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 002100502סימוכין:                                                                                                          
   

 אל: רופאי המחוזות והנפות

 

 חוץ לארץשנים הנוסעים ל 5חודשים עד  6חיסונים נגד חצבת לילדים מגיל  הנדון:

 88.9.87סימוכין: ביטול הנחיות זמניות  בנושא מתן חיסונים נגד חצבת ליוצאים לאירופה מתאריך 

 

 עם החזרה לשגרה בנושא חיסוני חצבת ליוצאים לחו"ל, ברצוננו להבהיר כדלקמן:

  שכות חצבת במרפאת החיסונים של ל נגד יופנו לקבלת חיסון – חודשים כולל 88חודשים עד  6ילדים מגיל

. מנה זו לא תיספר בשגרת החיסונים והתינוק יצטרך לקבל מנה אחת בהגיעו בתשלוםהבריאות. החיסון יינתן 

שבועות אחרי המנה המוקדמת(, ומנה שניה בכיתה א'. בקבוצת גיל זו יינתן התרכיב  4לגיל שנה )ולפחות 

MMR .בלבד. התור למרפאת חיסונים ייקבע דרך המוקד 

  יקבלו את המנה השנייה בטיפות חלב  –שים ומעלה, שכבר קיבלו מנה אחת בגיל שנה חוד 81ילדים בני

אם אין הוריית נגד לכך . גם כאן החיסון יינתן לאחר  MMRV. במקרה זה יקבלו את החיסון בתרכיב בחינם

 קביעת תור בתחנה טיפת חלב.

 ום, בהתאם לתנאי הריששנים 12חודשים עד  12רק מגיל  MMRV-יש לציין שעם החזרה לשגרה, יש להשתמש ב

 . MMRעקב מחסור בתרכיבשנים ומעלה שניתן  12מבוטל בזאת האישור  להשתמש בחיסון זה לבני . שלו 

 באזור לשכתכם. נוגעים בדברהואילו להעביר מידע זה לכל ה

 בברכה,         

 

 ד"ר אמיליה אניס      

 מנהלת אגף אפידמיולוגיה 
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 מן טוב, מנכ"למר מ. בר סי העתקים: 

 פרופ' א. גרוטו, משנה למנכ"ל 

 ד"ר ו. עזרא, ראש מנהל רפואה   

 ד"ר ר. שפר, ראש שירותי בריאות הציבור             

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

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

 מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות     

 , מפקחת ארצית בריאות הציבורגב' נ. כהן

 מר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי בריאות הציבור

 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"

   גב' ג. שמחוני, מנהלת חטיבת התרופות, שראל

 מנהלים רפואיים, קופות החולים

  מנהלות השירות המונע, קופות החולים

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

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

 אביב-מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל

 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(

 הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' ש. אשכנזי, יו"ר האיגוד 

 פרופ' ש. וינקר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

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

 פרופ' נ. דוידוביץ, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

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

 ד"ר ע. גלאור, ראש מדור אפידמיולוגיה, צה"ל

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

 גב' ב. אברהם, אחות ראשית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

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

 גב' ב. דר, אחות ראשית, חברת נטלי

 ברת נטליגב' ב. אלרון, אחות אפידמיולוגית, ח

 מר ד. חוגי, פמי בריאות, מנהל שרותי בריאות התלמיד
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 גב' ר. אורן, פמי בריאות, אחות ראשית, שרותי בריאות התלמיד 

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

 ארכיון המדינה

 

 


