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 רופאי המחוזות והנפות :אל
  
  

  ,שלום רב
  
  
  

  הנחיות זמניות –תחנה לבריאות המשפחה אדמת ואבעבועות רוח ב, חזרת, מתן חיסון נגד חצבת: הנדון
  Priorix Tetra (MMRV) ספקת תרכיבאעקב עיכוב ב 

  
  

  .GSK תוצרת חברתמ Priorix Tetra (MMRV)התרכיב ספקת אבעיכוב הודיעכם כי חל הרינו ל
  

, שוטףבאופן  )אדמת ואבעבועות רוח, חזרת ,חצבת(כנגד ארבעת המחלות מתן חיסון בעל מנת להמשיך 
  : הרינו מנחים כדלקמן

  
  יסון נגדוח GSKתוצרת חברת , Priorixאדמת בתרכיב , חזרת, זמנית חיסון נגד חצבת-לתת בו

   .GSKתוצרת חברת , Varilrixתרכיב באבעבועות רוח 
  

, חיסון נגד חצבתל לשני ביקורים נפרדים יש לתת ראשון את ה"הנ תרכיביםאם הורים מבקשים לפצל מתן ה
  .שבועות בין שני התרכיבים 4לשמור על רווח הזמן המינימלי של יש  .Priorixאדמת בתרכיב , חזרת

  .החיסונים אין ליזום פיצול מתן
  

  אדמת ואבעבועות רוח בתרכיב משולב , חזרת, נמשיך לחסן נגד חצבת, ספקהאעם חידוש ה
(MMRV) Priorix Tetra ,תוצרת חברת מGSK .  

  

  .הואילו להעביר מידע זה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם

  

  

  

  

  ,ב ב ר כ ה                   

  

  ר פאול סלייטר"ד                  
  לאפידמיולוגיהמנהל המחלקה                  
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 ל"מנכ ,גמזו. ר ר"ד :    העתקים

  ל"משנה למנכ, לב. ב ר"ד                 

      ראש שרותי בריאות הציבור, גרוטו. א' פרופ                 

    ראש מינהל רפואה ,ארנון אפק'  פרופ                 

  לילד ולמתבגר, המחלקה לאם תמנהל, רובין. ר ל"ד      

  לשכות הבריאות     , מרכזי אם וילד      

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור, חונוביץ. מ' גב   

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור/ ע, אלרן. ב' גב                

      לשכות הבריאות, מפקחות מחוזיות ונפתיות                

 לשכות הבריאות, אפידמיולוגיות אחיות                

    חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים                 

      ל שראל"סמנכ, גבאי. ד' מגר                

  חוליםה קופות ,מנהלים רפואיים                

    קופות החולים, השירות המונע מנהלות                

  א           "יריית תראש האגף לרפואה ציבורית ע, נחמה. ר ח"ד                

  מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עיריית ירושלים, הדר. מר פ                

  אביב-ירושלים ותל עיריות, השירות המונע מנהלות                

  חברי האיגוד למחלות זיהומיות                

  )ק"חיפ(קלינית ר החברה הישראלית לפדיאטריה "יו, גרינברג. ד' פרופ           

  )א"חיפ(ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה "יו, אמיתי. י' פרופ           

  ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים"יו, ברקוביץ. מ' פרופ           

  ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה"יו, וינקר. ש' פרופ           

  המדינה ארכיון           

  

       

  


