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   של האיגוד לאונקולוגיה ורדיותרפיהסיכום מפגש וירטואלי הנדון:             
 

   : weightfixed dose or per Pembrolizumab בנושא :                      
  

 ,שלום לכולם 
 , התקיים מפגש וירטואלי של האיגוד בנושא הנ"ל,2021למאי  25בתאריך 

הוזמנו חברי האיגוד, דר' דורון נצר מקופת החולים הכללית, רוקחים בהנהלת מכבי, הוצעה אפשרות 
 להשתתף גם לנציגי משרד הבריאות.

 
 

שא מינוני תכשירי אימונותרפיה מטרת המפגש הייתה לאפשר שיח מקצועי ראוי בין חברי האיגוד בנו
, "הכללית"שבוצע לאחרונה על ידי קופת החולים צדדי -חדבכלל ופמברוליזומאב בפרט בעקבות מהלך 

באונקולוגיה  צועית בתחום קביעת מדיניות טיפול רפואיכמוביל דעה מק ולמצב את מקומו של האיגוד
 קלינית.

 
 האונקולוגים מרציםשל המצ"ב המצגות שהוצגו, הכוללות ניגודי עניינים 

 :כולל תגובות  עיקריות של המשתתפים להלן סיכום עיקרי המצגות
 

  :הרציונל .1
 

הסביר שבשונה מטיפולי כימותרפיה בהם במחקרים  ,"הכללית", נציג קופת חולים גולדשטייןדניאל  דר'
, הרי שבתכשירי אימונותרפיה ישנם נתונים MTD מקסימלי נסבלקליניים נעשים מאמצים להגיע למינון 

Nivolumab, בתכשירים  מינוניםטווח גדול מאד של או עבודות פרמקולוגיות על  1מעבודות פאזה 
Pembrolizumab, Atezolizumab  (.  6-11היכולים להביא לתוצאה רצויה )שקופיות 

שבועות במטופלים  3מ"ג לק"ג כל  2של  מנוןלפיו  2019משנת  CADTHמגוף קנדי הוא הציג סיכום טכנולוגי 
( 22-18ק"ג ומעלה )שקופיות  100שבועות למטופלים שמשקלם  3ק"ג כל  200או  ,ק"ג 100שמשקלם עד 

, ושמדיניות מנון זו התקבלה על ידי מוסדות רפואיים לפחות 96%ישיגו תפיסה של קולטן המטרה ברמת של 
 ( שאימץ שיטה זו.Erasmus)מרובים בקנדה וכן צוין בית חולים בהולנד 

 
ל והשפעת המשקל ע, שבמרבית הנוגדנים המונוקלונליים הטיפול ניתן במינון קבועהסבירה  דר' לי גולדשטיין

היא הסבירה שמקובל על רשויות הבריאות לעבור ממינון מבוסס . הינה שוליתיעילות ורעילות התכשירים 
וכי אין צורך לבצע מחקר ספציפי על  ,פרמקוקינטיים מקובליםמשקל למינון קבוע במידה והנ"ל מוכח במודלים 

ומינון מקובע נקבע על פי מודלים  ,משקל ימבוסס מחקרים הראשונים בכל הנוגדנים היוכל מעבר. ה
א ציינה הילאחר שהתברר כי אין השפעה של משקל הגוף על יעילות ובטיחות הטיפול.  ,פרמקוקינטיים בהמשך

נוחות ומניעת שגיאות, וכי טיפול זה מקובל גם  ובכללם לטיפול במנה מקובעת יםקיימים יתרונות נוספש
היא מניחה שמנון מבוסס משקל ומנון יחד עם זאת .  בתרופות פומיות מרובות באונקולוגיה ובתחומים אחרים

מ"ג  200ק"ג, או  100שבועות לחולה שמשקלו עד  3מ"ג לק"ג כל  Pembrolizumab (2-בטיפול בקבוע 
לשינוי משטר  לרופאים ק"ג או יותר( יתנו ערך טיפולי דומה, אולם טרם שנעשית פנייה 100למטופל שמשקלו 

 (.18)שקופית  חייבת לדאוג שתהיה הסדרת הרישום "הכללית"מינון, הרי שקופת החולים 
 

ברפואה מבוססת ראיות, כאשר . ין רציונל פרמקולוגי אינו כדין הוכחה במחקר קליניהדגיש שד פרופ' ניר פלד
 משטר המנון שנחקר.ממחקרים קליניים, יש לטפל בהתאם ל יש כבר ראיות

 



 
 
 
 

 :, וזכות הרופא לבחור בטיפול הראוי למטופליוטיפול מדיניותרישום תרופות בעולם ובישראל,  .2
 

 15-ב המטפלים האונקולוגים לרופאים הוציאה מכתב "הכללית"קופת החולים ציין כי  דר' דניאל גולדשטיין
במטופלים שמשקלם עד  Pembrolizumab -נון מבוסס משקל בימ( המנחה לטפל ב25)שקופית  2021למרץ 

התוויות של מלנומה וגידולי כל הבק"ג ויותר,  100מ"ג בחולים שמשקלם  200נון קבוע של יק"ג או במ 100
בשתי ההתוויות .  NSCLCראשון בסרטן הריאה מסוג טיפול בקו ו ,טיפול משלים במלנומהבובכללן ריאה, 

)גם במסמך של משרד הבריאות ישנה התייחסות אין מידע ממחקרים קליניים ואין תמיכה ברישום  הנ"ל
ביולוגי לצמצם הגיון (.  לדבריו יש 24שקופית חבת משטרי המנון רק במידה ונתמך במחקרי הרישום, ראה להר

כיון שבמטופלים בריאים יחסית ואלו שמגיבים, פינוי  מינונים דווקא בחולים בשלב מוקדם יותר של מחלתם
 (.27התכשיר איטי יותר )שקופית 

ג גורף  29טופס כדי להגן על הרופאים שירשמו טיפול בשונה מהרישום בישראל, קופת החולים הכללית הוציא 
 שהרופא המטפל לא יהיה חשוף לתביעה. לשינוי משטר הטיפול, כך 

 
ג נעשה כדי לאפשר טיפול במינון שונה במידה  29לעניין זה הבהיר דר' יוסי לומניצקי כי מילוי טופס 

-לטיפול ב כן מילוי הטופס אינו רלוונטילמטופל, ול רפואי ראוי והמינון הקיים לא נותן מענה
Pembrolizumab. 

 
 , שכללה מחקרים ראשוניםPembrolizumab-ב הציגה את היסטורית המחקריםדניאלי -דר' נאוה זיגלמן

מחקרים בהם ניתנו הן טיפולים , שבועות( 2-3מ"ג לק"ג כל  10מ"ג לק"ג,  2מבוססי משקל ) במשטרי טיפול
 3מ"ג כל  200קבוע של מינון מחקרים עדכניים בהם ניתן  24-ובמנה קבועה,  יםטיפולי משקל והן מבוסס

 3מ"ג כל  200שרישום התכשיר למבוגרים הינו במשטר של שבעת אלפים משתתפים.  היא ציינה ל שבועות
גם  2021זילנד, והחל ממרץ -.  בניוזילנד וישראל-, אוסטרליה, שוויץ, קנדה, ניוFDA ,EMA-שבועות ב

י התוויות בלבד: מלנומה גרורתית בשתנון מבוסס משקל, ינון מקובע וגם למימופיעה אפשרות גם למ ,בישראל
.  היא הדגישה שכאשר כתוב בעלון לרופא שניתן לטפל בהתוויה מסוימת 2-בקו ה NSCLCוסרטן ריאה מסוג 

הרי שני המינונים כלולים בסל עבור ולה בסל הבריאות, וכלבשני משטרי טיפול, והתרופה רשומה בהתוויה 
   .הטיפולופא המטפל הוא זה שיקבע את המטופל, ורק הר
, וכן רישום במנה ברישום לחופש הבחירה של הרופאיחסות יהתוויות אלו בישראל, והת 2-להלן הרישום ב

 NSCLCמקובעת בלבד בטיפול משלים במלנומה ובקו ראשון בסרטן ריאה מסוג 

 
 

, בקו הראשון NSCLCאת מחקרי הטיפול בסרטן הריאה מסוג ו את עמדת חוג הריאה, הציגפרופ' ניר פלד 
 יתרון בהארכת חיים.  והוכח Flat doseאימונותרפיה לבד או במשלב  יטיפולבכולם ניתנו 



 
 

 3מ"ג כל  200ה מקובעת של נעשו במנבקו הראשון כל המחקרים  Pembrolizumab -הוא הדגיש שב
חריגה מהנוסח הרשום יכולה בחשבון מינון זה.   ולקח ,, והחישוב הכלכלי לקופותשבועות.  רישום התרופה

  רגולטורי לרישום.להיעשות רק במסגרת מחקר קליני ובהסכמה מודעת של המטופל או אם יהיה שינוי 
פרופ' פלד העלה את הקושי האתי בהעדר שוויוניות בין המבטחים השונים, כמו גם את גרירת הרגליים בעת 

על מינונים לשיטתם. כמוכן העלה את  "כללית"המתעכבים בשל התעקשות ה Pembrolizumab-אישורי ה
החובה בקבלת הסכמה מפורשת של המטופל כתנאי לטיפול במינון מופחת, כמו גם קבלת הנחיה ברורה 

  או/ו שחרור מחשיפה משפטית בהעדר תגובה קלינית ראויה לטיפול במינון מופחת.  משרד הבריאותמ
 

מכבדים את החשיבות של חיסכון ברי החוג הוא ציין כי ח.  הציג את עמדת חוג המלנומהבצלאל -דר' גיא בן
ההחלטה הסופית על הטיפול הינה של הרופא המטפל בעלויות הטיפול תוך בחירה בחלופות זולות, אולם: 

 .  בלבד, ומשטר המנון שיינתן הוא בהתאם לאפשרויות המופיעות בעלון לרופא המופיע באתר משרד הבריאות
 

.  בקבוצה האחרונה החוג רואה חשיבות עצומה 3במחלה גרורתית ומחלה דרגה  שונההתייחסות החוג 
 Nivolumab -וב Pembrolizumab 200 mg/q3w-בהצמדות למשטר הטיפול שניתן במחקר עצמו: ב

3mg/kg/q2w  . 
 

שלאחרונה נעשה פניה מקופת החולים  יינוצ ,יו"ר חוג מלנומה פרופ' מיכל לוטםבצלאל וגם -גם דר' גיא בן
, לבחור תכשירים מיצרן אחד בלבד, BRAF-במלנומה גרורתית עם מוטציה בלרופאים המטפלים  "הכללית"

לעניין זה  .תוך התערבות בשיקולי הרופא ונשללה מהם הזכות לטפל במגוון התכשירים הכלולים בסל הבריאות
 בפגישה נפרדת.ביקש דר' דניאל גולדשטיין לאפשר לו לדון 

 
יתן למטופלים.  גוף מבטח אינו סמכות רפואית הדגישה שרק הרופא המטפל אחראי לטיפול הנ דר' רווית גבע

ויש כאן הליך מסוכן שבו החלטות רפואיות נלקחות על ידי גוף כלכלי ולא על ידי גוף בעל סמכות רפואית.  
איגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה )יחד עם , וההחלטות וסמכות רפואיים הינם זכות הרופאים המטפלים

משרד הבריאות והוועדות הרפואיות( מחליט על הסטנדרט הרפואי הנסמך ברישום.  הרישום עצמו נתמך 
 במחקרים קליניים הולמים.

 
.  הוא גם הדגיש את הסכנה של שרק הרישום בעלון לרופא הוא הבסיס החוקי לטיפולהדגיש  פרופ' עידו וולף

גורמים במתן הוראת הטיפול  בלבול בצוותים המטפלים כאשר לאותו התכשיר הם צריכים לקחת בחשבון מספר
קופה מבטחת, משקל, התוויה לפי איבר, התוויה לפי שלב המחלה.  הוא גם ציין שמטופלים מקופות הכוללים: 

 ון בצוותים המטפלים.מערער את הביטח "הכללית"שונות יושבים זה לצד זה והמידע על החרגת מטופלי 
 
 

 כלכלת בריאות:
 

חסוך לשוק האמריקאי יכלה לPembrolizumab -ציין שאימוץ שיטת הכללית לטיפול בגולדשטיין דניאל דר' 
קופת החולים (.  בנוסף ציין שבישראל מדובר על חיסכון של מיליוני שקלים וב10ביליון דולר )שקופית  0.8

 םכלכליים רלוונטיינתונים  על ידו לא הוצגואונקולוגים.  יחד עם זאת,  חוליםכללית חיסכון זה יוסט לטובת ה
   עודפי הכספים שיחסכו לטובת החולים. יעולתע של קופת החולים הכללית או תכנית ממאגרי המיד



 
 
  

, בהתוויות בהן ניתן 2021לרבעון הראשון של שנת  "מכבי"ציינה שבבדיקת נתוני  דניאלי-דר' נאוה זיגלמן
 2לטפל במנה לפי משקל או מקובעת בהתאם לרישום )בעיקר מדובר במלנומה גרורתית, כיון שההתוויה של קו 

( נמצא שמרבית הרופאים פחות רלוונטית כעת כשהטיפול הוכלל כבר בקו הראשון NSCLCבגידולי ריאה מסוג 
ה , וכי הקפדק"ג ויותר 100ולפי משטר קבוע בחולים שמשקלם  "רזים"חולים המטפלים לפי משקל בממילא 

.  היא ציינה גם שהיות בעלויותתביא לחיסכון שולי בלבד  "הכללית"מדיניות ל בדומה "מכבי"נוספת של 
והרישום מאפשר לרופא לבחור בין טיפול מבוסס משקל או במנה קבועה, לו הרופאים ידבקו בזכותם לתת גם 

 קופה הוצאה עודפת בסדר גודל דומה לזה שצוין בחיסכון.לים הכבדים טיפול מותאם משקל, הרי שתיגרם ללחו

 ציינה שאינה בטוחה שמדיניות הכללית אכן תפחית העלויות. –דר' לי גולדשטיין 

 ל הוצאותלטענה ע "כללית"שנדרשת התייחסות מנתוני אמת ב ,ביקש להבהיר לאחר הישיבה פרופ' עידו וולף
המראים על זמן שימוש קצר בהרבה בתרופות האימוניות עולם אמיתי" ", וזאת לאור נתוני יחסית לסל הבריאות

לא לקחו בחשבון עלויות כגון  "הכללית"בנוסף, תחשיבי  .לעומת מחקרי הרישום עליהם התבססה ההגשה לסל
 פחת בשימוש במינון משתנה, טעויות, זמן עבודה נוסף וכו'.

 

 לסיכום:

  הצלחנו לשבת יחד ולדון באופן מקצועי בסוגיה. .1
המינון המחייב בטיפול תרופתי בישראל הוא זה המופיע בעלון לרופא כפי שנרשם במשרד  .2

, והכל לפי כאשר יש מספר מינונים רשומים, ניתן להשתמש בכל אחד מהםבהתאם,  .הבריאות
   שיקול דעתו המיטבי של הרופא המטפל.

 (2-3)מחקרי רישום פאזה  המוכח הטיפול Pembrolizumab -ב הרשמות ההתוויות במרבית .3
 .שבועות 3 כל"ג מ 200 של מקובעת במנה הוא הרשוםהטיפול ו

או  PD1כנגד  במגוון טיפולים בנוגדניםהמידע ממודלים פרמקולוגים על מנון מבוסס משקל ומנון קבוע  .4
PDL1  מעבר מטיפול מבוסס משקל לטיפול נחשב מקובל לאישור ו ערך טיפולי דומהנו שוימציע שיתכן

על "הכללית" או כל  ,פניה לרופאים המטפלים לשנות משטר טיפולי טרם שנעשיתבמנה קבועה.  
 נושא הרישום במשרד הבריאות ועדכון העלון לרופא את להסדיר  המוביל מהלך דומה מבטח

 .רופא לתת טיפול במשטר שאינו רשוםהאיגוד האונקולוגי לא יקבל מצב בו מבטח כופה על  .5
ג מוסדי כדי לעקוף את מנגנון רישום התרופות איננה 29ההצעה להשתמש בשיטות דוגמת 

 .ובזכויות המבוטחים הבקרה על רישום תרופות בישראל ןמקובלת ומהווה פגיעה קשה במנגנו
, כמו גם תרפיהשרד הבריאות להסדרת נושא רישום תכשירי אימונוהאגוד האונקולוגי פונה למ .6

בין תכשירים רשומים בסל מ " לאכוף שימוש בתכשיר שנבחר על ידםת "הכלליתובחינת דריש
 לטיפולים מכווני מטרה.הבריאות 

חברי האיגוד מכבדים דיאלוג מקצועי רפואי וכלכלי בנושא מדיניות טיפול בחולים אונקולוגים  .7
 בישראל.
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