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  15044310:מספרנו                  

  10/2010 'חוזר מס                

  

  רופאי המחוזות והנפות: אל

  

   Aביטול המלצות זמניות למתן טיפול מונע לאחר חשיפה לחצבת או לדלקת כבד  : הנדון

 Behringתוצרת  BERIGLOBINוגלובולין עקב החזרה משימוש של תרכיב אימונ          

  15.4.2010מיום  8/2010' חוזרינו מס: סימוכין             

  

  אנו מבטלים את ההנחיות Behringתוצרת  BERIGLOBINעם קבלת תרכיב אימונוגלובולין 

  .שבסימוכין  הזמניות

  

  Aדלקת כבד מניעת 

  .יאותשל משרד הבר לפעול על פי ההנחיות בתדריך החיסונים יש

  

  חצבת מניעת 

עקב חוסר , מניעת חצבת אחרי חשיפה: היצרן הסיר מתנאי הרישום של תרכיב זה  את ההתוויה 

הוחלט לאחר דיון עם כל , למרות זאת. יכולתו להעריך במדויק את רמת הנוגדנים נגד חצבת

 כי  ניתן להשתמש בתרכיב, הנוגעים בדבר במשרד הבריאות וכל עוד אין פיתרון חלופי

במגעים של חולה חצבת האמורים לקבל חיסון  Behringתוצרת BERIGLOBIN  אימונוגלובולין

  אדמת/ חזרת/ מניעת תחלואה בחצבת, MMRפרק , סביל לפי המלצות של תדריך החיסונים

  .1-10' עמ

ראש שרותי בריאות , ר איתמר  גרוטו"ל על ידי ד"התרכיב  בטוח לשימוש ואושר להתוויה הנ

  ).תכשירים(לתקנות הרוקחים ) 10) (א( 29י תקנה "הציבור עפ

  .בטרם מתן התרכיב יש להסביר למטופל את משמעות הטיפול בתכשיר להתוויה שאינה רשומה
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  .הואילו להביא תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר באיזור לשכתכם

  

  

  ,ב ב ר כ ה                   

            
        

  ר אמיליה אניס"ד                  

  

  

  

 ל"מנכ, גמזו. ר ר"ד:    תקיםהע

  ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד                

  ראש שרותי בריאות הציבור, גרוטו. ר א"ד                 

  ראש מינהל רפואה , לוי. ר ח"ד      

  מנהלת אגף הרוקחות, הרן. ב' מגר      

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

  לשכות הבריאות     , אם וילד מרכזי      

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור, חונוביץ. מ' גב  

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור/ ע, אלרן. ב' גב                

      לשכות הבריאות, מפקחות מחוזיות ונפתיות                

 לשכות הבריאות, אחיות אפידמיולוגיות                

    מנהל המרכז הארצי לאדמת חזרת וחצבת, עבודי.ר י"ד                

    חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים                 

  שראל, ל לשרותי רפואה ורוקחות"סמנכ, גבאי. ד' מגר                

  קופות החולים, מנהלים רפואיים                

    קופות החולים, ת השירות המונעמנהלו                

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

  מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עיריית ירושלים, הדר. מר פ                
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  אביב-עיריות ירושלים ותל, מנהלות השירות המונע                

  י האיגוד למחלות זיהומיותחבר                

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

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

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

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

      מנהל האגודה לבריאות הציבור, כהן. מר י                

      רופאה ראשית האגודה לבריאות הציבור , בריל. ר ג"ד                

    אחות אחראית האגודה לבריאות הציבור , פרלמוטר. צ' גב                

  אגודה לבריאות הציבור, דש בריאות התלמי"מנהלת חת, מאיר. מ' גב                

    ל"צה, ענף בריאות הצבא                

  ארכיון המדינה                
      


