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ג' בסיון ,התש"ע
 16מאי 2010
מספרנו14315610:
חוזר מס' 9/2010
אל :רופאי מחוזות ונפות

הנדון :חזרה לשימוש בתרכיב  ROTARIXשל חברת GSK
סימוכין :חוזר מינהל רפואה מס'  13/2010מיום 24.3.10
בהסתמך על הערכת מידע מדעי ,ה FDA-עדכן את המלצותיו מחודש מרץ השנה לגבי שימוש
בתרכיבים נגד נגיף הרוטה .על-פי ההמלצות המעודכנות ,ניתן לחסן בשני התרכיבים נגד נגיפי
הרוטה :לחזור ולחסן בתרכיב  ROTARIXשל חברת  GSKולהמשיך לחסן בתרכיב ROTATEQ
של חברת .MERCK
מצ"ב ההמלצות המעודכנות של ה.FDA-
משרד הבריאות מאמץ את ההמלצות של ה FDA-ומורה על חזרה לשימוש בתרכיב ROTARIX
של חברת .GSK
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר באיזור לשכתכם.

בברכה,

אמיליה אניס
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המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש שרותי בריאות הציבור
ראש מינהל רפואה
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל האגף לרפואה קהילתית
מנהל אגף הרוקחות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
מפקחת ארצית בבריאות הציבור
ע/מפקחת ארצית בבריאות הציבור
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית
יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחות ראשית קופ"ח הכללית
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
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מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
מנהל המחלקה לניהול סיכונים – חברת ענבל
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