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אל :רופאי המחוזות והנפות

הנדון :מתן חיסון נגד שעלת בהריון ,עדכון
סימוכין :הנחיות מ,22.10.13 -

מס' 51050612

בהתאם להמלצות ה CDC-והועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים ,עודכנו ההנחיות למתן חיסון נגד
שעלת בהריון .ההנחיות המעודכנות מתייחסות לשבועות ההריון בהם מתן החיסון הינו היעיל ביותר להגנה על
התינוק משעלת ,ולמספר מנות החיסון.

על מנת להגן על כל תינוק בשבועות הראשונים לחייו ,מומלץ לתת את החיסון בתרכיב Tdap
בשבועות  27-36של ההריון ,ללא תלות במספר מנות  Tdapשהאישה קיבלה בעבר ,לרבות בהריונות קודמים
בהם האשה קבלה חיסון זה .אפשר לתת  Tdapגם בכל שבוע אחר של ההריון אם יש נסיבות מיוחדות כגון:
נסיעה לחו"ל ,במסגרת מניעת פלצת לאחר פציעה.
תדריך החיסונים יעודכן בעתיד בהתאם לעדכון זה.

הואילו להעביר את העדכון לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר אמיליה אניס
מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
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