מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד הבריאות
שרותי בריאות הציבור
המחלקה לאפידמיולוגיה
המחלקה למחלות זיהומיות
ירושלים

MINISTRY OF HEALTH
PUBLIC HEALTH SERVICES
DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY
DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES
JERUSALEM

כ"ו טבת תשע"א
 2ינואר 2011
מספרנו2875110 :
אל :רופאי מחוזות ונפות
הנדון :חיסון נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף רוטה
סימוכין :הכללת חיסון נגד זיהום הנגרם ע"י נגיף רוטה בשגרת החיסונים בגיל הילדות
מיום  ,14/11/2010ומיום 17/11/2010

החל מ ,1.1.2011-חיסון נגד זיהום הנגרם ע"י נגיף רוטה ייכלל בשגרת החיסונים ויינתן
במסגרת תחנות טיפת החלב  .החיסון יינתן בתרכיב  Rota Teqלילידי  1.11.2010ואילך.
לילדים שנולדו לפני  1.11.2010וטרם מלאו להם  8חודשים  0ימים ,תתבצע השלמת החיסון
במסגרת טיפות חלב לפי ההנחיות שבסימוכין.
ברצוננו להדגיש:
 המנה הראשונה של החיסון תינתן עד גיל  15שבועות 0 ,ימים. יש להשלים את סדרת החיסונים עד גיל  8חודשים 0 ,ימים. ילדים שקיבלו בעבר  2מנות חיסון בתרכיב  Rotarixנחשבים מחוסנים. ילדים שקיבלו מנה אחת של תרכיב  Rotarixישלימו את הסדרה בשתי מנות נוספות שלתרכיב  Rota Teqברווח מינימלי של  4שבועות.
הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם.
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ד"ר ר .גמזו ,מנכ"ל
ד"ר ב .לב ,משנה למנכ"ל
ד"ר ח .לוי ,ראש מינהל רפואה
פרופ' א .גרוטו ,ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר ל .רובין ,מנהלת המחלקה לאם ,לילד ולמתבגר
מרכזי אם וילד ,לשכות הבריאות
גב' מ .חונוביץ ,מפקחת ארצית בבריאות הציבור
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 שראל
מנהלים רפואיים ,קופות החולים
מנהלות השירות המונע ,קופות החולים
ד"ר ח .נחמה ,ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א
מר פ .הדר ,מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עיריית ירושלים
מנהלות השירות המונע ,עיריות ירושלים ותל-אביב
חברי האיגוד למחלות זיהומיות
פרופ' ד .גרינברג ,יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית)חיפ"ק(
פרופ' י .אמיתי ,יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה )חיפ"א(
פרופ' מ .ברקוביץ ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
פרופ' ש .וינקר ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה
פרופ' נתן בורנשטיין ,יו"ר האיגוד הישראלי לנוירולוגיה
פרופ' יוסף מאירוביץ ,רופא ראשי ,חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי
גב' חמוטל רז ,אחות ראשית ,חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי
גב' עתליה דותן ,אחות אפידמיולוגית ,חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי
ענף בריאות הצבא
ארכיון המדינה
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