
  מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL  

  משרד הבריאות 
  שרותי בריאות הציבור

  אגף לאפידמיולוגיהה
  ירושלים

  

MINISTRY OF HEALTH 
PUBLIC HEALTH SERVICES 
DIVISION OF EPIDEMIOLOGY 
JERUSALEM 

  
  

 
  
  
  

  תתלפיו, 107דרך חברון 
  91010ירושלים , 1176. ד.ת
  02-6706876: פקס            02-6706814: טל

Hebron Road, 107, Talpiot 
P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 
Tel: 972-2-6706814             Fax: 972-2-6706876 

  ב"אייר תשע' ח                    
  2012אפריל  30                   
  19006412:מספרנו                  

  
  
  רופאי מחוזות ונפות: אל
  
  
  

  2012אפריל  ,עדכון תדריך החיסונים: הנדון
  
  
  
י המופילוס "מניעה ופיקוח על זיהומים הנגרמים ע"ב פרק מעודכן של תדריך החיסונים "מצ

י "טופס מעודכן של חקירת זיהומים פולשניים הנגרמים עבפרק ו שימת העדכוניםר, " bאינפלואנזה 

Hib , שיאפשר להעריך את גורמי הסיכון לכישלון החיסון נגד , "רקע רפואי של החולה"עם פרק

Hib מנות ויותר 2-אצל מחוסנים ב. 

  

  ,"שנים 17ל השלמת חיסונים שגרתיים עד גי", "עיתוי מתן החיסונים"פרקים הב "מצ, כמו כן

 לאחר תיקון שגיאות דפוס" חיסון נגד שיתוק ילדים"פרק , שעודכנו בהתאם וכן" תוכן העניינים"

  .במספור חלק מהסעיפים 

  

  .ר לריסה מוירמן"החומר הוכן על ידי ד

  

  .הואילו להעביר מידע זה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם

  
  
  
  

                        
  ,ה כ ר ב ב                  

  
  

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

  ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד               

      ראש שרותי בריאות הציבור, גרוטו. א' פרופ               

    ראש מינהל רפואה, ארנון אפק'  פרופ      

  לילד ולמתבגר, מנהלת המחלקה לאם ,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, לוגיותאחיות אפידמיו               

    חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים                

      ל שראל"סמנכ, גבאי. ד' מגר               

  קופות החולים, מנהלים רפואיים               

    קופות החולים, מנהלות השירות המונע               

  א           "ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת, נחמה. ר ח"ד               

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

  אביב-עיריות ירושלים ותל, מנהלות השירות המונע               

  חברי האיגוד למחלות זיהומיות               

  )ק"חיפ(החברה הישראלית לפדיאטריה  קלינית ר "יו, מנדל. 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    

  לי לנוירולוגיהר האיגוד הישרא"יו, נתן בורנשטיין' פרופ    

  חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי, רופא ראשי, יוסף מאירוביץ' פרופ               

  חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי, אחות ראשית, מלכה אברהם' גב               

  חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי, אחות אפידמיולוגית, עתליה דותן' גב               

  ארכיון המדינה               


