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 ,חברות וחברי  האיגוד לרפואת ילדים

 

 .חיסון הסגל הרפואי כנגד מחלות מדבקות: הנדון

 

 ,חברות וחברים יקרים

 

בעיקר בתינוקות קטנים שלא הספיקו לקבל את  ,אנו עדים להתלקחות של מקרי שעלתלאחרונה 

התלקחויות הוכמובן את , חזרתהתפרצויות של חצבת וחווינו גם שנים האחרונות ב. החיסון

 .העונתיות של מחלת השפעת

 

בעיקר בתינוקות  מקרי תמותהאף ו קשים מקרים של סיבוכים בעקבות ההתפרצויות היולצערנו 

 . מדובר בתחלואה עם נטל בריאותי כבד ועומס קשה על מערכת הבריאות, ככלל .הרכים

 

ואין חולק על כך , בלא ספק הצוות הרפואימי שמגונן על הילדים המגיעים לבדיקה ולטיפול הוא 

 לות מדבקותחבטוחים מפני חשיפה למ להיות אמורים ינוקותהת ,עם הצוותציה קראינטעת הבש

בהם היו תינוקות שנדבקו ממחלות הנמנעות על ידי  קריםידועים מ, עם זאת .מצד אנשי הצוות

 .חידות לילודים ויחידות לטיפול נמרץיכולל התפרצויות ב ,חיסונים בעת מגע עם אנשי צוות רפואי

 

 ,מפורטת לגבי חיסון עובדי בריאות ותהנחיל ובו "חוזר מנכ 6192פרסם בשנת משרד הבריאות 

וכי , ת בין היתר את ההנחיה כי חברי צוות רפואי המטפלים בילדים יהיו מחוסנים לשעלתוהכולל

במחלקות  ,לא יאושר לטפל בתינוקות בחדרי הלידה Tdap לעובד המסרב לקבל את החיסון"

 . "ובתחנות טיפת חלב במרפאות המטפלות בילדים, בחדרי המיון, ילודים ופגים, ילדים
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להנחיות דווקא איננו זקוקים  ,שבריאות הילדים בראש מעייננו רופאי הילדים ,אנוכי , ברור לכל

לא כמובן שו ,מטופלינוגם על עצמנו ועל מנת להגן על הן  ,הללו בכדי להבטיח שנהיה מחוסנים

  .תםשאמורים להגן על התינוקות נגרום חלילה להדבק ,אנודווקא מתקבל על הדעת ש

 

 אני פונה אליכם בקריאה ולהשלים את ההתחסנות, (הללו ובמקביל להנחיות)כדבר שבשגרה , לכן

בין כראוי נכם מחוסנים הכנגד שעלת וכמו כן לדאוג להתחסן לקראת החורף לשפעת ולוודא כי 

 .ולאבעבועות רוח לפוליו, חזרת–אדמת -לחצבת, Bלהפטיטיס היתר גם 

 

 ,בתודה ובברכה

 

 ,אלי סומך' פרופ

 ר האיגוד"יו

  


