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 2019יולי  15                                                                                                                  

 498597419סימוכין:                                                                                                                            
      

 אל:  רופאי המחוזות והנפות     

 

 עדכון פרקים בתדריך החיסוניםהנדון:         

      

 מצ"ב שני פרקים מעודכנים בתדריך החיסונים. ברצוננו להסב את תשומת לבכם להדגשים הבאים:    

 Aדלקת כבד נגיפית 

 . 11/2018-מ ACIPנכתבו מחדש בהתאם להמלצות  5הנחיות למניעת המחלה אחרי חשיפה בעמוד      .1

 התווספה טבלה המפרטת מצבים מדכאי חיסון ומחלות כבד ממושכות על פי אותן המלצות.      .2

 

 הערה: הנחיות למתן חיסון ליוצאים לחו"ל תעודכנה בנפרד.

 Bדלקת כבד נגיפית 

 כדלקמן: 1/2018-מ ACIPההנחיות עודכנו על סמך הנחיות 

 לכל אישה הרה. HBsAgהמלצה לבדיקת  .1

לפני  אוק"ג, בהגיעם לגיל חודש,  2-ק"ג: בהגיעם ל 2-הבהרת העיתוי למתן החיסון לתינוקות שנולדו פחות מ .2

 השחרור מבית החולים.

חיובית ולא הגיבו סרולוגית. חזרה  HBsAgסרולוגית לתינוקות שנולדו לאם  העדפה למתן מנת דחף ובדיקה .3

 על כל הסדרה ובדיקה לאחריה ללא בדיקה אחרי הדחף נשארת כחלופה נוספת.

 .Bבהריון אך קיימת אצלה עדות אחרת לדלקת כבד  HBsAgהתייחסות לתינוק שנולד לאם ללא בדיקת  .4

ה לתינוק שלא ניתן לדעת את מצב הנשאות של האם )כגון, המלצה לבדוק סרולוגיה לאחר השלמת הסדר .5

 שמסרה את התינוק לאחר הלידה(.

 

/...2 
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/pdfs/rr6701-H.pdf
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ק"ג ומעלה,  2שעות לאחר הלידה לתינוקות )לרבות פגים( במשקל לידה  24המלצה למתן חיסון פעיל תוך  .6

 שעות כפי שהיה עד כה. 48במקום 

 הגדרת האנשים עם מחלת כבד ממושכת. .7

 לו להעביר פרקים מעודכנים אלה לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם.הואי 

 

 

 

 

 

 בברכה,         

         

        
 ד"ר אמיליה אניס       

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
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  סימן טוב, מנכ"ל-מר מ. בר  העתקים:        

 פרופ' א. גרוטו, משנה למנכ"ל 

 פרופ' ס. סדצקי, ראש שרותי בריאות הציבור

 ד"ר א. קלינר, סגן ראש שרותי בריאות הציבור  

 ד"ר ו. עזרא, ראש חטיבת הרפואה

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

 מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות     

 גב' נ. כהן, מפקחת ארצית בריאות הציבור

 ותי בריאות הציבורמר ר. רביע, ממונה מנהל שר

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

   מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות

 אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

 חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים 

 דובר

 גב' ש. דהן, מנהלת "קול הבריאות"

   אלגב' ג. שמחוני, מנהלת חטיבת התרופות, שר

 מנהלים רפואיים, קופות החולים

  מנהלות השירות המונע, קופות החולים

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

 גב' א. מני בן יוסף, מנהלת אגף שרותי בריאות הציבור, עיריית ירושלים

 אביב-מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל

 הל מרפאת פליטיםד"ר א. בן ארי, מנ

 חברי האיגוד למחלות זיהומיות

  ד"ר ב. לב, יו"ר הצט"מ

 פרופ' א. גולדבלט, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית )חיפ"ק(

 ד"ר ש. ברק, יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה )חיפ"א(

 פרופ' ש. אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 איגוד רופאי משפחה ד"ר מ. שני, יו"ר

 פרופ' א. לוננפלד, יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיה

 ד"ר ח. לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

 ד"ר א. אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא, צה"ל

 פרופ' י. מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 ינוך והדרכה של נטליגב' ב. אברהם, סמנכ"ל חטיבת בריאות ח

 גב' ר. סגל, אחות אפידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 גב' ב. דר, אחות ראשית, חברת נטלי

 גב' ב. אלרון, אחות אפידמיולוגית, חברת נטלי

 מר ד. חוגי, פמי בריאות, מנהל שרותי בריאות התלמיד

 אות התלמיד גב' ר. אורן, פמי בריאות, אחות ראשית, שרותי ברי

  גב' צ. לאור, פמי בריאות, אחות אפידמיולוגית, שרותי בריאות התלמיד

 ארכיון המדינה
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