
 
 2021-סל הבריאות ואפילפסיה 

 

בקשותינו לסל הבריאות התקבלו ואמורות להיות מוטמעות בנוהלי קופות  ,לשמחתנו

 החולים. ההחלטות שהתקבלו כוללות:

בחולים עם  GWנקי( בשמן של חברת  CBDאושר שימוש באפידיולקס ) .א

 :תסמונת דרווט, תסמונת לנוקס גסטו וטוברוס סקלרוזיס

העומדים בכל  תסמונת דרווטעם מעל גיל שנתיים התרופה אושרה בחולים  .1

הקריטריונים הקליניים לאבחנה זו על פי אבחנת נוירולוג או נוירולוג ילדים 

 לפחות אחד הסובלים מ: אירוע אפילפטיות-תרופות אנטי 4-ונכשלו כבר ב

רוע של סטטוס אפילפטיקוס או יו/או א בחודש משנית מוכלל או כללי פרכוס של

 .חודשים 3-אחת ל של בנזודיאזפינים בתדירות מתן הדורש פרכוס ארוך

העומדים  תסמונת לנוקס גסטועם מעל גיל שנתיים התרופה אושרה בחולים  .2

או נוירולוג  בקריטריונים הקליניים להגדרת התסמונת על פי אבחנת נוירולוג

 4 הסובלים מלפחות  אפילפטיות-תרופות אנטי 4-ונכשלו כבר בילדים 

מוכלל משנית או  ,כלליי, אטונ הבאים מהסוגים יותר או מאחד בחודש פרכוסים

 טוני לילי.

רועים יוא טוברוס סקלרוזיסעם מעל גיל שנה התרופה אושרה בחולים  .3

 4 אפילפטיות הסובלים מ: לפחות-תרופות אנטי 3-אפילפטיים שנכשלו כבר ב

 .בחודש משנית מוכללים מוקדיים או מוקדיים פרכוסים

 

 באף אחד מהמצבים הנ"ל לא ניתן לתת אפידיולקס בשילוב עם שמן קנאביס אחר

גימל לחולים להם  29יש להגיש  עד לרישום מלא של התכשיר על ידי חברת ניאופארם

גימל שגרתי של בתי החולים או הקופות בחתימה של  29-מומלץ טיפול זה. מדובר ב

 הנוירולוג הממליץ בלבד, חשוב לציין בו את משקל החולה לצורך "הסבר המינון",

פארם לגבי ביטול בהמשך )ככל הנראה אמצע אפריל( תגיע הודעה של חברת ניאו

 הצורך בטופס זה.

 

 



 
 השתנתה הגישה לקווי שימוש בתרופות אנטיאפילפטיות: .ב

ניתן היום לטפל בלקוסמיד )וימפט(, טרילפטין )טרקספין(, קפרה )לוויטרים(,  .1

כלומר כתרופת בחירה  –גבפנטין )נוירונטין(, טופמקס )טופיטרים( כקו ראשון 

 י החלטת והמלצת הנוירולוג המטפל.ראשונה לפ

)בריווארצטם( ופרמפנל )פייקומפה( כתרופות קו  ניתן היום לטפל בבריוואקט .2

 שלישי )אחרי שתי תרופות קודמות(

ניתן לשלב תרופות של הדור החדש ללא מגבלה )כלומר לשלב וימפט  .3

וימפט ופייקומפה )פרמפנל(, פייקומפה ובריוואקט בהמלצת  ובריוויאקט,

 והקופות חייבות לכבד המלצה זו!!!הנוירולוג המטפל 

לא שונו והן תואמות החלטות סל קודמות )מעל גיל ארבע שנים  מגבלות הגיל .4

וגדרת בחולים צעירים יותר ממגבלת הגיל המ .(בוימפט, פייקומפה ובריויאקט

גימל  29ניתן לקבל את התרופה בעזרת טופס  ,לכל אחת מהתרופות המוזכרות

 באותו שלב טיפולי בהן הן ניתנות לחולים שמעבר למגבלת הגיל.

 

 

 

 בברכה
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