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י"ז טבת תש"ע )(3.1.2010

מבצע חיסונים כנגד שפעת עולמית  ,A/H1N1 2009שלב ב'  -תוספת )(13
רקע
חוזר זה מהווה עדכון ותוספת לחוזר מנכ"ל מספר  47/09מיום ) 13.12.09מבצע
חיסונים כנגד שפעת עולמית  ,A/H1N1 2009שלב ב'( ,אשר ימשיך להוות מסמך אב
למבצע החיסונים.
להלן העדכונים והתוספות לחוזר :47/09
.1

החל ממועד פרסום חוזר זה ,ניתן לתת את התרכיב מסוג  Panenzaלכל
האוכלוסייה ,החל מגיל  1/2שנה ומעלה.

 .2אופן השימוש בחיסון יהיה בהתאם להנחיות הבאות:
 2.1מינון:
  0.25מ"ל למנה לגילאים  6חודשים עד  36חודשים )כולל(.  0.5מ"ל לילדים מעל גיל  36חודשים ולמבוגרים ,לרבות נשים הרות. 2.2מספר המנות בסדרת חיסון:
 גיל  6חודשים עד  36חודשים :שתי מנות של  0.25מ"ל ברווח זמן שללפחות  3שבועות ביניהן
 גיל מעל  36חודשים )מעל  3שנים( ועד גיל  10שנים )עד ליום ההולדת ה- :(10שתי מנות של  0.5מ"ל ברווח זמן של לפחות  3שבועות ביניהן.
 ילדים החל מגיל  10שנים ומבוגרים ,לרבות נשים הרות :מנה אחת של 0.5מ"ל.
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 .3ילדים אשר חוסנו במנה ראשונה של התרכיב  Pandemrixוטרם קיבלו את המנה השנייה של
החיסון ,יחוסנו במנה שנייה של  ,Pandemrixשכן בשלב זה אין נתונים על חליפיות בין
חיסונים שונים כנגד שפעת .A/H1N1 2009
 .4עדכון לגבי תנאי האחסון של התרכיב :Panenza
יש לאחסן את התרכיב במקרר רגיל ,בטמפרטורה של בין  20ל 80-צלזיוס .אם התרכיב נחשף
בטעות לטמפרטורות חריגות עד  250צלזיוס למשך פרק זמן מצטבר של עד  72שעות ,אפשר
להשתמש בתרכיב.
 .5דיווח תופעות לוואי :בניגוד לאמור בחוזר מספר  ,47/09בשלב זה יש לדווח על תופעות לוואי
ללשכות הבריאות בלבד ובאמצעות הטופס הייעודי שסופק על ידי משרד הבריאות.
 .6ככלל ,מבצע החיסון ימשיך להתבצע בהתאם להנחיות המקצועיות המפורטות בחוזר מנכ"ל
מספר .47/09
יש להדגיש כי למעט נשים הרות וילדים עד גיל  3אותם יש לחסן בתרכיב  Panenzaבלבד,
וילדים בגיל  3עד  10שנים אותם יש לחסן בתרכיב  Panenzaאו  Pandemrixבלבד ,ניתן לתת
למטופלים את כל אחד מסוגי החיסונים המצויים בשימוש בישראל .עד הגעת  Panenzaלכל
המקומות ,מומלץ להמשיך עם החסונים הקיימים.
כל החיסונים יעילים ובטוחים.

בכבוד רב,
ד"ר איתן חי-עם
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