or metastatic HER2-
positive breast cancer who have 
received two or more prior anti-
HER2-based regimens in the 
metastatic setting. 

1 2 1 

זו לאחר שני קוי  הגבוה מאד באוכלוסיי - ORR=60%ללא זרוע השוואה,  2נבדק במחקר פאזה נימוקים:
 ESMO3חודשים,דירוג 17מעל , משך התגובה TDM1טיפול כולל 

11 Avyakit Treatment of adults with 
unresectable or metastatic 
gastrointestinal stromal tumor 
(GIST) harboring a platelet-derived 
growth factor receptor alpha 
(PDGFRA) exon 18 mutation, 
including PDGFRA D842V 

1 2 1 

מכלל חולי הגיסטהגרורתי(, שמחלתם עמידה  7%נימוקים: מדובר על קבוצה זעירה של מטופלים )
ללא זרוע השוואה הראה  2הזמינים כיום בסל. מחקר פאזה  PDGFRו KITמלכתחילה למעכבי 

  1y PFSתגובה ומשך תגובה ארוך מאד ) 88%במטופלים גם בקו ראשון וגם בקוים מתקדמים 
 Heinrich et al, ASCO 2020. 81%היה

 גרורתי  GISTלכל המטופלים עם   KITPDGFR*מצריך בדיקה גנומית ל 

11 Erleada Treatment of patients with 
metastatic castration sensitive 
prostate cancer (mCSPC). 

2 1 1 

 , ESMO4חציוני.  PFSחודשים ב 21, שיפור של מעל  2yOSב  9%נימוקים: שיפור של 
 באותה אוכלוסיה –אנזלוטמיד–הגשה זהה לתרופה הבאה *
תרופה שדורשת מתן סטרואידים לתקופה ממושכת –אבירטרון–קיימת בסל תרופה לאינדיקציה *

תרופות  2ורשומה רק לקבוצה של חולים עם נפח גדול של מחלה גרורתית . כאן השנה מוגשות 
למטופלים עם נפח קטן וגם לנפח גדול של מחלה. )אלראדהואנזלוטמיד( לנוכח יתרון מובהק בשרידה גם 

 .היתרון נוסף, התרופות לא דורשות מתן סטרואידים

11* Xtandi Treatment of adult men with 
metastatic hormone-sensitive 
prostate cancer (mHSPC) in 
combination with androgen 
deprivation therapy. 

2 1 1 

 ESMO4, דירוג 3yPFSב  24%, שיפור של  3yOSב 8%שיפור של נימוקים:
 יהיבאותה אוכלוס –לראדה–*הגשה זהה לתרופה הבאה 

12 Stivarga Treatment of adult patients with 
hepatocellular carcinoma (HCC) 
who have been previously treated 

1 1 1 



with sorafenib. 

 ESMO4חודשים בהישרדות חציונית מול פלסבו,  3נימוקים: שיפור של

13 Lynparza treatment of adult patients with 
deleterious or suspected 
deleterious germline or somatic 
homologous recombination repair 
(HRR) gene-mutated metastatic 
castration-resistant prostate cancer 
(mCRPC) who have progressed 
following prior treatment with 
enzalutamide or abiraterone. 

   

 ESMO3חודשים בהישרדות חציונית.  3.7נימוקים: שיפור של
) A, אולם עד כה פורסמו תוצאות מובהקות למטופלים בקוהורטHRR*ההגשה לסל לכל אוכלוסיית*
, BRCAהיא במטופלים עם מוטציית  המרביתת.  נכון למידע היום התועל(ATMולמוטציית  BRCA1/2ל

 והאיגוד ממליץ להגביל הטיפול לאוכלוסייה בלבד.
 BRCA1/2*מחייב בדיקת 

14 Tabrecta Treatment of patients with 
metastatic non small cell lung 
cancer (NSCLC) with a 
mesenchymal-epithelial transition 
(MET) exon 14 skipping mutation. 

1 2 1 

(. מחקר לא NSCLCמחולי  3%אוכלוסייה מצומצמת של מטופלים עם מוטציה ברת טיפול )כנימוקים: 
 51%חודשים( ובקוים מתקדמים )כ 17תגובה, משך תגובה  68%השוואתי בדק התרופה כקו ראשון )

 .ESMO3חודשים(,  4תגובה, משך תגובה 
Housain et al ASCO 2020 

15 Padcev Treatment of adult patients with locally 
advanced or metastatic urothelial 
cancer (mUC) who have previously 
received PD-1 or PD-L1 inhibitor, and 
a platinum-containing chemotherapy in 
the neoadjuvant/adjuvant, locally 
advanced or metastatic setting. 

1 2 1 

חודשים, לא קיים כיום קו  4תגובה, משך התגובה  77% –נימוקים: במחקר פאזה שניה לא השוואתי 
 ESMO2בסרטן כיס השתן.  3טיפול 

16* Lynparza 
Zejula 

Rubraca 

Maintenance treatment of adult 
patients with platinum-sensitive 
relapsed high-grade epithelial ovarian, 
fallopian tube, or primary peritoneal 
cancer who are in response (complete 
response or partial response) to 
platinum-based chemotherapy. 

 

1 1 1 

 class effectבקו שני,    BRCAנימוקים: הרחבת התויה נוכחית גם לנשים ללא מוטציה ב
 2yPFS 21%חודשים, וכ 3פלסבו של כ מולPFSשיפור ב brcawtשלושת התרופות הראו באוכלוסיית ה

 ESMO4כלומר אפקט ממושך. 

14 Abraxane Abraxane in combination with 
gemcitabine is indicated for the 

1 1 1 



first-line treatment of adult patients 
with metastatic adenocarcinoma of 
the pancreas.  

 ESMO2נימוקים: שיפור של חודשיים בהישרדות חציונית מול גמזר לבד, 
 ( KPS>70החוג מציע לאשר התרופה רק במטופלים עם מצב תפקודי ירוד )*

18 Piqray Indicated in postmenopausal women, 
and men, with hormone receptor (HR) 
positive, human epidermal growth 
factor receptor 2 (HER2) negative, 
advanced breast cancer with a 
PIK3CA mutation in combination with 
fulvestrant after disease progression 
following an endocrine based regimen. 

2 2 1 

 ESMO3חציוני מול טיפול הורמונלי לבד,  PFSחודשים ב 5נימוקים: שיפור של כ
 PIK3CA*מחייב בדיקה גנומית

19 Lynparza Maintenance treatment of adult 
patients with deleterious or suspected 
deleterious gBRCAm metastatic 
pancreatic adenocarcinoma whose 
disease has not progressed on at least 
16 weeks of a first-line platinum-based 
chemotherapy regimen. 

 

1.5 1 2 

 ESMO3חודשים,  3.6יוני בצח  PFSשיפור בנימוקים: 
 חולי לבלב בקו הראשון בכלBRCAמחייב בדיקת *

21 Tecentriq Tecentriq, in combination with 
zelboraf and cotellic, is indicated for 
the treatment of patients with BRAF 
V600 mutation-positive 
unresectable or metastatic 
melanoma 

   

 4%ב 2yOS, ומשפר TKIsחודשים מול משלב  7.5 בחציוני  PFSנימוקים: משפר 
ESMO 3 

21 Halaven Treatment of patients with locally 
advanced or metastatic breast 
cancer who havxfde progressed 
after at least one chemotherapeutic 
regimen for advanced disease.  
Prior therapy should have included 
an anthracycline and a taxane in 
either the adjuvant or metastatic 
setting  unless patients were not 
suitable for these treatments. 

 

1.5 1 2 

 ESMO2חודשים מול כימותרפיות אחרות,  3נימוקים: מאריך הישרדות חציונית ב

22 Tecentriq + 
Bevacizumab 

In patients with EGFR mutant or 
ALK-positive NSCLC, TECENTRIQ, 

   



in combination with bevacizumab, 
paclitaxel, and carboplatin, is 
indicated only after failure of 
appropriate targeted therapies. 

, המחקר כלל אנליזה מתוכננת של NSCLC WTמוגש ללא תוספת עלות לכלל אוכלוסיית  :נימוקים
שיפור משמעותי בהישרדות, באוכלוסיה זו הטיפול בקומבינציה  עםALKו EGFRחולים עם מוטציה ב

 ESMO3כימו אימונו אינו בסל כיום, 

23 Keytruda Treatment of patients with Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG)-
unresponsive high risk, non-muscle 
invasive bladder cancer (NMIBC) 
with carcinoma-in-situ (CIS) with or 
without papillary tumors who are 
ineligible for, or have elected not to 
undergo cystectomy. 

   

מלאה מחקר עם זרוע אחת במטופלים שסרבו או לא מתאימים לכריתת כיס שתן, מראה תגובה נימוקים: 
. להערכתנו המעקב קצר מדי והכללת התרופה בסל עלולה להטות את הכף 71%בכ לקיטרודהוממושכת 

רנדומלי כך שיותר מטופלים יסרבו לכריתת כיס שתן )הטיפול הסטנדרטי בסיטואצי זו( ללא מחקר 
 .ומעקב ארוך יותר. לא עומד בדירוג אסמו

27 Rubraca Treatment of adult patients with 
deleterious BRCA mutation 
(germline and/or somatic)-
associated epithelial ovarian, 
fallopian tube, or primary peritoneal 
cancer who have been treated with 
two or more chemotherapies. 

3 1 1 

, ייתן מענה בחולות הבודדות ESMO3חודשים  9, ומשך תגובהבן ORR 57%נימוקים: טיפול יעיל עם 
 ESMO3ו טיפול ראשון או שני. קב PARPשלא קיבלו מעכב BRCAנשאיות 

25 Xgeva Prevention of skeletal related 
events (pathological fracture, 
radiation to bone, spinal cord 
compression or surgery to bone) in 
adults with multiple myeloma and in 
adults with bone metastases from 
solid tumours 

2 1 2 

 , מפחית תופעות לוואי וביקורים באישפוז יום.21%בכSREנימוקים: יתרון על פני זומרה במניעת 
 ESMOלא ניתן לדרג לפי 

טיפולי שיניים לפני טיפולי קרינה לראש  טיפולי שיניים  26
 כיסוי  111%צוואר 

   

נימוקים: לאחר הקרנות טיפולי שיניים מסובכים ומורבידים הרבה יותר, לכן יש להשלימם לפני תחילת 
הטיפול, בנוסף, עבודות מראות שטיפולי שיניים לפני קרינה לראש ולצוואר מפחיתים את הסיכון לסיבוך 

 ONJ–מהקרנות 

      

 

תוספת עלות או שלהערכתנו צריכות להיכנס משלב זה יפורטו תרופות או טכנולוגיות שהוגשו לסל ללא 
 ללא תוספת עלות



1 Vitrakvi Vitrakvi as monotherapy is 
indicated for the treatment of adult 
and paediatric patients with solid 
tumours that display a Neurotrophic 
Tyrosine Receptor Kinase (NTRK) 
gene fusion, Who have a disease 
that is locally advanced, metastatic 
or where surgical resection is likely 
to result in severe morbidity, and 
 •Who have no satisfactory 
treatment options 

   

 35, ומשך תגובה מעל ORR=75%הודגם  tumor-agnosticנימוקים: אין מידע רנדומלי אך במחקר 
 חודשים. קיימת תרופה דומה להתויה, ללרוטרקטיניב פרופיל תופעות לוואי שונה.

2 Alunbrig ALUNBRIG is indicated for the 
treatment of adult patients with 
anaplastic lymphoma kinase (ALK)-
positive metastatic non-small cell 
lung cancer (NSCLC) as detected 
by an FDA-approved test. 

   

נימוקים: הרחבת התויה לקו טיפול ראשון. בסל כיום אלקטיניבוקריזוטיניב. בריגטיניב נמצא יעיל יותר 
 לקו ראשון ללא תוספת עלות.ועם חדירות מוחית טובה יותר. להוספה  3מקריזוטיניב במחקר פאזה 

3 Nerlynx Advanced or Metastatic Breast 
Cancer -Nerlynx in combination 
with capecitabine is indicated for 
the treatment of adult patients with 
advanced or metastatic HER2-
positive breast cancer who have 
received two or more prior anti-
HER2 based regimens in the 
metastatic setting. 

   

נימוקים: בסל לפטיניב באותה האינדיקציה, לנרטיניב יעילות דומה עם פרופיל תופעות לוואי שונה, 
 להכללה ללא תוספת עלות.

7 Keytruda Treatment of adult and pediatric 
patients with recurrent locally 
advanced or metastatic Merkel cell 
carcinoma. 

   

 ללא תוספת עלות הנימוקים: בסל כעת אבלומאב, להכללה באותה התווי

5 Keytruda Treatment of patients with recurrent 
or metastatic cutaneous squamous 
cell carcinoma (cSCC) that is not 
curable by surgery or radiation. 

   

 נימוקים: בסל אופדיבו, להכללה באותה התויה ללא תוספת עלות

6 Dostarlimab Dostarlimab is indicated as 
monotherapy for the treatment of 
adult patients with advanced or 
recurrent mismatch repair deficient 

   



(dMMR) / microsatellite instability 
high (MSI-H) endometrial cancer 
who have progressed on or 
following a platinum containing 
chemotherapy. 

 ללא תוספת עלות הנימוקים: בסל כעת קיטרודה, להוספה באותה התווי

4 Tecentriq TECENTRIQ, in combination with 
carboplatin and etoposide, is 
indicated for the first-line treatment 
of adult patients with extensive-
stage small cell lung cancer (ES-
SCLC). 

   

ם מטופלים )מנגנון , ניתן לשקול הכללה של אטזוליזומאב באותבסלIMFINZIנימוקים: במידה ונכלל 
 ( QOLותוצאות דומות, אם כי לאימפינזי מעקב ארוך יותר ומידע לגבי 

8 Tecentriq Tecentriq, as single agent, is 
indicated for the first line treatment 
of adult patients with metastatic 
NSCLC whose tumors express PD-
L1 (PD-L1 stained >50% of tumor 
cells [TC] or PD-L1 stained tumor 
infilitrating immune cells [IC] 
covering > 10% of the tumor area), 
as determined by an approved test, 
and with no EGFR or ALK genomic 
tumor aberrations 

   

(. ניתן להכליל לאותה אוכלוסיה ללא תוספת 51%מעל  PDL1) הנימוקים: בסל כעת קיטרודה בהתווי
 עלות.

9 Nubeqa or 
Xtandi 

treatment of adult men with non-
metastatic castration resistant 
prostate cancer (nmCRPC) who are 
at high risk of developing metastatic 
disease. 

   

 apalutamideהנימוקים: בסל בהתווי

11 Tecentriq Tecentriq, in combination with 
bevacizumab, paclitaxel, and 
carboplatin, is indicated for the first-
line treatment of adult patients with 
metastatic non-squamous non-
small cell lung cancer (NSCLC). 

   

נימוקים: בסל בהתויה קומבינציה של קיטרודה עם פלטינוםואלימטה, אם מתאפשר תוספת 
 , התוצאות דומות.טסנטריקואבסטין ללא תוספת עלות משפר את המבחר

רפואה מותאמת  11
אישית מבוססת 

ריצוף גנומי 
(NGS ) 

    גידולים סולידים במבוגרים

האיגוד ממליץ להכליל את הבדיקה בגידולים בהם מאושרות בדיקות גנומיות אחרות בסל כלומר קיים 



 BRCA(, סרטן לבלב ) KRAS MSI BRAF NTRKסטן מעי גס )בו נבדקים  –לדוגמא  –תקציב דומה 
NTRK MSI ,)( כיס שתןBRCA, NTRK, MSI( סרטן שדעם קולטנים שלילים ,)BRCA, NTRK, 

MSI .)(, דרכי מרה )אותם גנים(, ערמונית )אותם גנים 
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