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Recommended Measures                                                         המלצות למטייל הישראלי  

 

 

  81.9.81, לאירופהזמניות בנושא מתן חיסונים נגד חצבת ליוצאים ביטול הנחיות 

 (17.7.16-ו 6.7.16,  72.8.16, 16.8.16 , 18.8.0216 המלצות למטייל הישראלי מתאריכים )ראה

 

יוצאים לחו"ל, הרינו לעדכן כי מעתה אנו מנחים על חזרה לשגרה צות לגבי מתן חיסונים נגד חצבת לבהמשך להמל
אדמת לכל -חזרת-אדמת ליוצאים לחו"ל. יש להמליץ על חיסון נגד חצבת-חזרת-בכל הנוגע למתן חיסונים כנגד חצבת

 , כדלקמן:0216לחו"ל, מרץ  היוצאים לחו"ל על פי ההנחיות בתדריך למרפאות יוצאים

 שנים. 7חודשים ומנה שניה בגיל  10החיסון השגרתי כנגד חצבת, חזרת ואדמת כולל מנת חיסון אחת בגיל 

 

 לכל נוסע, לכל משך נסיעה, עפ"י ההגדרות שלהלן: MMRיש להמליץ על חיסון נגד חצבת על ידי התרכיב 

 שנים: 16חודשים עד  7בני  .1

  10תיספר כמנה תקפה ויש לחזור על החיסון לאחר גיל  לאאחת. )מנה זו  חודשים: מנה 7-11בני 
 חודשים(.

  שבועות לפחות בין המנות. המנה  4שנים: שתי מנות של החיסון, בהפרש של  16חודשים עד  10בני
שנים, בתנאי ששתי המנות ניתנו ברווח זמן של  7השניה תחשב כמנה תקפה גם אם ניתנה לפני גיל 

 חודשים ואילך. 10ו יותר מגיל שבועות א 4

 שנים ומעלה: 15בני  .0

  שבועות לפחות בין המנות. 4ואילך: שתי מנות של החיסון, ברווח זמן של  1586ילידי 

  נחשב מחוסן. 1586מי שנולד לפני 

 

 כמו כן, נחשב מחוסן נגד חצבת, חזרת ואדמת בכל גיל:

 .מי שיש בידו תיעוד מעבדתי על חסינות נגד חצבת, חזרת ואדמת 

 .מי שיש בידו תיעוד רפואי על מחלה בעבר, אשר אובחנה אבחון קליני ומעבדתי 
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  שבועות לפחות בין המנות שניתנו אחרי  4מי שיש לו תיעוד על קבלת שתי מנות של החיסון, ברווח זמן של
 חודשים. 10גיל 

 שתי מנות חיסון כמקובל בטיפת חלב ובביה"ס )בשנים בהן החיסון היה כלול  מי שמצהיר שקיבל בעבר
בתוכנית החיסון השגרתית( או בכל מסגרת אחרת, או הצהרה שהוריו לא התנגדו לקבלת חיסוני טיפת חלב 

 ובתי הספר בשנים בהן נכלל החיסון בתוכנית חיסוני השגרה.

 קבלת המנה השניה. הערה: לנוסע שקיבל בעבר מנה אחת בלבד, מומלצת

 .MMRהריון: אין לחסן אשה בהריון בתרכיב 

 

  .לאור האמור לעיל, ניתן לחזור לשגרת הפעילות של מרפאות החיסונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד"ר דניאל גולדמן


