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אל :רופאי מחוזות ונפות

הנדון :הכללת חיסון נגד זיהום הנגרם ע"י נגיף רוטה בשגרת החיסונים בגיל הילדות

החל מ 1.12.2010-יכלל החיסון נגד זיהום הנגרם על-ידי נגיף רוטה בשגרת החיסונים בגיל הילדות.
החיסון שינתן החל ממועד זה ועד להודעה חדשה במסגרת טיפות החלב הינו  Rota Teqשל חברת
.MSD
מצ"ב הנחיות השימוש בחיסון זה שעודכנו על-ידי ד"ר שנטל צדיק.
כמו כן ,מצ"ב פרקים רלבנטיים של תדריך החיסונים" :עיתוי מתן החיסונים"" ,השלמת חיסונים
שגרתיים"" ,תולדות מתן חיסונים בישראל"" ,לוחות חיסוני השגרה בגיל הילדות"" ,תוכן העניינים" ,וכן
"לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי -ספר ,דצמבר  "2010שעודכנו על-ידי ד"ר לריסה מוירמן.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר באיזור לשכתכם.
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ד"ר ר .גמזו ,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' 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 לשרותי רפואה ורוקחות ,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' יוסף מאירוביץ ,רופא ראשי ,חטיבת בריאות ,חינוך והדרכה של נטלי
גב' חמוטל רז ,אחות ראשית ,חטיבת בריאות ,חינוך והדרכה של נטלי
אחות אפידמיולוגית ,חטיבת בריאות ,חינוך והדרכה של נטלי
ענף בריאות הצבא ,צה"ל
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