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 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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 1קורונה 

 

 Coronavirus (COVID-19) vaccines החדש קורונהנגד נגיף  תרכיבים

 
מהיצרנים והנחיות ביניים ממדינות למשרד הבריאות מידע שהגיע הההנחיות שבפרק גובשו על סמך 

 משרד הבריאות מידע נוסף. כאשר יקבל תתעדכנה. ההנחיות וארצות הברית אנגליה ,כגון מערב

שיטות בהכרת המגפה בנגיף קורונה החדש כפנדמיה האיצה את הפיתוח של מספר תרכיבים 

ואבולה. שיטות חיסון כוללות: תרכיבי  SARSשנחקרו במצבי חירום בעבר כגון , כאלה ביוטכנולוגיות שונות

 protein or peptideים מומתים, תרכיבים חיים מוחלשים, תרכיבים חלבוניים )חומצה גרעינית, תרכיב
subunit( תרכיבי נגיף נשא ,)viral-vector). 

העיקרי ליצירת נוגדנים  היעד(, spike [S] proteinחלבון הדרבן ) נגדחסינות מתמקדים ב התרכיביםרוב 

מנטרלים. נוגדנים מנטרלים החוסמים את כניסת הנגיף לתאי המארח על ידי מניעת האינטראקציה בין 

צפויים להקנות של תא המארח  angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) קולטןלבין  חלבון הדרבן

 הגנה.

 ומרכיביו . התרכיב1

 

. בשלב 2021ובמהלך  2020בסוף בישראל  צפויים להיות זמינים Sמספר חיסונים המתמקדים בחלבון 

 .Pfizer BioNTechזה, כלול מידע רק על התרכיב תוצרת 

 ( Pfizer BioNTechתוצרת , BNT162b2) COVID-19תרכיב נגד  1.1

 ומרכיביו שם התרכיב 1.1.1

COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 concentrate for solution 

מנות  5מ"ל( מכיל  0.45מנתי ויש לדלל את החומר לפני השימוש. בקבוקון אחד )-הבקבוקון הינו רב

 .lipid nanoparticles, בתוך BNT162b2 RNAמק"ג  30של 

 

 חומרים נוספים

INGREDIENT AMOUNT PER DOSE 

(4-HYDROXYBUTYL) AZANEDIYL)BIS (HEXANE-6, 1-

DIYL)BIS(2-HEXYLDECONATE) 

0.43 mg 

2-[(POLYETHYLENE GLYCOL)-2000]-N,N-

DITETRADECYLACETAMIDE 

0.05 mg 

1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE 0.09 mg 

CHOLESTEROL 0.2 mg 

POTASSIUM CHLORIDE 0.01 mg 

POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 0.01 mg 

SODIUM CHLORIDE 0.36 mg 

DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DEHYDRATE 0.07 mg 

SUCROSE 6 mg 

WATER FOR INJECTIONS Quantity sufficient 
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2קורונה   

 תיאור התרכיב 1.1.2
 

. תרכיבי nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)הינו חיסון בשיטת התרכיב 

ם ותאי המארח לתרגב משתמשחומצה גרעינית משתמשים בקוד הגנטי של המחולל כחיסון; החיסון 

ר חלבון דרבן. החלבון פועל כאנטיגן בתוך התא כדי לגרום לתגובה חיסונית. החומצה וולייצ הגן

התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים הגרעינית מתפרקת תוך ימים ספורים. 

. 1בניסויי פזה שנים  65-85ובני  18-55על ידי תאי המארח. החיסון נבדק במבוגרים בריאים בני 

 אינו מכיל חומר משמר. התרכיב .3-ו 2מק"ג נבדק בפזות  30במינון  התרכיב

 התרכיב יעילות. 2

 

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2תרכיב  2.1

גרמו ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל גבוה, ולתגובה  Rhesus macaques-ל שניתנושתי מנות של התרכיב 

. שניתן לתוך האף וקנה הנשימה SARS-CoV-2, והגנו עליהם בפני הדבקה בנגיף Tשל לימפוציטים מסוג 

ים היה דומה או גבוה יותר לכייל כייל נוגדנים מנטרל , אחרי שתי מנות חיסון1/2פזות  אדם בניסויים בבני

שניהם היו דומים אך , 65-85יחסית לבני  18-55בבני  כייל היה גבוה יותרהמחלימים מהמחלה. בקרב 

גיל, מין, קבוצות  בין דומה שנמצאה ,95%הדגים יעילות חיסונית של  3פזה קליני לכייל במחלימים. ניסוי 

 .94%תה יומעלה, היעילות הנצפית הי 65ואתניות. בבני 

 התרכיבסון חא. 3

 

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2תרכיב  3.1

חודשים. אחרי  6 מעלות צלזיוס. חיי המדף שלו הינם( -C o 10 + 70) 70מינוס -ב אחסוןהתרכיב דורש 

מעלות צלזיוס. אחרי המיהול, ניתן  2-8-ימים ב 5עד התרכיב סן את , ניתן לאחולפני המיהול ההפשרה

 מעלות צלזיוס. 2-8-החדר או ב בטמפרטורתשעות  6 תוך תרכיבב להשתמש

 . פרזנטציה4

 

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2תרכיב  4.1

 .מדללללא מסופק  מנות למגש(. התרכיב 975בקבוקון )מנות לכל  5בקבוקונים עם  195מכיל כל מגש 

את  למהולאחרי ההפשרה, יש  מנתי מאוחסן בהקפאה ומחייב הפשרה לפני המיהול.-הבקבוקון הרב

. אין אספטיתתמיסה להזרקה, בטכניקה  NaCl 0.9%מ"ל של  1.8התרכיב בבקבוקון המקורי עם 

אין לנער אותה. התרכיב  פעמים אך 10להפוך את התמיסה המהולה להשתמש במי מלח בריכוז אחר. יש 

ללא חלקיקים. אם יש חלקיקים או שינויי צבע, אין להשתמש בבקבוקון.  OFF-WHITEהמהול נראה בצבע 

 שעות. 6יש להשתמש בתרכיב המהול תוך מ"ל.  0.3מנות של  5אחרי המיהול, התרכיב מכיל 
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 משטר מינון 4.2

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2 תרכיב 4.2.1

בשתי מנות, במרווח  התרכיבמ"ל של תרכיב מהול. יש לתת את  0.3-מק"ג ב 30המינון של תרכיב זה הינו 

 ימים אחרי המנה הראשונה נחשבת תקפה. 17בדיעבד, מנה שנייה שניתנה לפחות  .ימים 21של 

התחיל ארוך יותר מהמומלץ בין המנות, יש לתת את המנה השנייה. אין צורך ל פרק זמן חלףאם  4.2.2

המפורט  יש לפעול על פיאם התרכיב הניתן במנה הראשונה אינו זמין או אינו ידוע,  .את הסדרה מההתחלה

 .6סעיף ב

 מקום ההזרקה 4.3

 יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור.

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2תרכיב  4.3.1

יסופק אין לתת את התרכיב לתוך הווריד, לתוך העור או מתחת לעור. . בלבד לתוך שריר הדלטואיד ניתן

 מ"מ למתן התרכיב. 25-ו g23עם מחט מ"ל  2.0או מ"ל  1.0מזרק 

 הפרעות דימום 4.4

ניתן לחסן מטופלים הסובלים מהפרעות דימום במתן התרכיב לתוך השריר, אם לדעת הרופא המטפל 

המכיר את הסיכון לדימום, ניתן לתת חיסונים או הזרקות בנפח קטן לתוך השריר. אם המטופל מקבל טיפול 

המאוזנים תחת ם תוך זמן קצר אחרי הטיפול. מטופלי להזריקדימום, כגון טיפול להמופיליה, ניתן  להפחתת

ה זקוחבץ וחל(, ול25gאו  23gטיפול נגד קרישה יכולים לקבל חיסון דרך השריר. יש להשתמש במחט דקה )

. יש ליידע את המטופל ו/או המטפלים שלו על לעסותדקות לאתר הזריקה בלי  2 שךלמ על אזור ההזרקה

 מההזרקה.מקומית הסיכון להמטומה 

 פסולת רפואית 4.5

לל בקבוקונים, אמפולות ומזרקים משומשים ייזרקו למיכל עמיד לדקירות המיועד לכך על פי כל הציוד, כו

 ההנחיות לטיפול בפסולת רפואית.

  . התוויות לתרכיב5

 

 עובדי בריאות 5.1

לעובדי בריאות הינה להגן על עובדים בסיכון גבוה לחשיפה, להגן על מטופלים ועובדים  התרכיבמטרת מתן 

 רצף מתן הטיפול למטופלים פגיעים. ולשמור על, מאומתים לנגיף קורונה החדשאחרים מחשיפה לעובדים 

 צוות המטפלים במטופלים ישירות 5.1.1

רופאים, רופאי  בקהילה או בבתי חולים: לרבותים קרובות מגע פנים אל פנים עם מטופלים לעתבצוות הבא 

בעיסוק,  מרפאיםדיאטנים, שיניים, אחיות ומיילדות, פרמדיקים ונהגי אמבולנס, רוקחים, אופטומטריסטים, 

. כמו כן, יש לחסן וסניטרים ח עזרוכ, צוות רנטגן ,עובדים סוציאלייםקלינאי תקשורת, , סטיםפיזיותרפי

 דבים שעובדים עם מטופלים.תלמידים במקצועות אלה ומתנ
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 קליני בקהילה ובבתי חולים-צוות לא 5.1.2

, סניטרים, וצוות עובדים מנהלייםטיפול רפואי, כגון  ,אך אינו מעניקבמגע עם מטופלים  וות שבאולל צכ

 .ניקיון

 צוות מעבדה ופתולוגיה 5.1.3

כולל , SARS-CoV-2-שבאים במגע עם חומר מזוהם ב העוסקים בקבורהכולל צוות מעבדה, פתולוגיה, 

במוסדות כמו כן, כולל צוות במעבדות  מדרכי הנשימה, ממערכת העיכול, או דם.ו/או הפרשות  דגימות

 מזוהמות.דגימות אחרות העלולות להיות מטפלים בדגימות קליניות או ה יםאו מסחרי אקדמיים

 החדש קורונה מורה בנגיףבעלי גורמי סיכון לתחלואה ח 5.2

 שנים ומעלה בהתאם להנחיות לתעדוף שתפורסמנה בנפרד. 16מותווה לבני התרכיב  5.3

 יסון מחלימיםח 5.4

אינם  ,SARS-CoV-2-ל חיובית כולל אנשים עם סרולוגיה מנגיף קורונה החדשאנשים שהחלימו , בשלב זה

אין חובה לערוך בדיקה סרולוגית  לכן אין לחסנם בשלב זה. .התרכיבכלולים בקבוצות התעדוף לקבלת 

 .התרכיבלפני מתן 

 

 שלמת תרכיבים וחליפיות. ה6
 

אם יש הפסקה או איחור במתן המנה השנייה, יש להשלים עם אותו תרכיב. אין צורך לחזור על המנה 

( בין התרכיבים. לכן, יש לעשות כל מאמץ לברר איזה interchangeabilityהראשונה. אין מידע על חליפיות )

ולהשלים עם אותו תרכיב. למטופלים שקיבלו מנה אחת בתרכיב מסוים שאינו למנה הראשונה  ניתןתרכיב 

 28אך עברו  במנה הראשונה ניתןזמין במועד מתן המנה השנייה, או אם אין אפשרות לדעת איזה תרכיב 

ופל נמצא זו אם המט חלופהשל התרכיב הזמין. יש להעדיף  מנה אחתתת , יש לימים לפחות ממתן מנה זו

תגביר את בנסיבות אלה, סביר להניח שהמנה השנייה קיים ספק אם יגיע לתור חוזר.  בסיכון גבוה מידי או

 התגובה למנה הראשונה. מסיבה זו, ועד שיתקבל מידע נוסף, אין צורך במנות נוספות.

 

 . מנת דחף7

 

 .החדש מנת דחף של תרכיבים נגד נגיף קורונהתת אין המלצה לעל פי המידע הקיים היום, 
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 . מתן התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים8

 

אין לקבוע תור למתן תרכיבים נגד  ,זמנית עם תרכיבים אחרים. בשלב זה-אין מידע על מתן התרכיבים בו

ימים לפני  14 לתת תרכיבים אחרים לפחות מומלץבו זמנית עם תרכיבים אחרים.  החדש קורונהנגיף 

אך ניתן  .התרכיבאו אחריו כדי למנוע ייחוס מוטעה של אירועים חריגים בסמיכות למתן  התרכיבמתן 

יש ליידע את המטופל על העיתוי . יש התוויה מקצועית לכךמתן חיסונים מומלצים אחרים כאשר  לשקול

 תרכיב. עבור כלל אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת החיסון הצפוי ש

 

 51-0בני . 9

 

בטיחות ואימונוגניות  , ויש מידע מוגבל מאוד עלהתחילו לאחרונהילדים למתן התרכיבים ניסויים קליניים על 

 16לילדים או מתבגרים לפני גיל  החדש קורונה נגיף לתת תרכיבים נגדבשלב זה, אין ולכן בקבוצה זו. 

 שנים.

 לילדים עם מחלות רקע אחרות תופצנה כאשר משרד הבריאות יקבל מידע נוסף. התרכיבהמלצות על מתן 

 

 . הריון והנקה10

 

אין סיכון ידוע על מתן תרכיב מומת, רקומביננטי, או טוקסואיד בעת הריון או הנקה. מכיון שחיסונים מומתים 

על  הם אינם מסוגלים לגרום לזיהום באם, בעובר או בתינוק. טרם בוצעו ניסויים קלינייםאינם מתרבים, 

 או נשים מניקות. נשים הרותקרב ב mRNAחיסונים בטכנולוגיות 

 אשה הרה 10.1

היא מעוניינת בכך, במיוחד אם קיימים גורמי סיכון אם נגד קורונה  בתרכיבאין מניעה לחסן אשה הרה 

 לחשיפה לנגיף או לתחלואה קשה.

 אשה המתכננת הריון 10.2

לכן אין המלצה על  .יכול להשפיע על העוברלאשה לפני הכניסה להריון  רכיבהתאין עדויות לכך שמתן 

 . התרכיבלהריון אחרי קבלת  עד הכניסההמתנה של פרק זמן 

 

  .לפניו זמן פרק בכל או בהריון בהיותה שחוסנה הרה לאשה הפסקת היריון על להמליץ אין

 אשה מניקה 10.3

 לחסן נשים מניקות. אין כל מניעה
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 HIV. דיכוי חיסוני ונשאי 11

 סוגי דיכוי חיסוני 11.1

ר טיפול אונקולוגי או לרבות לאח, מכל סיבה שהיא מטופלים אשר סובלים מדיכוי חיסוני 11.1.1

)כגון  azathioprine ,antimetabolitesאו  טיפול בסטרואידיםכתוצאה מתרופות כגון  ;המטולוגי

methotrexate   6או-mercaptopurine טיפול ביולוגי( או (biologic response modifiers – BRM);  

נגיף , מצויים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים ותמותה מ, מוח עצם או תאי גזעלאחר השתלת אברים

 ם. נלחס ניתןלכן , והחדש קורונה

עם הפרעות  לחסן מטופלים עם ליקוי ראשוני במערכת החיסון, כולל מטופלים ניתן 11.1.2

(, הפרעות בפגוציטים, הפרעות בייצור או תגובת ציטוקינים או complementבמערכת המשלים )

 נוגדנים או הפרעות משולבות במערכת החיסון.בכמות או בתפקוד בהפעלת תאי חיסון, חוסר 

 .AIDSוחולי  HIVלחסן נשאי  ניתן 11.1.3

 functional or anatomic) לחסן אנשים עם ליקוי אנטומי או תפקודי בטחול ניתן 11.1.4

asplenia) 

, CD20נוגדנים נגד טיפול דומה המכיל ו checkpoint inhibitors ,rituximab-מטופלים ב 11.1.5

antithymocyte globulin (ATG) טיפולים אלה עלולים למנוע היווצרות נוגדנים אחרי קבלת :

 לחסן רק לאחר דיון עם הרופא המטפל. יש החיסון.

 מתן התרכיבמועד  11.2

טיפול הצפוי, לתקופה בה צפוי דיכוי חיסוני מינימלי בהתאם לייקבע על ידי הרופא המטפל בתזמון 

שבועות אחרי השתלת אבר  4 לפחותלחכות  מומלץ לפני השתלה מתוכננת(. שבועיים לפחות)למשל 

שבועות אחרי ההשתלה  12מומלץ שמושתלי מח עצם או תאי גזע ימתינו לפחות  .חיסונים למתן סולידי

 .התרכיבלקבלת 

 התרכיבבטיחות  11.3

-המכיוון שתרכיבים נגד קורונה אינם מכילים נגיף חי מוחלש, וכרוכים בחשיפה קצרה יחסית לחלבון 

spike  עקב פירוק מהיר שלmRNAיסון בהשוואה ליתר , לא צפויות בעיות בטיחות בקרב מדוכאי ח

 האוכלוסייה.

  התרכיביעילות  11.4

להיות נמוכה יותר בקרב מדוכאי חיסון בהשוואה למטופלים ללא הפרעה במערכת  יכולה התרכיביעילות 

 להקנות הגנה חלקית. עשוימתן החיסון , בכל מקרההחיסון. 

 מומלץ לחסן גם את בני ביתם כדי לספק "הגנה היקפית" מרבית. 11.5

 הוריות נגד .12

 

 לכל אונגיף הקורונה  נגד תרכיבלתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של  אין

 הסובלים למטופליםכמו כן, אין לתת את התרכיב  .polyethylene glycol (PEG), כולל ממרכיביו אחד

 idiopathic) אידיופטי(, אנפילקסיס multiple injection drug allergy) מוזרקות תרופות למספר מתגובה

anaphylaxis )פיטום תאי שפעול תסמונת או (mast cell activation syndrome.) 
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 אזהרות. 13

 

שסבלו מתגובה קשה )אנפילקטית( לתרופה מוזרקת בודדת, ניתן לחסן לפי שיקול דעת  מטופלים 13.1

 .לתרופות באלרגיה מומחה רופאעם  בהתייעצותהצורך  ובמידתשל הרופא המטפל, 

אין מניעה לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית בכל דרגה מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו  13.2

ממרכיבי התרכיב: כגון מזון, תרופות בבליעה, חומר ניגוד רנטגני, עקיצות חרקים, אלרגנים נשאפים, 

מהאלרגנים הללו או שהמטופל הונחה על ידי גורם  לטקס, וכיוצא בזה. במקרים של אנפילקסיס לאחד

 לאחר מתן התרכיב. דקות 30רפואי לשאת מזרק אפינפרין )אפיפן(, מומלצת השגחה למשך 

 בהיעדר הוריית נגד אחרת. G6PD-אין מניעה לחסן מטופלים הסובלים מחוסר מ 13.3

מחלה  של במקרה. מעלות צלזיוס( 38-)נמוך מ חום ללא קלות מחלות עם מטופלים לחסן ניתן 13.4

( COVID-19חדה, יש לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה )כולל 

 .התרכיב לקבלת בסמיכות חריגים לאירועים

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב14

 

 Pfizer BioNTech, תוצרת BNT162b2תרכיב  14.1

, במיוחד כאב באזור ההזרקה, ובדרך כלל ללא אודם או נפיחות. מקומיות הינן שכיחות יחסיתת תגובו

שנים  18משתתפים בני  8,000קצרים. בניתוח בטיחות של וקלים  ברובם המכריע הינםאירועים סיסטמיים 

מבוגרים יותר ככלל, (. 2%( וכאב ראש )4%היו עייפות ) כמשמעותייםומעלה, האירועים השכיחים שסווגו 

  .יבכהתרעל פחות אירועים חריגים בסמיכות לקבלת  וווחיד

 למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.

 מדווחים על ידי היצרןהאירועים חריגים  
  

 תופעה מערכת
 תרכיב

BNT162B2 , PFIZER-BIONTECH 

 1/100-ופחות מ 1/1,000מעל  לימפאדנופתיה הלימפהדם ומערכת 

 1/10מעל  כאב ראש מערכת העצבים

 1/10מעל  כאב מפרק או שריר שריר, שלד ורקמה מחברת

 הפרעות כלליות

כאב באזור ההזרקה, 
 עייפות, צמרמורת, חום

 1/10מעל 

 1/10-ופחות מ 1/100מעל  אודם באזור ההזרקה

 1/100-ופחות מ 1/1,000מעל  חולשה

 1/10-ופחות מ 1/100מעל  בחילה מערכת העיכול

 

 



2020דצמבר  21עדכון האגף לאפידמיולוגיה, תדריך חיסונים,  –משרד הבריאות     

8 קורונה  

 אחרי חשיפה ובהתפרצויות בתרכיב. שימוש 15

 

משרד העברה בעת התפרצות.  לבלימתי חשיפה ואחראין המלצות על שימוש בתרכיב כטיפול מונע 

 הבריאות יפרסם מידע על כך ככל שיהיה זמין.

 . מעקב, דיווח ורישום16

 

 .6-7ראה פרק 'כללי', עמודים 

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

המטפל ויכלול את המידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי לחיסונים נגד קורונה של האגף לאפידמיולוגיה, 

פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור את הפרטים המזהים א לשירותי בריאות הציבור. הדיווח הינו פרטני ל

לטופס הוספו מספר אבחנות להמשך מעקב ודיווח בהתאם  לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך.

 בארצות הברית. FDA-להמלצת ה

 .epidemdiv@moh.gov.il"ב יש להעביר לאגף לאפידמיולוגיה באמצעות מייל: המצטופס הדיווח  את

 7 על קבלתו )"הפנקס הירוק"(, שתיכנס לתוקף כעבור תיתנן תעודה ,התרכיבהמנה השנייה של למקבלי 

 (.התרכיביום )לא כולל יום מתן 
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 דיווח על תופעות המופיעות בסמיכות לקבלת חיסון

 

 . מידע על הגורם המדווח:1

 תאריך הדיווח נייד  דואר אלקטרוני המדווחשם 

 לחץ להזנת תאריך

 

 מידע על מקבל החיסון: .2

 קופת חולים מבטחת מקום קבלת החיסון ישוב מגורים מגדר שנת לידה

 

 

 

 שם מבצע החיסון:   החיסון:תאריך מתן   :מידע על החיסון .3

 מקום ההזרקה דרך מתן התרכיב מס מנה מס אצווה שם היצרן שם החיסון

1☐ 2 ☐ IM ☐ אחר ☐זרוע L     

☐  

R 
☐ 

 

 

 מידע על התופעות .4

 )כאשר יש סימון* יש לצרף מסמך עם אבחנה רפואית(

  (בלבד תופעות מקומיות )המופיעות באזור ההזרקה 4.1

 ___דקות___שעות___ימיםמשך: ___דקות___שעות___ימים מועד:

 

 Redness and/or swelling 1ס"מ 5נפיחות בקוטר מעל או /אודם ו☐

 Rash פריחה☐

 Pain כאב☐

 Nodule קשר תת עורי☐

 Cellulitis דלקת רקמה תת עורית☐

 Abscess מורסה☐

 Discolored leg syndrome שינוי צבע מקומי☐

 Reaction crosses joint התגובה התפשטה אל מעבר למפרק קרוב ☐

 Restriction of motion הגבלה בתנועה☐

 Lymphadenopathy בלוטות לימפה מקומיות מוגדלות☐

 Arthus reaction *תגובת ארתוס ☐

 

 טקסט חופשי הערות:

 

  

                                                           
 ס"מ הינה תופעה תקינה אחרי חיסון ואינו מחייב הודעה 5-אודם ונפיחות בקוטר פחות מ 1
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 תופעות כלליות 4.2
 

 משך מועד  התופעה

 שבועות ימים שעות דקות שבועות ימים שעות דקות

 C039.9 2 Fever over 380C and ועד  C038 מעל חום☐
up to 39.90C  

        

 Fever 400C and להומע C040חום ☐
higher  

        

         Headache  ראש כאב☐

         Dizziness/Faintness  תחושת עלפון/סחרחורת☐

         Weakness/Asthenia חולשה כללית ☐

         Restlessness  אי שקט ☐

         Persistent crying שעות(  3בכי וצרחות )יותר מ ☐

         Lack of appetite חוסר תאבון  ☐

         Abdominal pain בטן  כאב ☐

         Vomiting שעות 24-רועים ביא 3הקאות   ☐

         Diarrhea שעות 24רועים ביא 3שלשולים  ☐

         Pallor חיוורון  ☐

         Cyanosis  כיחלון ☐

         Hypotonia פיון ר ☐

 ,שינוי ברמת הערנות נמנום אפתיה, ☐

 

Low responsiveness/ 
Unresponsiveness, 
drowsiness 

        

         Fainting, Syncope מקבלת החיסון ותדק 0-30עילפון  ☐

         Anxiety reaction   תגובת חרדה ☐

 MMRימים לאחר חיסון  5-12מופיע )פריחה  ☐

 (MMRVאו 
 Measles-like rash (5-

12 days following MMR or 

MMRV vaccine) 

        

         Non allergic rash )לא אלרגית(  פריחה ☐

)לא סמוך למקום  בלוטות לימפה מוגדלות ☐

 ההזרקה( 
Lymphadenopathy         

         Arthralgia )יש לציין את מיקום המפרק( פרקיםמכאבי  ☐

 
 

 ___דקות___שעות___ימיםמשך:  ___דקות___שעות___ימים :מועד  ואנפילקסיסתופעות אלרגיות  4.3
 

  (non-anaphylactic allergic reaction)  שלא מסוג אנפילקסיס תופעות אלרגיות☐

 ומתקדמת מהר וכוללת:)אנפילקסיס הינה תופעה אלרגית חמורה ומופיעה בפתאומיות  )anaphylaxis(*אנפילקסיס ☐

 תופעות עוריות או ריריות בשילוב עם תופעות במערכת הקרדיו וסקולרית ו/או נשימתית( 

 

ת
רי

רי
ר ו

עו
 

 אורטיקריה )חרלת( מפושטת או סומק כללי ☐

 

 מקומית או מפושטת אנגיודמה ☐

 גרד מפושט עם פריחה ☐

 גרד מפושט ללא פריחה ☐

 תחושת עקצוץ כללית ☐

 אורטיקריה מקומית באיזור ההזרקה ☐

 אדמימות וגרד בעיניים ☐

 generalized urticaria (hives) or generalized 
erythema  

 angioedema, localized or generalized  

 generalized pruritus with skin rash  

 generalized pruritus without skin rash  

 generalized prickle sensation  

 localized injection site urticaria  

 red and itchy eyes 

D
erm

ato
lo

gic o
r 

M
u

co
sal

 

                                                           
 אינו מחייב דיווח 38-חום מתחת ל 2
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ם
ד
כלי 

 

 לחץ דם נמוך  ☐

 דופק מהיר  ☐

 שניות 3מילוי קפילרי <  ☐

 דופק חלש ☐

 עדות לירידה בזרימת דם היקפית  ☐

 ירידה ברמת התודעה או איבוד הכרה ☐

 hypotension  

 tachycardia  

 capillary refill time >3 sec  

 reduced central pulse volume  

 reduced peripheral circulation 

 decreased level of consciousness or loss of 
consciousness  

C
ard

io
vascu

lar
 

ה
מ

שי
נ

 

 עווית הסימפונות ☐

 סטרידור ☐

  נפיכות בדרכי נשימה העליונות )לשון, גרון,  ☐

 ענבל(

 נשימות מהירות לגיל ☐

 שימוש מוגבר בשרירים התומכים בנשימה  ☐

 

 כחלון ☐

 נהימות ☐

 שיעול יבש ☐

 צרידות ☐

 קושי בנשימה ללא סטרידור או צפצופים ☐

 תחושה של היצרות בגרון ☐

 התעטשות, נזלת ☐

 bilateral wheeze (bronchospasm)  

 stridor  

 obvious upper airway swelling (tongue, 
throat, uvula or larynx)  

 tachypnea  

 increased use of accessory respiratory 
muscles  

 cyanosis  

 grunting 
 persistent dry cough  

 hoarse voice  

 difficulty breathing without wheeze or stridor  

 sensation of throat closure  

 sneezing, rhinorrhea 

R
esp

irato
ry

 

ת 
רכ

ע
מ

עיכול
ה

 שלשול ☐ 

 כאב בטן ☐

 בחילה ☐

 הקאות ☐

 diarrhea  

 abdominal pain   

 nausea  

 vomiting 

G
a

s
tro

 

ה
ד
ב
ע
מ

 

 Mast Cell Tryptase elevation > upper normal  עליה של האנזים טריפטאזה  ☐
limit 

L
a
b

 

 

 ___דקות___שעות___ימיםמשך:   ___דקות___שעות___ימים מועד:   *רולוגיותויתופעות נ 4.4

 

 Seizure (focal or generalized) כללי  ☐  ממוקד ☐  פרכוסים ☐

 Sudden loss of consciousness איבוד הכרה פתאומי ☐

 Numbness/Paresthesia )אלחוש/נמלול(   פרסטזיות ☐

 Meningitis דלקת קרום המוח ☐

 Encephalopathy/Encephalitis דלקת מוח ☐

 Guillain-Barre Syndrome (GBS) תסמונת גיליאן בארה ☐

 Bell’s Palsy פציאליס ☐

 אבחנה נוירולוגית אחרת ☐

 טקסט חופשי הערות:

Other neurologic event 

 

 
 ___דקות___שעות___ימיםמשך: ___דקות___שעות___ימים מועד:  *אחרות משמעותיותתופעות  4.5

 

 HHE- hypotonic hyporesponsive episode 3רוע היפוטוניות/תת תגובתיותיא ☐

 Intussusception התפשלות מעי ☐

 Parotitis דלקת בבלוטות הרוק ☐

 Orchitis דלקת באשכים ☐

                                                           
  .אפתיה/נמנום/שינוי ברמת הערנות3. חיוורון/כחלון 2.רפיון 1מתוך שלושה סימנים: 2 לגיל שנתיים ומטה בהגדרה צריך להיות 3
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 Thrombocytopenia תרומבוציטופניה ☐

 Arthritis דלקת מפרקים ☐

 במערכת כלי הדםתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – vascular system 

 במערכת שרירים ושלדתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – musculoskeletal system 

 במערכת הקרדיולוגיתתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event -  cardiologic system 

 הנשימתית במערכת  תופעה משמעותית ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – respiratory system 

 במערכת המטבוליתתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event - metabolic 

 במערכת ההמטולוגיתתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – heamatologic  

 אימונית-אטותופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – auto-immune  

 אחרתתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 

Other serious or unusual event 

 
 (חיסוני קורונה בלבד)מיועד לתופעות שארעו בסמיכות לקבלת  *קורונה תופעות נוספות למעקב פוסט קליני של חיסונים נגד 4.6

 

 ___דקות___שעות___ימיםמשך:   ___דקות___שעות___ימים מועד:

 

 Vaccine associated enhanced disease מחלת חיסון מוגברת ☐

 Moltisystem inflammatory syndrome in children בילדים תסמונת דלקתית רב מערכתית ☐

 Acute respiratory distress syndrome תסמונת מצוקה נשימתית חריפה ☐

 Acute cardiovascular injury אוטם חריף בשריר הלב  ☐

 Acute disseminated encephalomyelitis דלקת מוחית חריפה ☐

 Coagulation disorder מחלת קרישיות ☐

 Acute kidney injury פגיעה כלייתית חדה ☐

 Acute liver injury פגיעה כבדית חדה ☐

 Acute demyelinating disease מחלות דימיאלינטיביות חריפות ☐

 Anosmia and / or ageusia אובדן חוש הריח ו/או אובדן חוש הטעם ☐

 Single organ cutaneous vasculitis כלי דםבדלקת  ☐

 Erythema multiforme צורתית-אדמנת רב ☐

  Kawasaki מחלת קווסאקי ☐

 Thromboembolism פקקת ורידים ☐

 Disseminated intravascular coagulation שה תוך כלית מפושטתיקר ☐

 Transverse myelitis דלקת בחוט השדרה ☐

 Stroke שבץ ☐

 Narcolepsy and cataplexy קטפלקסיה -נרקולפסיה  ☐

 Myocarditis/Pericarditis דלקת קרום / שריר הלב ☐

 השלכות על הריון ולידה ☐

 טקסט חופשיהערות: 

Pregnancy and birth outcomes 

 Death מוות ☐
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 )במקרה של עלפון או פרכוס( בעקבות האירוע משנית חבלה.5

 לא ☐ כן ☐

 
 :האירועתוצאה בזמן .6

 לא ידוע ☐נפטר    ☐מוגבלות/נכות    ☐ אשפוז מעל שבוע ☐עדיין לא החלים    ☐החלים    ☐

 
 :פרטי הטיפול.7

 לא פנה לטיפול ☐   פנה לטיפול ☐

 אחר פרט:   ☐ )יש לצרף סיכום אשפוז( אשפוז בבי"ח ☐מיון/מרפאה לרפואה דחופה   ☐רופא המטפל   ☐   מוקד טלפוני ☐

 טקסט חופשיהערות: 
 
 :תרופתיטיפול  .8

 (גירכירו ☐ ניקוז ספונטני ☐ )במקרה של מורסה:אנטיביוטיקה  ☐   אנטיהיסטמין ☐אנטיפירטיקה    ☐

 טקסט חופשי אחר: ☐לא ידוע    ☐  תרופות אנטי אפילפטיות ☐אדרנלין  ☐סטרואידים    ☐

 
  מסמכים מצורפים: .9
 

  :רפואי משליםמידע  .10

 כן)פרט( ☐לא    ☐האם היו תופעות לוואי בעבר? 

 כן)פרט( ☐לא   ☐האם תופעת הלוואי הופיעה בעקבות בעיה בתהליך החיסון? 

 היסטוריה רפואית:

 בעיות רפואיות בלידה  ☐   פרכוסים )עם חום/ללא חום( ☐ תרופות)פרט( ☐

 פגיעה קודמת במערכת העצבים  ☐ עיה רפואית ידועה/אלרגיותב ☐

 טקסט חופשיהערות: 
 
 מידע רפואי נוסף .110

   פציעה בעקבות איבוד הכרה ☐  מחלה אקוטית ☐

 ימים שקדמו להופעת התגובה 10זיהום חריף בדרכי הנשימה או זיהום חריף אצל מקבל החיסון ב ☐

 
 הורים, אחים( –)מדרגה ראשונה  היסטוריה משפחתית .210

 פרט: אחר ☐תגובות קשות לחיסונים   ☐אפילפסיה או פרכוסים מסיבה אחרת    ☐נטייה לאלרגיות    ☐

 טקסט חופשי הערות:
 
 מידע רלוונטי נוסף .310

 טקסט חופשי
 
 

  תאריך                                  המדווח:חתימת                                שם המדווח:

 מילוי הטופס:ל הנחיות

  ימולאו ע"י הצוות המחסן 1-10.3סעיפים 

  לאגף לאפידמיולוגיה במייל: יש להעביר את הטופסAEFI.Israel@MOH.GOV.IL 

 *אבחנה רפואית )ע"י צוות מחסן או לשכה(מסמך עם יש לצרף  - תופעות המסומנות ב  

  לסיוע במילוי הטופס.טבלת 'טווח זמן צפוי' מצורף 

 למידע נוסף: תדריך החיסונים 
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 תופעות שאירעו בסמיכות לקבלת חיסון – טווח זמן צפוי

 

טווחים אלה מהווים הדרכה כללית, . סיבתיות בהערכת שיקול חשוב והופעת תגובה בלתי רצויה מהווה מתן חיסוןמשך הזמן בין 

 אך תתיכן הופעת תגובה גם מחוץ לטווח המצוין.

 שם התופעה
 טווח זמן צפוי

 חיסון חי מוחלש חיסון מומת

 שעות Pain or Redness or Swelling 0-48 אודם ונפיחות, כאב 

 ימים Infected Abscess 0-7 מורסה לא סטרילי 

 ימים Sterile Abscess 0-7 מורסה סטרילי

 ימים Nodule 0-7 קשר תת עורי

 ימים Cellulitis 0-7 רקמה תת עוריתדלקת 

 לתופעות אחרותביל קבמאפשרי  -משתנה  Fever חום 

 ימים Rash 0-7 פריחה
MMR- 0-30 ימים 

 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

בלוטות לימפה 
 מוגדלות/מודלקות 

Adenopathy / 
Lymphadenopathy 

 ימים 0-7
MMR- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

 -אירוע היפוטוניות/תת
 תגובתיות 

Hypotonic-hyporesponsive 
Episode (HHE) 

 שעות 0-48

 שעות Screaming / Persistent Crying 0-72 בכי וצרחות 

 ימים Parotitis  MMR- 5-30 בלוטות הרוק בדלקת 

 ימים Orchitis  MMR- 5-30 דלקת באשכים 

 ימים לחיסון נגד נגיף הרוטה 0-7 שעות Severe Vomiting / Diarrhea 0-72 הקאות/שלשולים חמורים 

 שעות Anaphylaxis 0-24 אנפילקסיס 

תסמונת "דלקת 
 4עיניים/מצוקה נשימתית"

אחרי קבלת חיסון נגד 
 שפעת

Oculo-Respiratory Syndrome 0-24 שעות 

 שעות Other Allergic Reactions 0-48 תגובות אלרגיות אחרות 

 שעות Convulsion / Seizure 0-72  פרכוס
MMR- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

 דלקת מוח 
Encephalopathy / Encephalitis 
/ Acute disseminated 
encephalomyelitis (ADEM) 

 ימים 0-42
MMR- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –רוח  אבעבועות

 ימים Meningitis 0-15 דלקת קרום המוח 
MMR- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

 ימים Anesthesia / Paresthesia 0-15 אלחוש/נמלול 
MMR- 0-30 ימים 

 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

 ימים Paralysis 0-15 שיתוק 
OPV- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

תסמונת גיליאן בארה 
)תסמונת דלקת רב עצבית 

 עולה חריפה(
Guillain-Barre syndrome 0-8 שבועות 

 חודשים Bell's Palsy 0-3 פציאליס )שיתוק על שם בל(

חריפה -דלקת טרשתית תת
 של כלל המוח

Subacute Sclerosing 
Panencephalitis (SSPE) 

 
שנים לאחר חיסון שיש בו  10עד 

 חצבת

 ימים Thrombocytopenia 0-30 תרומבוציטופניה

 ימים Arthralgia / Arthritis 0-30 תופעות במפרקים 
MMR- 5-30 ימים 

 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

 ימים 0-42 -רוטההנגד נגיף   Intussusception התפשלות מעיים 

 דקות Syncope with Injury 0-30 עלפון עם חבלה 

 

                                                           
 24צדדי בלחמיות העין, שיעול, צפצופים, לחץ בחזה, קשיי נשימה, קשיי בליעה, צרידות, כאב גרון ובצקת בפנים. התסמינים הופיעו עד -התסמונת מאופיינת ע"י אודם דו 4

 שעות. 48שפעת. התסמינים חולפים תוך  שעות לאחר קבלת חיסון נגד


