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אל :רופאי מחוזות ונפות

הנדון :הכללת חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים בשגרת החיסונים בגיל הילדות
ברצוננו להביא לידיעתכם ,שהחיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים ,הנגרמים ע"י  7זנים של החיידק ,נכלל
בשגרת החיסונים בגיל הילדות החל מיולי .2009
החיסון יינתן בתרכיב מצומד  (PCV7) Prevenarלילידי  1.5.09ואילך ב 3-מנות :מנה ראשונה בגיל
חודשיים ,מנה שניה בגיל  4חודשים ומנה שלישית )מנת דחף( בגיל  12חודשים בו זמנית עם יתר
החיסונים שניתנים באותם מועדים לפי לו"ז של מתן החיסונים בישראל.
כמו כן ,תתבצע השלמת החיסון לילידי  - 1.1.09-30.4.09שתי מנות ברווח זמן של  8שבועות בשנת
החיים הראשונה ומנה שלישית מגיל  12חודשים ואילך 8 ,שבועות לפחות לאחר מנה שניה.
בנוסף ,ינקוט משרד הבריאות בתוכנית מיוחדת להרחבת אוכלוסיית הילדים המחוסנת כך שגם ילדים שנולדו
מ 01.01.08-עד  31.12.08יקבלו שתי מנות חיסון ברווח זמן של  8שבועות לפחות בשנת חייהם השנייה
בביקורים שגרתיים בטיפת חלב.
ילדים שהתחילו לקבל חיסון בקופות חולים ולא סיימו את התכנית:
 .1ילדים שאינם משתייכים לקבוצות סיכון:
א .ילידי  01.01.09ואילך:
החיסון יושלם בטיפת חלב ,בלו"ז של  2+1מנות.
לדוגמא ,ילד שקיבל מנה אחת בקופת חולים ,יקבל מנה שניה ומנת דחף בטיפת חלב.
ילד שקיבל  2-3מנות בקופת חולים יקבל מנת דחף בטיפת חלב.
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ב .ילידי :31.12.08 - 01.07.08
 יכולים לקבל שתי מנות ראשונות בקופת חולים ומנת דחף )החל מגיל  12חודשים וברווח זמן של 8שבועות לפחות מהמנה הקודמת( בטיפות חלב.
 אם לא חוסנו בקופת חולים עד גיל  12חודשים  -יקבלו שתי מנות החיסון החל מגיל  12חודשים ברווחזמן של  8שבועות לפחות ,בביקורים שגרתיים של שנת החיים השניה.
ג .ילידי :30.06.08 - 01.01.08
 ילדים שקיבלו שתי מנות חיסון בקופת חולים יקבלו מנת דחף בטיפת חלב. ילדים שלא חוסנו בקופת חולים יקבלו שתי מנות חיסון ברווח זמן של  8שבועות לפחות בביקוריםשגרתיים של שנת החיים השניה בטיפת חלב.
 .2ילדים עד גיל  59חודשים ) 5שנים( שמשתייכים לקבוצות סיכון:
א .ילידי 1.1.08-ואילך ישלימו את החיסון בטיפת חלב בהתאם לתדריך החיסונים.
ב .ילדים שנולדו לפני  1.1.08יחוסנו בקופת חולים על פי "סל השירות".
מומלץ לחסן ילדים שמשתייכים לקבוצות סיכון במועד מוקדם ככל האפשר.

מצ"ב פרק מעודכן "חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים" ,נספח "מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים בתרכיב
 PCV7בהתאם לתאריך הלידה ומצב בריאות של המועמד" ופרקים של תדריך החיסונים" :לוח מתן חיסונים
בגיל הילדות"" ,השלמת חיסונים שגרתיים" "עיתוי מתן חיסונים שגרתיים"" ,תולדות מתן חיסונים בישראל",
"תוכן העניינים" שעודכנו ע"י ד"ר לריסה מוירמן בהתאם.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם.
בברכה,

ד"ר אמיליה אניס
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העתקים :פרופ' א .ישראלי ,מנכ"ל
ד"ר ב .לב ,משנה למנכ"ל
ד"ר א .גרוטו ,ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר ח .לוי ,ראש מינהל רפואה
ד"ר ל .רובין ,מנהלת המחלקה לאם  ,לילד ולמתבגר
מרכזי אם וילד ,לשכות הבריאות
גב' ב .אלרן ,ע /מפקחת ארצית בבריאות הציבור
מפקחות מחוזיות ונפתיות ,לשכות הבריאות
אחיות אפידמיולוגיות ,לשכות הבריאות
חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים
מגר' ד .גבאי ,סמנכ"ל לשרותי רפואה ורוקחות ,שראל
מנהלים רפואיים ,קופות החולים
מנהלות השירות המונע ,קופות החולים
ד"ר ח .נחמה ,ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א
גב' שרה בנימין ,מנהלת אגף שירותי בריאות הציבור ,עיריית ירושלים
מנהלות השירות המונע ,עיריות ירושלים ותל-אביב
חברי האיגוד למחלות זיהומיות
פרופ' ד .גרינברג ,יו"ר חיפא"ק ,מרכז רפואי סורוקה
פרופ' יונה אמיתי ,יו"ר איגוד רופאי ילדים ,חיפ"א
ד"ר ד .זכרוביץ ,יו"ר איגוד רופאי משפחה
מר יהודה כהן ,מנהל האגודה לבריאות הציבור
ד"ר גרטה בריל ,רופאה ראשית האגודה לבריאות הציבור
גב' ציפי פרלמוטר ,אחות אחראית האגודה לבריאות הציבור
גב' מרינה מאיר ,מנהלת חת"ש בריאות התלמיד ,אגודה לבריאות הציבור
ענף בריאות הצבא ,צה"ל
ארכיון המדינה
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