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  רופאי מחוזות ונפות: אל
  
  
  

גרת שגרת סבמ Hib-שיתוק ילדים ו, שעלת, פלצת, נגד אסכרהמתן חיסון הנחיות זמניות ל: הנדון
  IPV+Hib-Infanrix עיכוב באספקת תרכיבעקב  החיסונים

          
  
  

  להלן הנחיות זמניות למתן  ,GSKחברת תוצרת , Infanrix-IPV+Hibעקב עיכוב באספקת תרכיב 

   משתמשיםבהם  מקומותב Hib-שיתוק ילדים ו, שעלת, פלצת, נגד אסכרה סדרה ראשונית של חיסון

  :ל"בתרכיב הנ

  

מנות  2כלומר יקבלו עד ( מנות הראשונותה 3-תרכיב זה ימשיכו לקבל אותו עד לקבל לילדים שהתחילו  .1

  .)נוספות

  

) מנת הדחף(וטרם קיבלו את המנה הרביעית , בתרכיב זהשל החיסון מנות ראשונות  3 וילדים שכבר קיבל. 2

  .Sanofi Pasteurתוצרת חברת  , Pediacelמנת דחף בתרכיב ויקבל

 

  לשלושת המנות  Pediacelהחיסון יקבלו את התרכיב סדרת בילדים המועמדים לקבלת מנה ראשונה . 3

  .הראשונות לפחות

  

  .Infanrix-IPV+Hibהנחיות אלו בתוקף עד חידוש המלאי של 

  

  .הואילו להעביר מידע זה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם

  
  ,ב ב ר כ ה                   

  
  
  

  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, אחיות אפידמיולוגיות                

    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                

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

  אביב-עיריות ירושלים ותל, מנהלות השירות המונע                

  חברי האיגוד למחלות זיהומיות                

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

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

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

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

  ר האיגוד הישראלי לנוירולוגיה"יו, נתן בורנשטיין' פרופ         

  של נטליחטיבת בריאות חינוך והדרכה , 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                

  

       

  


