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                                                                                                        ' אב תשע"גאי   
  2013יולי  18 

  4112143סימוכין:                                                                                                   
    

  רופאי המחוזות והנפות אל:  

  

  בהריון, עדכון חיסון נגד שעלתמתן : הנדון  

מס', 22.10.13 -מ: הנחיות סימוכין 51050612  
  

  

הנחיות למתן חיסון נגד העודכנו  ,חיסוניםלמייעצת למחלות זיהומיות וההועדה ו CDC-ה המלצותבהתאם ל

נו היעיל ביותר להגנה על יבהם מתן החיסון השבועות ההריון מתייחסות להמעודכנות  ההנחיות .שעלת בהריון

   .מספר מנות החיסוןלו ,התינוק משעלת

  

   Tdapבתרכיב  ראשונים לחייו, מומלץ לתת את החיסוןהבשבועות  כל תינוקעל מנת להגן על 

הריונות קודמים קיבלה בעבר, לרבות באישה השTdap מנות , ללא תלות במספר ריוןהשל ה 27-36בשבועות 

כגון:  נסיבות מיוחדותבוע אחר של ההריון אם יש בכל שגם  Tdap אפשר לתת. ה קבלה חיסון זהבהם האש

  לאחר פציעה.פלצת עת יבמסגרת מננסיעה לחו"ל, 

  תדריך החיסונים יעודכן בעתיד בהתאם לעדכון זה.

  

  לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם. עדכוןהואילו להעביר את ה

  

  ב ב ר כ ה,                      

  

  ד"ר אמיליה אניס                    
  מנהלת האגף לאפידמיולוגיה                      
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 פרופ' ר. גמזו, מנכ"להעתקים:    

 ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל                

      פרופ' א. גרוטו, ראש שרותי בריאות הציבור                 

    אפק, ראש מינהל רפואה .פרופ'  א       

  ד"ר ל. רובין, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר     

  מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות          

  גב' מ. חונוביץ, מפקחת ארצית בבריאות הציבור 

  מר ר. רביע, ממונה מינהל שרותי בריאות הציבור 

  גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור                

      מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות                

  אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות                

 חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים                 

  דובר                

      דהן, מנהלת "קול הבריאות". גב' ש                

      גר' ד. גבאי, סמנכ"ל שראלמ                

  מנהלים רפואיים, קופות החולים                

    מנהלות השירות המונע, קופות החולים                

  ד"ר ח. נחמה, ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א                           

  ריית ירושליםמר פ. הדר, מנהל אגף שרותי בריאות הציבור עי                

  אביב- מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל                

  חברי האיגוד למחלות זיהומיות                

  פרופ' ד. מנדל, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה  קלינית (חיפ"ק)     

  , יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה (חיפ"א)ד"ר ע. כץ     

  , יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםסומך. אפרופ'   

  פרופ' ש. וינקר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה     

  עמי, יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיה-פרופ' מ. בן     

  מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי .פרופ' י     

  אשית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטליאברהם, אחות ר. גב' מ                

  , אחות אפידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטליר. סגלגב'                 

     ארכיון המדינה                


