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 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

 מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים

 

 

 

 Vaccines 19-COVID -קורונה החדש תרכיבים נגד נגיף  -יך החיסונים פרק בתדרל 1עדכון מספר  הנדון:          

 העדכונים העיקריים הינם: .החדש קורונהתרכיבים נגד נגיף על פרק בתדריך החיסונים עדכון למצ"ב 

 (.1.1.1עודכנו כמויות מרכיבי התרכיב לפי מידע מהיצרן )סעיף  .1

 (.4.2.1ימים )סעיף  21שניתנה לפני שנייה על תוקף מנה  הוספה הנחייה .2

 ( כדלקמן:10ההנחיות לגבי מתן התרכיב לנשים הרות, מתכננות הריון, ו/או מניקות )סעיף עודכנו  .3

, במיוחד אם קיימים גורמי אין מניעה לחסן אשה הרה בתרכיב נגד קורונה אם היא מעוניינת בכך .א

 לתחלואה קשה. סיכון לחשיפה לנגיף או

 אין המלצה על פרק זמן של המתנה עד הכניסה להריון אחרי קבלת התרכיב. .ב

 בהריון או בכל פרק זמן לפניו.לאשה הרה שחוסנה בהיותה  פסקת הריוןאין להמליץ על ה .ג

 אין כל מניעה לחסן נשים מניקות. .ד

, כולל התייחסות לסוגי הדיכוי HIVעודכנו ההנחיות למתן התרכיב למטופלים עם דיכוי חיסוני ונשאי  .4

 (.11החיסוני, מועד מתן התרכיב, בטיחותו ויעילותו, )סעיף 

( 13-ו 12רקע של תגובות אלרגיות )סעיפי  עודכנו הוריות הנגד והאזהרות למתן התרכיב למטופלים עם .5

 כדלהלן:
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 וטלה הוריית הנגד לאנשים שסבלו מתגובה אנפילקטית למזון כלשהו.ב .א

הוסף מידע באילו מצבים עם רקע של אלרגיה ניתן לחסן בתרכיב נגד נגיף קורונה החדש. במידה  .ב

אי לשאת מזרק אפינפרין והתגובה לאלרגן היתה אנפילקטית או אם המטופל הונחה על ידי גורם רפו

 דקות אחרי מתן התרכיב. 30)אפיפן(, יש להשגיח על המטופל במשך 

אין לתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של תרכיב נגד נגיף הקורונה או  .ג

. כמו כן, אין לתת את התרכיב למטופלים polyethylene glycol (PEG)לכל אחד ממרכיביו, כולל 

(, אנפילקסיס multiple injection drug allergyים מתגובה למספר תרופות מוזרקות )הסובל

 mast cell activation( או תסמונת שפעול תאי פיטום )idiopathic anaphylaxisאידיופטי )

syndrome.) 

שסבלו מתגובה קשה )אנפילקטית( לתרופה מוזרקת בודדת, ניתן לחסן לפי שיקול דעת של  מטופלים .ד

 .לתרופות באלרגיה מומחה רופאעם  בהתייעצותהצורך  ובמידתהרופא המטפל, 

 

הדיווח על אירועים בסמיכות לקבלת החיסון נגד קורונה יתבצע על ידי הצוות המחסן ו/או הצוות הרפואי  .6

של האגף )מצ"ב( מידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי לחיסונים נגד קורונה המטפל ויכלול את ה

לא פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור ללאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור. הדיווח הינו פרטני 

את הפרטים המזהים לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך. לטופס הוספו מספר אבחנות להמשך 

טופס יש להעביר לאגף לאפידמיולוגיה האת  בארצות הברית. FDA-תאם להמלצת המעקב ודיווח בה

 .epidemdiv@moh.gov.ilבאמצעות מייל: 

 הואילו להעביר הנחיות לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 בברכה,         

 

 

 ד"ר אמיליה אניס       
 לאפידמיולוגיהמנהלת האגף 
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 העתקים: 

 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי

 מר קובי צורף, ראש מטה לשכת שר הבריאות

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית הקורונה

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש ,דגן דודו ר"ד

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 נכ"ל משרד הבריאותגב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למ

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ברוש, מזכיר הצט"מ ד"ר טל

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון

 דובר משרד הבריאות

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 לרפואה כללית, משרד הבריאות   טאוב, ראש האגף-ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ושא המעבדות, משבר הקורונהד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנ
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 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות

 הציבור בריאות מעבדות מנהלי

 קורונה בדיקות המבצעות המעבדות מנהלי

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות

 בריאות הציבור, משרד הבריאותגב' ליאורה ולינסקי, האחות המפקחת הארצית, שירותי 

 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד 

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 נהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירוםמר רן אדלשטיין, מ

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 רצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הא

 מנכ"לי קופות חולים

 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כללית

 ה, מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהיל

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 גב' טלי דהן, מנהלת תחם מוקד "קול הבריאות" ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 הבריאות מערכת היערכות מנהלת ראשתא"ל ד"ר טריף בדר, 

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 פרופ' חגי לוין, יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי 'פופר

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קליניתד"ר עדי 

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל
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 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית, משרד הרווחה

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ת בבתי חוליםמנהלי אגפי מעבדות רפואיו

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 , יו"ר ההסתדרות הרפואיתחגי יוןצ פרופ'

 חמ"ל מערכת הבריאות

 חיסון קורונהחברי צוות מייעץ 

 אלון מפקדת מפקד ,דוידי ניסן ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 אמתי, צוות המכלולרס"ן )מיל'( עירם 

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל 

 מר שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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