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  תוכן העניינים

  עמוד                   
  

  הקדמה
  

  תוכן   1-4                                                                                                   תוכן העניינים
  
  

  פרק כללי
  

  לוחות  1-26, לוח 1-3                                                          שיגרת החיסונים בישראל
  

  לוחות 1                          2011 יוני, ספר-גיל הילדות ובבתיבלוח חיסוני השגרה     
  לוח    1-3                                                                         תולדות מתן חיסונים בישראל
  לוחות 2-7                                             2002 - 2010 שניםלוחות החיסונים השיגרתיים ב

  8-15                                                       90-לוחות החיסונים השיגרתיים בשנות ה
  16-18                                                      80-לוחות החיסונים השיגרתיים בשנות ה
  19-25                                  50-ה, 60-ה ,70-לוחות החיסונים השיגרתיים בשנות ה
  26                                  1948-1985 בישראל התפתחות שיגרת חיסוני גיל הילדות

  
  

  כללי  1-11                                                                         הוראות כלליות -חיסונים 
  

  1                                             טיב התרכיבים                                                     
  

  1                                                גיל החיסון השיגרתי                                          
  
  1                                                 ספקת התרכיב                                              א

  1                     איחסון והעברת התרכיב
  

  2                                          תנאים לביצוע החיסון                                              
  

  3-4                                         פן השימוש                                                        או
  3                       הכנה למתן תרכיב
  3                       שיטת מתן תרכיב

  4                         מינון
  4                     ות בין תרכיביםיחליפ

  
  4-5                                                                             נגד כלליות           -הוראות
  4                                                נגד למתן חיסונים                                 -הוראות

  5                                                הנגד                    -תפיסות מוטעות לגבי הוראות
  

  6                                     תופעות לוואי                                                              
  6                       תגובות מקומיות
  6                       תגובות כלליות

  
  7-11                                                    מעקב ודיווח                                 , רישום

  7                                  מעקב ודיווח                                                                  
  8-11                               טופס דיווח על תופעות לוואי לאחר חיסון                        
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  2תוכן       
  

  עיתוי  1-5                                                                                      עיתוי מתן החיסונים
  

  1                                                                                       בסדרהחיסונים הניתנים 
  1                   בסדרה ה בלוח החיסונים השיגרתיים הניתנים במנות חוזרותהפסק

  1            בסדרה תרכיב גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי בין מנות
  1                        מספר המנות

  2-4                          שונים                                                                  תרכיביםמתן 
  2                                                זמנית-בו תרכיביםמתן 
  3                    בזמנים שונים תרכיביםמתן 

  4                  מתן אימונוגלובולינים ותרכיבים שונים
  5       )לוח( אבעבועות רוחו MMR ,חצבת נגד תרכיביםו עירוי דם ומוצריו, ןאימונוגלובולי

  
  

  השלמה  1-3                                                                          חיסונים שיגרתיים השלמת
  

  1-2       קבוצת יעד                                                                                               
  1                    ןקביעת מצב חיסו

  1              שלמת החיסונים השיגרתייםעקרונות לה
  2          הבסידרתרכיב גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי בין מנות 

  3                                               מותאם לקבוצות גיללוח השלמת חיסונים שיגרתיים 
  
  

  כייל  1י חיסון                                                                  "למחלות בפיקוח ע כייל מחסן
  
  

  מצב  1-10                                                                             חיסון במצבים מיוחדים
  

  1  הריון
  1  הנקה
  1  פגים

  2  וךילדים מאושפזים במשך זמן אר
  2  חשיפה למחלה מדבקת
  2  החלמה ממחלה מדבקת

  2  טיפול באנטיביוטיקה
  2-3                                                                     יתר למרכיבי חומר החיסון-רגישות

  4  הפרעות במערכת העצבים
  5  מחלות כרוניות

  6  טיפול בסטרואידים
  7  מיםחשש של חשיפה לקרינה ומצבים דו

  7-8                                                                                ליקויים במערכת החיסונית
  8-9                                                                                  השתלת מח עצם ואיברים

  HIV                                                                                                     9-10זיהום 
  
  

  הלם  Anaphylactic Shock                        1-3    הלם אנפילקטי לאחר מתן חיסונים
  1-3                                                                                        מניעה ועזרה ראשונה
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  פרקים ספציפיים

  
  

 אסלולרישעלת-פלצת-אסכרה
  

Diphtheria-Tetanus-
Acellular Pertussis 

1-12 DTaP  

   1-9   אסלולרישעלת-פלצת-אסכרה יםהתרכיב

   10-12  מניעת שעלת

    

  כפול Tetanus-Diphtheria 1-12  פלצת-אסכרה

   DT, Td  1-4 פלצת-התרכיב הכפול אסכרה

   TT  5-6 טוקסואיד נגד פלצת

   7-9   מניעת פלצת לאחר פציעה

   10   מניעת פלצת בילוד וביולדת לאחר חשיפה

   11  מגעים של מקרה חשוד לאסכרה בקרב טיפול מונע

   C. diphtheriae-toxigenic strain   12טיפול בנשאים של 

     

  פוליו  Polio 1-9  שיתוק ילדים

   1   לחיסון שיגרתי נגד שיתוק ילדים בגיל הילדות בישראלהתוכנית 

   IPV  2-4 נגד שיתוק ילדים תרכיב מומת

   OPV  5-8 נגד שיתוק ילדים דרך הפהמוחלש -חיתרכיב 

   9 מיוחדותחיסון נגד שיתוק ילדים של קבוצות

    

  b bHaemophilus influenzae1-7 Hibהזהמופילוס אינפלואנ

   b                Hib  1הזנגד המופילוס אינפלואנ פעילהחיסון ה

  Act-HIb   2-4מידע על תרכיבי 

   5-7   לאחר חשיפהbי המופילוס אינפלואנצה"לשניים עומניעת זיהומים פ

  

 B  Hepatitis B1-9HBדלקת כבד 

 B HBV1-4חיסון שיגרתי נגד דלקת כבד

 5-6 צות בסיכוןקבולBחיסון נגד דלקת כבד

 B HBIG7-8חיסון סביל נגד דלקת כבד

 9 לדםלאחר חשיפהBמניעת דלקת כבד 
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 Rubella-Mumps-Measles1-12MMR אדמת-חזרת-חצבת
   MMR 1-8 אדמת-חזרת-נגד חצבתתרכיב

   9-10 אדמת/חזרת/מניעת תחלואה בחצבת

   11-12 ותאדמת במערכת הבריא/חזרת/מניעת חצבת

    
 A  Hepatitis A1-7 HAדלקת כבד 

 A HAV1-3חיסון שיגרתי נגד דלקת כבד

  4-5 לפני חשיפה Aמניעת דלקת כבד 

 5-7 לאחר חשיפה Aמניעת דלקת כבד 

  
 סבילPassive immunization1-8  חיסון סביל

 התוויות כלליות למתן חיסון סביל

צאים בשימוש לשם הנימ רשימת התכשירים
  הקניית חסינות סבילה

1 
1 

  

   2  מתן אימונוגלובולינים ותרכיבים שונים

  ,ים נגד חצבתתרכיבן ואימונוגלובולי
MMR ותרכיב נגד אבעבועות רוח  

 3   

   IG 4-5אימונוגלובולין סטנדרטי הומני

   RSV 6-8חיסון סביל למניעת זיהום

 Varicella1-10 Var  אבעבועות רוח

  1-8 תרכיבים נגד אבעבועות רוח

   VZIG9-10 י חיסון סביל"ע מניעת אבעבועות רוח

    
  בקג Tuberculosis1-11  שחפת

 Mantoux1-4          תבחין טוברקולין

 BCG5-11    ג .ק.חיסון ב

דרכי מניעה ופיקוח על מחלה
  מנינגוקוקית

Prevention and Control of 
Meningococcal Disease

 ממ 1-10

   2-6 תרופתי מונעסיקור מגעים וטיפול 

   Meningococcal vaccine 7-9 מחלה מנינגוקוקית החיסון הפעיל נגד

   10 משקל לפי גיל הילד 1: 'נספח מס

     
  פנוימו Pneumococcal vaccine1-8 חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים

  PCV131-5  תרכיב מצומד

  PPV236-8  תרכיב פוליסכרידי

    
  רוטה Rotavirus vaccine1-4 חיסון נגד נגיף רוטה

    

  מבוגרAdult Immunization1-6  מבוגריםןחיסו

Tochenapr12 


