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 )בתשובה נא ציין מספרנו(
 
    
   
  רופאי המחוזות והנפות:אל

  
 תזרהתפרצות ח :הנדון

 
פעולות נוספות לבלימת ,ב חוזר  המחלקה לאגף לאפידמיולוגיה בנושא  התפרצות חזרת"מצ

 .ההתפרצות
 

 .לטיפולכם
 
 

 ,בברכה

 
 יתמר גרוטור א"ד

 ותי בריאות הציבורראש שר
 
 

 :העתק
 המנהל הכללי, עם-ר איתן חי"ד
 ל"המשנה למנכ, ר בעז לב"ד
 ראש מנהל רפואה, ר חזי לוי"ד
 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה, ר אמיליה אניס"ד
 מנהלת המחלקה לאם וילד, ר ליזה רובין"ד

 לשכות הבריאות, מרכזי אם וילד
 ות הציבוראחות מפקחת ארצית בבריא, מירה חונוביץ' גב
 אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור/ע, בלה אלרן' גב

 לשכות הבריאות, אחיות אפידמיולוגיות
 מנהל המרכז הארצי לאדמת חזרת חצבת, עבודי.ר י"ד

 חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים
 שראל, ל לשרותי רפואה ורוקחות"סמנכ, גבאי. ד' מג

 יםקופות החול, מנהלים רפואיים
 קופות החולים, מנהלות השירות המונע

 א"ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת, נחמה. ר ח"ד
 עיריית ירושלים, מנהל אגף שירותי בריאות ציבור, הדר. מר פ

 אביב-עיריות ירושלים ותל, מנהלות השירות המונע
 חברי האיגוד למחלות זיהומיות

 אטריה קליניתר החברה הישראלית לפדי"יו, גרינברג. ד' פרופ
 ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה"יו, אמיתי. י' פרופ
 ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים"יו, ברקוביץ. מ' פרופ
 מנהל האגודה לבריאות הציבור, כהן. מר י
 רופאה ראשית האגודה לבריאות הציבור, בריל. ר ג"ד
 אחות אחראית האגודה לבריאות הציבור, פרלמוטר. צ' גב
 אגודה לבריאות הציבור, ש בריאות התלמיד"מנהלת חת, מאיר. מ' גב

 ל"צה, ענף בריאות הצבא
 ארכיון המדינה
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 04084410 :מספרנו

 3/2010' חוזר מס

 

 רופאי מחוזות ונפות: אל

 

 ,שלום רב

 

 התפרצותהפעולות נוספות לבלימת  - התפרצות חזרת: הנדון

 23.11.2009- מ23/2009' חוזר מס: סימוכין

 

  ,) מדווחיםמקרים 1,200-למעלה מ ( המתמשכת עקב התפרצות החזרת,בהמשך לחוזרנו שבסימוכין

על פעולות נוספות להלן המלצות , בהתאם להמלצת הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסוניםו

 :התפרצותצמצום מימדי ההנדרשות ל

הזמין באותה עת ומתאים לגילו ( חזרתרכיב משל חיסון שמכיל  אחת המתן מנ: תחלואההמוקד ב .1

תחלואה תהיה ה יגדרת מעגל המתחסנים במוקדה. בעברמספר מנות ל התייחסותללא ) של הילד

 :להגדרה של מעגל המתחסנים במצבים שונים מספר דוגמאות להלן .י רופא הלשכה"ע

 .בני הכיתהכל החיסון יינתן ל :ס"ביהבאותו אין מקרים נוספים ,  או יותר בכיתהחולה אחד -

 .החטיבה \שכבהה בני כלהחיסון יינתן ל :חטיבה/ שכבה כיתות באותה 2- או יותר בחוליםשני  -

 .בית הספרהחיסון יינתן לכל ילדי  :ס" בביהחטיבות שונות/ שכבות כיתות ב2-בשני חולים או יותר  -

כל מי החיסון יינתן ל :שלומד בבית מדרש גדול עם עשרות או מאות בחורים נוספיםחולה  -

 .שלומד באותו בית מדרש

   .אם החולה נמצא בפנימיה, בני חדרו  או לל החיסון ינתן גם לבני ביתו של החולה"בכל הנ -

 

        1957נולדו בשנת אשר ו, אנשי צוות אשר נמצאים באותה מסגרתולמבוגרים החיסון יינתן גם 

  .חלו בחזרתמוסרים שש או 1957אין צורך בחיסון אנשים שנולדו לפני . ואחריה
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 , צע באחריות לשכות הבריאותוישיבות יתב) ואילך' מכיתה י(מתן חיסונים בחטיבות העליונות 

 .בהתאם להנחיות שלעיל

 

 . אינה מבטיחה הגנה כנגד הדבקה ולכן אין המלצה לבדוק נוגדניםIgGהימצאות נוגדני חזרת מסוג  

 

 ,  ואילך וקיבלו חיסון נגד חזרת בתרכיב שלא מכיל מרכיב אבעבועות רוח1.1.2007-לילדים שנולדו ב

בעבועות  רוח בהתאם ללוח חיסוני השגרה בישראל בתרכיב שיהיה זמין להשלים את החיסון נגד אמומלץ 

 .באותה עת

 

 .פי תדריך החיסונים-המומלץ עלבמגעים  המפורטות לעיל הינן בנוסף לטיפול נחיותהה. 2

 

  :המאושפזחזרת   בנוגע לצורת בידוד חולה23/2009 'ן חוזר מסועדכ להלן ,כמו כן

 ."נשימתי"ולא בידוד " טיפתי"דורש בידוד המאושפז חולה חזרת 
 

 נעשים מאמצים , מוגבלתרכיבים שמכילים מרכיב חזרתמאחר ומלאי ה, על פי חברת שראל, לידיעתכם

 .ל" יסופקו בהתאם לקצב אספקתם מחותרכיבים ה. נוספיםתרכיביםלהצטייד ב

       
 .הואילו להעביר תוכן חוזר זה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם

 

 

 

 

 

 ,ב ב ר כ ה              

 

 

 ר אמיליה אניס"ד         

 
 


