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  ותונפ ותרופאי מחוז: אל
  
  

חיסון נגד ", "עיתוי מתן החיסונים", "חיסון סביל"פרקים  :תדריך החיסונים  עדכון :הנדון
  ".חיסון נגד אבעבועות רוח" ,"אדמת, חזרת, חצבת

  
  
, "אדמת, חזרת, חיסון נגד חצבת", "עיתוי מתן החיסונים", "חיסון סביל"ם של תדריך החיסונים יב פרק"מצ

  .ר לריסה מוירמן"י ד"ענו דכועש "חיסון נגד אבעבועות רוח"
  

  :הםהעיקריים העדכונים 
  
  ."חיסון סביל"פרק . 1
  
  )."2 סביל"עמוד ( MMRתרכיב ו ניתן במנות חוזרותה anti-Rho(D)אימונוגלובולין   .א

  ").5 סביל"עמוד ( Beriglobinהתוויות למתן תרכיב  עדכון  .ב

 ").6סביל "עמוד ( בהתאם לסל השירותים של קופות החולים RSVהתויות למתן חיסון סביל נגד זיהום   .ג

  

 ."עיתוי מתן החיסונים"פרק . 2

  
  .")4עיתוי "עמוד ( MMRתרכיב ו ניתן במנות חוזרותה anti-Rho(D)אימונוגלובולין . א
 
, מנה בסדרת החיסוןעקב טעות בעיתוי מתן כאשר , של החיסון נוספת ההנחיות למתן מנ. ב

  .המומלץ מהמרווח המינימלי קצר היהמנות הווח בין רהמ
  
  ".אדמת -חזרת-נגד חצבת תרכיבמתן "פרק . 3
  
  .")MMR 2"עמוד ( MMRתרכיב ו ניתן במנות חוזרותה anti-Rho(D)אימונוגלובולין . א
 
  .")MMR 4"עמוד ( Priorix-Tetraותרכיב  MMRיות למתן תרכיב התוו. ב
  
  אדמת לאחר חשיפה ולילדים המטופלים בסטרואידים  -חזרת-שימוש בתרכיבים נגד חצבת. ג
  ").MMR 5" ," MMR6"עמודים (
  
  ").MMR 5" ," MMR7"עמודים " (חמוראימונולוגי  דיכוי" ה מעבדתיתהגדר. ד
  
  .")MMR 9"עמוד( למגעיםסון חיההקדמת מנה שניה של . ה
  
  .")MMR 10"עמוד(ימים 5-ימים ל 9-עודכן מ משך בידוד חולה חזרת. ו
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  ."תרכיבים נגד אבעבועות רוח" פרק . 4
  
 ").Var1"עמוד (התוויות למתן חיסון נגד אבעבועות רוח   .א

  
 לאחר חשיפה ולילדים המטופלים בסטרואידים Priorix-Tetraשימוש בתרכיב   .ב

   )."Var5" ," Var6 " עמודים (  
  ").Var6 "עמוד ( "חמורדיכוי אימונולוגי "הגדרה מעבדתית . ג
  
  . ןהופעתעיתוי לרבות , תופעות לוואי לאחר מתן תרכיבים נגד אבעבועות רוח. ד
  
  

  :מקורות מידע לעדכון
  

  יצרני התרכיביםמידע מ -
- Red Book 2009 
  )RSVן חיסון סביל נגד התוויות מעודכנות למת(סל השירות של קופות החולים  -

  
  
  
  
  .הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם

  

  

  

  

  

  

  

  , ב ב ר כ ה 
                      
    

  
  ר אמיליה אניס"ד                      
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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 , לוי. ר ח"ד      

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

  לשכות הבריאות     , מרכזי אם וילד      

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור, חונוביץ. מ' גב  

  ת הציבורמפקחת ארצית בבריאו/ ע, אלרן. ב' גב                

      לשכות הבריאות, מפקחות מחוזיות ונפתיות                

 לשכות הבריאות, אחיות אפידמיולוגיות                

    חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים                 

  שראל, ל לשרותי רפואה ורוקחות"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, ת המונעמנהלות השירו                

  חברי האיגוד למחלות זיהומיות                

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

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

  רפואת ילדיםר האיגוד הישראלי ל"יו, ברקוביץ. מ' פרופ

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

  חברת נטלי, רופא ראשי, מאירוביץ. י' פרופ      

  חברת נטלי, אחות ראשית, רז. ח' גב      

  חברת נטלי, אחות אפידמיולוגית, זינגר. מ' גב      

    ל"צה, ענף בריאות הצבא                

  ארכיון המדינה                

  


