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 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד  
 מנהלי בנק הדם

 
 

 שלום רב,
 

 
 2021עדכון מרץ  - COVID-19קריטריונים לתרומת דם ופלסמה לאחר חיסון נגד    הנדון:

  122-474445520מס'  15/12/2020מכתבי מיום   סימוכין:

 
דנה בנושא קבלת תורמי דם ומוצריו רד הבריאות ברפואת עירויים, אשר הוועדה המייעצת למש

האחראיות במדינות שונות לאחר חיסון הקורונה, בהתבסס על הגישות המקובלות ע"י הרשויות 

 .COVID 19המליצה על קריטריונים לתרומת דם ופלסמה לאחר חיסון כנגד  בעולם

 , אומצו ע"י משרד הבריאות. 2021ההמלצות המפורטות להלן, המעודכנות למרץ 

או מומת: ניתן להתרים דם ומרכיביו מיד או בחלוף  mRNAלאחר קבלת חיסון מבוסס  .1

לתרומת דם  ם עומדים בכל הקריטריונים האחרים, אם התורמיהסימנים בעקבות החיסון

  ומרכיביו.

 .שבועות ממועד קבלת החיסון 4 לאחר קבלת חיסון חי או מוחלש: אין להתרים אלא בחלוף .2

לאחר קבלת חיסון שלא אושר ע"י משרד הבריאות או שסוג החיסון איננו ידוע: אין להתרים  .3

 סון.חודשים ממועד קבלת החי 12 אלא בחלוף

שהחלימו ( ממי CCP) COVID-19 Convalescent Plasma להתרים פלסמה לצורך הכנת ניתן  .4

וזאת בהתאם לרמת הנוגדנים. כמו כן ניתן להתרים  יום מהחלמה מלאה 14מהנגיף וחלפו 

 ממחלים כנ"ל שחוסן.COVID-19 Convalescent Plasma (CCP ) לצורך הכנת פלסמה 
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ממי שלא חלו בנגיף וקיבלו חיסון בלבד, מסוג CCP לצורך הכנת אין להתרים פלסמה  .5

 כנגד הנגיף. כלשהוא,

 
 .להעביר מידע זה לכל הנוגעים בדברבקש א

 

 

 בברכה,

 עזרא ד"ר 
 ראש חטיבת הרפואה

 
 
 
 

 העתקים:
 המנהל הכללי –פרופ' חזי לוי 

  ממונה לתכנית קורונה, משל"ט קורונה – נחמן אשפרופ' 
 ראש שירותי בריאות הציבור –ד"ר שרון אלרעי פרייס 

 צט"מ היו"ר  –ד"ר בעז לב 
 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  –ד"ר דודו דגן 

 סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות, אבטחת איכות –פרופ' ירון ניב 
 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד –ד"ר שושי גולדברג 

 ד"ר ענבר צוקר, סגנית ראש חטיבת הרפואה 
 ראש אגף רפואה כללית –ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 ראש אגף רפואה קהילתית –"ר הדר אלעד ד
 מנהל מכלולי רפואה מטה קורונה –פרופ' בשארה בשארת 

 כללייםמנהלי בתי חולים 
 מנכ"ל שירותי בריאות כללית –פרופ' אהוד דודסון 

 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי"ח, שירותי בריאות כללית  –יינשטיין וד"ר אורלי ו
 רופאים ראשיים קופות החולים

 יו"ר הוועדה המייעצת למשרד הבריאות ברפואת עירויים –פרופ' נגה מני 
 מנהלת שירותי דם, מד"א –ילת שנער פרופ' א

 עצת למשרד הבריאות ברפואת עירויים חברי הוועדה המיי
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