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 477070121סימוכין: 
   

 החיסונים המומלצים על ידי משרד הבריאות שאינם ניתנים בתחנות טיפת חלבמידע להורים על הנדון:                

 

להלן מידע על החיסונים המומלצים על ידי משרד הבריאות שאינם ניתנים בתחנות טיפת חלב. חלק מחיסונים אלו כלולים 

או במרפאות קופות ב"סל הבריאות" על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וניתנים חינם בשרותי בריאות בבתי הספר ו/

 החולים. חלקם נכלל בביטוחים המשלימים והם ניתנים במרפאות קופות החולים חינם או בהנחה.

חלקם ניתן לקבל בתשלום גם במרפאות לשכות הבריאות. תאום תור לקבלת החיסונים במרפאות לשכות הבריאות 

 *.5400פר נעשה על ידי פניה למוקד "קול הבריאות" של משרד הבריאות, טלפון מס

 מניעת שעלת בתינוקות על ידי חיסון נשים הרות .1

 

 המחלה

מאוד מדבקת המועברת מאדם לאדם בעיקר על ידי טיפות גדולות היוצאות מדרכי  ,ידקית קשהישעלת היא מחלה ח

הנשימה בדיבור, שיעול ועיטוש. מדובר במחלה קשה, מתישה וארוכה העלולה לגרום למוות בתינוקות. ניתן להגן על 

ההרה לפתח  ריון. החיסון מאפשר לאשהיתינוקות בחודשים הראשונים לחייהם על ידי חיסון האם לקראת סוף הה

נוגדנים לשעלת ברמה גבוהה ולהעבירם דרך השליה לעובר ברחמה, וכך להעניק לתינוק הנולד הגנה עד שהוא יוכל 

  כמות מרבית של נוגדנים להגנת התינוק. העברת לקבל את החיסון בעצמו.  מתן החיסון בשבועות הריון אלו מאפשר 

ני הדבקות בשעלת וגם מונע ממנה להדביק את התינוק. בכך נמנעת שה בעצמה בפיכמו כן, מתן החיסון לאם מגן על הא

 ידי אחד מבני המשפחה הקרובים הסובבים אותם.-הצורה הנפוצה של הדבקות תינוקות בשעלת, שהיא לרוב על

 החיסון

 עם חיסונים נגד טטנוס ודיפתריה.בשילוב החיסון נגד שעלת ניתן בזריקה אחת לאם 
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 מתי לקבל את החיסון

, לאחר הלידה אין מעבר של נוגדניםלהריון.  ניתן להתחסן גם לאחר הלידה רצוי בסמוך לה.  36עד  27מומלץ בין שבוע 

 את הסיכון לתינוק.גם אבל מניעת מחלה אצל האם מפחיתה 

 היכן לקבל את החיסון 

 החיסון ניתן בקופה המבטחת עם הפניית רופא.

 

 חודשים ומעלה 6חיסון נגד שפעת לבני  .2

 

שפעת היא מחלה נגיפית מדבקת המועברת דרך האוויר. נגיף השפעת גורם למחלת חום, כאבי שרירים, הרגשה כללית 

. קיימים (רעה ודלקת בדרכי הנשימה העליונות. למרות התחלואה היחסית קלה ברוב הנדבקים )בד"כ צעירים בריאים

חודשים ומעלה לקבל את החיסון נגד  6לכל בני  משרד הבריאות ממליץסיבוכים ואפילו תמותה בילדים ובני נוער. 

  שפעת כל שנה לקראת החורף.

 החיסון

  .בתרסיס אףובתרכיב חי מוחלש מומת ניתן בזריקה בתרכיב החיסון 

ימים. בשנים שלאחר  28שנים המקבלים את החיסון פעם ראשונה צריכים לקבל שתי מנות ברווח של  9ילדים עד גיל 

 מכן, תינתן מנה אחת.

 מתי לקבל את החיסון

ועד סיום עונת השפעת שהיא  ספטמבר(,לקראת כל חורף, רצוי בהקדם כאשר החיסון זמין בארץ, )לרוב החל מחודש 

 .היות מחוסנים בעת חשיפה לנגיף השפעתיש יותר סיכוי להחיסון ניתן מוקדם יותר, בדרך כלל בחודש מארס. ככל ש

 היכן לקבל את החיסון 

המבטחת. יש לבדוק בקופה לגבי הצורך בהפניה. נכון  תשלום לכל האוכלוסייה במרפאות קופת החוליםהחיסון ניתן ללא 

בבית הספר, כחלק משירותי  מוחלש בתרסיס לאף או זריקה-חיד' מקבלים מנה אחת של חיסון -להיום, תלמידי כתות ב'

 בריאות התלמיד ללא תשלום. 
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 Bחיסון נגד מנינגוקוק  .3

 

 המחלה

 בשם מנינגוקוק. החיידק גם הידוע Neisseria meningitidis פולשני של החיידק מזיהום נגרמת מנינגוקוקית מחלה

של אדם  נשימתיות הפרשות ידי על ידק מועבריפולשנית. הח למחלה לגרום בלי הימהאוכלוסי חלק של ובלוע באף נמצא

 אחרים. פולשניים זיהומים המוח, זיהום בדם או קרום לדלקת גורמת פולשנית מנינגוקוקית מחלה נשא או חולה.

 זריקות )בהתאם לגיל במנה ראשונה(. 3-2ניתן בסדרה של   החיסון

 תי לקבל את החיסוןמ

יכולים  . אנשים המעוניינים בהגנה נגד מחלה מנינגוקוקית(חודשים )כולל 23עד  2החיסון מומלץ לתינוקות ולפעוטות בני 

 ימים 3לקבל את החיסון בכל גיל. מספר ועיתוי המנות שונה לפי גילו ומצבו הבריאותי של הילד. הוא ניתן בהפרש של 

זמנית טיפול -מומלץ לתת בו ,מחיסוני שגרה אחרים. בגלל נטייה של החיסון להעלות חום )שהיא אינה מסוכנת(לפחות 

 חודשים. 12ן עד גיל בפראצטמול )אקמול( להורדת חום במקבלי חיסו

 היכן לקבל את החיסון 

פרטיים. הוא ניתן בהנחה לבעלי ביטוח בריאות משלים. יש לפנות  מרקחת ובבתי בקופות חולים בתשלום החיסון זמין

 מטפל בקופה המבטחת על מנת לקבל מרשם.הלרופא 

 את החיסון בבית הספר  בלישלא קמי פפילומה להחיסון נגד נגיף  .4

 

והחל משנת הלימודים תשע"ו  'תלמידות כתות חלהחיסון ניתן ללא תשלום  (2013-2014) תשע"דהחל משנת הלימודים 

ללא תשלום  )כולל(שנים  17אם לא ניתן החיסון בבית הספר, ניתן לקבלו עד גיל ( גם לבנים בכיתות ח'. 2015-2016)

 בלשכות הבריאות, בתיאום תור מראש. 
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 המומלצים ע"י משרד הבריאות שאינם ניתנים בטיפת החלב טבלת החיסונים

 

 מקום קבלת החיסון גיל מומלץ החיסון

 כל הריון בין השבועות  שעלת לנשים הרות
 27-36 

 קופות החולים, כלול בסל הבריאות
 

 חודשים ומעלה 6 שנה(פעם ב) שפעת
 

 כיתות ב' ג' ד'

 קופות החולים, ללא תשלום
 

 , כלול בסל הבריאותלתלמידשירותי בריאות 

 :Bמנינגוקוק 
 

 מספר המנות והעיתוי
נקבעים עפ"י הגיל בקבלת 

 המנה הראשונה

חודשים  23חודשיים עד 
 )כולל(

 :חוליםהת וקופ -
 הנחה לבעלי ביטוח משליםקיימת 

 

 בתי מרקחת פרטיים -

 נגיף הפפילומה:
 

 מספר המנות והעיתוי
נקבעים עפ"י הגיל בקבלת 

 המנה הראשונה

 שנים )כיתה ח'( 13-14
 

 שירותי בריאות לתלמיד:
 

 )תשע"ד( 2013-14החל משנה"ל  -בנות 
 )תשע"ו(  2015-16החל משנה"ל  -בנות ובנים 

 כולל( 17)עד גיל  –יב -תלמידי כיתות י
                                                                                                                                                                                                                                                      בלשכות הבריאות השלמה 

 

 תקשרות עם מרפאות חיסונים לשכות הבריאות מפורטים בלינק:פרטי ה  

  https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/clinics.aspx 
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