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  2019אפריל                   B מסוג וסמנינגוקוקחיידק החיסון נגד הנושא להורים ב דף מידע

 הורה יקר,

נינגוקוקוס מלאחרונה אישר משרד הבריאות לשימוש בישראל חיסון נגד חיידק ה •

B  במיוחד לחולים עם הפרעה במערכת החיסון וכן , והמליץ על מתן החיסון

 מבוגר יותר.בגיל גם לחסן כאשר ניתן חודשיים עד שנתיים,  אילילדים בגיל

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים מאמץ  –מתוך דאגה לבריאות ילדי ישראל  •

 גם גופי בריאות אחרים בארץ ובעולם.פי שעשו המלצה זו, כ

אינו כלול בסל הבריאות ואינו ניתן בתחנות טיפת חלב של משרד הבריאות חיסון ה •

 או של העיריות.

 .לבעלי ביטוח משלים קופות החוליםחלק ממסובסד ב, הזמין בתשלוםחיסון ה •

 .קבלת החיסוןהרופא המטפל שלכם ישמח לתת לכם מירשם והפניה ל

 לגבי המחלה והחיסון:שכיחות הבהרות ותשובות לשאלות  מספרלהלן  •

 מהי מחלה מנינגוקוקית?   .1

ן נמצא באף ובלוע של חלק מ(, הNeisseria meningitidis)בשמו הלועזי  וסהמנינגוקוק חיידק

בלתי (, עלול לגרום למחלה מהמתבגרים %25-מהמבוגרים ו %10-כ)בלי לגרום למחלה מהאנשים 

. נוספיםומסוכנת הכוללת דלקת קרום המוח, אלח דם וזיהומים פולשניים  חמורהשכיחה אך 

, אך רוב החיידקשל  זנים מספרקיימים  .חולהשל הפרשות מדרכי הנשימה  "ימנינגוקוק מועבר עה

 .Bזן "י ע ותת בתינוקות בישראל נגרמומנינגוקוקיה ותמחלה

 מי יכול לחלות במחלות מנינגוקוקית? .2

בתינוקות  םהשיעורי המחלה הגבוהים במיוחד אך  מחלה מנינגוקוקית יכולה להופיע בכל גיל

, בעיות בטחולכגון  –הפרעות במערכת החיסון שנתיים. אנשים הסובלים מ עד גילובפעוטות 

 .מנינגוקוקית חמורהבסיכון גבוה למחלה מצויים  –( HIVנגיף האיידס )ב המשלים או זיהוםבמערכת 
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 למי מומלץ החיסון?  .3

. אנשים בגיל חודשיים עד שנתייםלפעוטות כן סיכון והלאנשים בקבוצות במיוחד החיסון מומלץ 

 .יכולים לקבל את החיסון בכל גיל Bידי זן -המעוניינים בהגנה נגד מחלה מנינגוקוקית הנגרמת על

 מומלץ? החיסון המהו  .4

 רישום.ך נמצא בהלינוסף  חיסון. (Bexseroבשם בקסרו )בלבד  אחד תרכיבם בישראל וכיום רש

 ? Bמה יעילות החיסון נגד מנינגוקוק זן  .5

במדינות אחרות בהן ניתן החיסון, למשל בריטניה, נמצאה ירידה ניכרת בשיעורי התחלואה בחיידק 

הנמצאים  Bוס זני מנינגוקוקצפוי לגרום להגנה מפני  חיסוןמתן ה –זה. עפ"י בדיקה שנעשתה 

 בישראל. 

 כמה מנות החיסון נדרשות?  .6

 6לפחות  גורמי סיכון מומלץ לתת שתי מנות בהפרש של חודשיים ומנת דחף לאחרבתינוקות ללא 

מנות חיסון  3מלץ לתת ומ –חודשים. בתינוקות עם גורמי סיכון המחוסנים לפני גיל חצי שנה 

  .חודשים לפחות 6בהפרש של חודש ביניהן ומנת דחף לאחר 

 מה משך ההגנה מהחיסון?  .7

 18-. מומחים מעריכים ששתי מנות מקנות הגנה לבוודאות עינו ידוא של החיסון משך ההגנה

חודשים. אי לכך, צפוי שמתן התרכיב יגן על  36-מקנה הגנה ל על גיל שנהחודשים, ומנת דחף מ

 ביותר לחלות.  התינוקות ופעוטות בתקופת הסיכון הגבוה

 האם ניתן לתת את התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים?  .8

 בנפרד. תתלהגבוהה של חום כאשר ניתן יחד עם חיסוני שגרה מומלץ בגלל השכיחות 

 מהן הוריות הנגד והאזהרות לחיסון?  .9

אלרגית תגובה  וע כסובל מאלרגיה לאחד ממרכיבי החיסון או שפיתחדיאין לתת את החיסון למי ש

 .למנה קודמת של החיסון (אנפילקטיתקשה )

 תן החיסון? אילו תופעות לוואי מדווחות לאחר מ .10

, במיוחד מעלות 38 חום מעל אהתופעה השכיחה ביותר בתינוקות ובפעוטות עד גיל שנתיים הי

במקום ההזרקה, רגישות : כאשר החיסון ניתן בו זמנית עם חיסוני שגרה. תופעות שכיחות נוספות

לאור נתונים אלה, משרד הבריאות ממליץ להפריד . ובכי חריג בתאבון, ישנוניות ירידהאי שקט, 

בקבוצת ו שנה,בתינוקות בני פחות מחיסון זה  בין מתן חיסוני שגרה למתןבשלושה ימים לפחות 

מיד לאחר מתן החיסון ושתי מנות נוספות בהפרש של אקמול )פרצטמול( לתת טיפול מונע ב גיל זו

 גם אם אין עלית חום.  ,שעות 6-4

 

 .וכן באתר משרד הבריאות מפורט מופיע בעלון החיסוןמידע 


