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מקצועית הנחייה - החיסונים במרפאת לעבודה ות/אח הכשרתהנדון: 

 

 

 

 

 

 

 

87184315 :סימוכין

 הסיעוד בבריאות הציבורהמפיצה:  היחידה תת
אח/ות מוסמך/ת, מרפאת חיסונים, הכשרה מפתח: מילות

היום. עד זה בנושא קודמים חוזרים : איןלחוזרים קישור .1

 מיום הפצת החוזר. :ולהתח מועד .2

 מטרה .3

להכשיר אח/ות מוסמך/ת לעבודה במרפאת חיסונים בצורה מתוכננת ושיטתית אשר תקנה 
בכלל קבלת החלטה למתן חיסונים כישורים להתמודדות  בתחומים בהם עוסקת המרפאה : 

כללי התנהגות לשמירה על בפרט, הדרכה ויעוץ במניעת מחלות זיהומיות ו במצבים מיוחדיםו
 .הבריאות

רקע .4

במרפאת החיסונים ניתן שירות למגוון רחב של אוכלוסיות: נוסעים לחו"ל, עובדי בריאות, 
 תלמידים למקצועות בריאות, אוכלוסיות בסיכון, חיסוני כלבת, השלמות חיסונים ועוד.

האח/ות המוסמך/ת במרפאת החיסונים  היא בעל/ת סמכות לקבלת החלטות בתחומים השונים 
 המרפאה. תהליך ההכשרה נועד להבטיח התמקצעות בעבודה במרפאה.  בהם עוסקת

פירוט ההנחיות .5

המועסקים במרפאת חיסונים יעברו הכשרה מובנית ושיטתית, על מנת שיוכלו חים ואחיות א 5.1
 באופן מקצועי ועצמאי ביותר. 2.1-2.5לענות על התחומים המפורטים בסעיפים 

. שעות 200 : סה"כ התכנית היקף 5.2

בתוקף לא
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תכני ההכשרה העיונית והמעשית (. 2-ו 1התכנית כוללת הכשרה עיונית ומעשית ) נספחים  5.5
 ים ואחיות צריכים להיות מותאמים לסוג המרפאה ופעילותה. בהכשרה המעשית אח

 . להלן פירוט הנושאים:2צריכים להגיע לתפקוד עצמאי בתחומים המפורטים בנספח מס' 

וקבלת החלטות במתן חיסונים לעובדי בריאות, ניהול תכנית חיסונים חיסונים:  5.5.1
 טים למקצועות הבריאות, נוסעים לחו"ל, אוכלוסיות בסיכון והשלמות. סטודנ

 ניהול מערך החיסונים במרפאה. 5.5.2

מחלות זיהומיות: מחלות הניתנות למניעה על ידי חיסונים, זיהומי מעיים, מחלות  5.5.5
זואונוטיות, מחלות המועברות באמצעות דם ומגע מיני, מחלות המועברות 

  דרכי הנשימה. באמצעות

 לחו"ל. תנהגות לשמירה על הבריאות לנוסעיםכללי ה 5.5.5

 
 הערכת ההשתלמות .6

 תערך הערכת ביניים והערכה מסכמת.

 
 אחריות ליישום .7

 ההכשרה באחריות האחות המפקחת מחוזית / נפתית בלשכת הבריאות.

 
קורס על עדיפות לאח/ות בעל/ת ואר ראשון, ת בעלת ת/ות מוסמכ/אח :דרישות העיסוק .8

 .בסיסי בבריאות הציבור

 
 נספחים .9

 .תכנית להכשרה עיונית -( 1)נספח 

 .תכנית התנסות מעשית  -( 2נספח )

 .מקורות מידע בתחום אפידמיולוגיה וחיסונים - (5נספח )

 .מרפאת החיסוניםרשימת נהלים ותדריכים לעבודת אחות ב - (5נספח )

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                           

 

 מירה חונוביץ                  

 אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור                                                                                      

 

 

לא בתוקף
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  1נספח 

 
 תכנית להכשרה עיונית

 

 
 _____    שם המדריכה _______________שם המשתלמ/ת _________

 
 

 נושאים 
תאריך קבלת 

 הדרכה
1. 

 

נהלים / חוזרים ותדריכים של משרד הבריאות, הרלבנטיים לתחום 

 עיסוק המרפאה, ביניהם:

 הפרקים כל) לאפידמיולוגיה האגף של החיסונים תדריך .א
  (.הנלווים והעדכונים

 תדריך והנחיות למרפאות יוצאים לחו"ל. .ב

 .חיסונים להזרקת ךתדרי .ג

 .יפנית מוח קדחת נגד בתרכיב לשימוש הנחיות .ד

 .TBE נגד בתרכיב לשימוש הנחיות .ה

 .צהובה קדחת נגד בתרכיב לשימוש הנחיות .ו

   .הבטן טיפוס נגד בתרכיב לשימוש הנחיות .ז

 .כלבת למניעת הנחיות .ח

 
 

 : כגון באינטרנט רלוונטיים אתרים הכרת .2

,International travel and health   , CDC - Yellow Book   

WHO. 

 

 ניהול מערך החיסונים .5

 ניהול לוגיסטי של מערך החיסונים במרפאה. .א

 ניהול אירוע לאחר חשיפת חיסונים לטמפרטורה חריגה. .ב

 אירועים חריגים בחיסונים. .ג
 

 

 זיהומיות מחלות מניעת .5
, HBV , HIV: ,כגון, מיני מגע באמצעות המועברות מחלות .א

HCVכלמידיה., זיבה, בת, עג 

 . HIV, HBV, HCV: כגון, דם באמצעות המועברות מחלות .ב

מחלות המועברות דרך מערכת העיכול באמצעות מזון ומים  .ג

 .Aכגון: שיגלוזיס, סלמונלוזיס, ג'יארדיה, דלקת כבד נגיפית 

מחלות המועברות באמצעות יתושים כגון: מלריה, קדחת  .ד

 .Dangue fever))צהובה, קדחת מח יפנית, דנגה 

מחלות המועברות באמצעות דרכי נשימה, כגון: שעלת, חצבת,  .ה
 חזרת, מחלה מנינגוקוקלית, שחפת, שפעת.

מחלות זואונוטיות כולל מחלות המועברות על ידי בעלי חיים  .ו

 . TBEכגון: כלבת, 

 שיסטוזומיאזיס. .ז

 

לא בתוקף
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 תכנית להכשרה עיונית

 

 יכה _______________שם המשתלמ/ת ______________    שם המדר       

 

 

 נושאים 
תאריך קבלת 

 הדרכה
 כללי התנהגות לשמירה על הבריאות לנוסעים לחו"ל, כגון: .5

 (Altitude sicknessמחלת גבהים ) .א

 ( Motion sicknessמחלת התנועה ) .ב

 יתושים עקיצת בפני הגנה .ג

 נזקי שמש וחום .ד

 נזקי קור .ה

 (Jet Lagערבוב עתים ) .ו

 סמים .ז

 מזון ומשקאותכללי זהירות בצריכת  .ח

 
 

 

  ערכתלעובדי מ וקבלת החלטות במתן חיסוניםניהול תכנית חיסונים  .6

  הבריאות.

לתלמידים למקצועות  וקבלת החלטות במתן חיסוניםניהול תכנית חיסונים  .7

  הבריאות.

כגון: מושתלי מח עצם,  קבלת החלטה למתן חיסונים באוכלוסיות בסיכון .8

ות הטחול,  מניעת מחלה פנוימוקוקית לחולים חולים עם הפרעות בפעיל

, נשים הרות, נשים בגיל הפוריות, עובדים עם HIVבסיכון גבוה מאד נשאי  

 בעלי חיים.

 

  חיסונים המומלצים למבוגרים.עקרונות להשלמות  .9

  עקרונות להשלמות חיסונים : תלמידי בתי ספר, עולים חדשים ואחרים. .10

  אה כל שנתייםידע בהחיי ןרענו .11

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף
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  2נספח 

 

 תכנית התנסות מעשית

 
 מטרת ההתנסות לאפשר לאח/ות להגיע לעצמאות בתפקוד בתחומים המפורטים.     

 
 שם המשתלמ/ת ______________    שם המדריכה _______________    
 
 

 
 תחומי התנסות

תאריכי 

 ביצוע

 הערכת ההתנסות
 על ידי

 המדריכה

   נוסעים לחו"ל  .1

בניית תכנית חיסונים למגוון יעדי  .א

 נסיעה

הדרכה למניעת מחלות זיהומיות  .ב

 ותופעות בריאותיות אחרות

 הדרכה למניעת מלריה .ג

 הדרכה להתנהגות בריאותית .ד

  

  עובדי מערכת הבריאות  .2

 בניית תכנית חיסונים ומתן אישור 

  

  תלמידים למקצועות הבריאות  .5

 בניית תכנית חיסונים ומתן אישור

  

 אוכלוסיות בסיכון  .5

 בניית תכנית חיסונים למגוון מצבי בריאות

  

 השלמת חיסונים  .5

 במצבים שונים בניית תכנית להשלמת חיסונים

  

 חיסוני כלבת  .6

בניית תכנית הדרכה וביצוע חיסונים למניעת 

 כלבת

  

 חיסונים המומלצים למבוגרים  .7

 בניית תכנית השלמת חיסונים למבוגרים

  

 דוחות  .8

 דוחות של פעילות המרפאה הפקת

  

 

 

 

לא בתוקף
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 3נספח 

 

 מקורות מידע בתחום אפידמיולוגיה וחיסונים

 

 

1. RED BOOK  

2. Control of Communicable Diseases  

3. Public Health Agency of Canada.htm 

4. http://www.hpa.org.uk 

5. http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

6. http://www.cdc.gov 

7. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm?s_cid=

rr6002a1_e 

8. http://wwwnc.cdc.gov/travel 

9. www.cdc.gov/nip/publications/pink  

10. www.immunize.org  

11. www.immunizationinfo.org 

12. http://www.who.int/en 

 

 .קישור לרשימת הנהלים בתחום אפידמיולוגיה, סיעוד בבריאות הציבור .15

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/PublicHealthNursing/TipatChalav/P

ages/epidemiology.aspx 

 קישור למידע וחיסונים לנוסעים לחו"ל,  משרד הבריאות. .15

http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccinatio

n_abroad.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף

http://www.hpa.org.uk/
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm?s_cid=rr6002a1_e
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm?s_cid=rr6002a1_e
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
http://www.cdc.gov/nip/publications/pink
http://www.immunizationinfo.org/
http://www.who.int/en/
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/PublicHealthNursing/TipatChalav/Pages/epidemiology.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/PublicHealthNursing/TipatChalav/Pages/epidemiology.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx
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 4נספח 
 

 מרפאת החיסוניםברשימת נהלים ותדריכים לעבודת אחות 
 (2015)עדכון יוני 

 
 שם הנוהל / תדריך

 תאריך הוצאה / מספר המסמך
 עודכן תדריך חיסונים מ

Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspxhttp://www.health.gov.il/ 
 2015תדריך להזרקת חיסונים, המחלקה לסיעוד בריאות הציבור, יוני 

/TadrichHisunim_21072014.http://www.health.gov.il/PublicationsFiles 

 2015עדכון  – ל"לחו יוצאים למרפאות תדריך
s/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013.pdfhttp://www.health.gov.il/Subject 

 רפואי, חוזר מינהל רפואה, מס'  מתכשיר חריגה בשכיחות או חמורות לוואי תופעות על דיווח
55/2015    hozer/mr34_2014.pdftp://www.health.gov.il/ht 

 126תכשירים, חוזר אגף הרוקחות, מס'  של והובלה אחסון תנאי
http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf 

הנחיות למניעת שחפת אצל עובדי בריאות ועובדים אחרים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת 
 2/2007יאות הציבור,  במסגרת עבודתם, חוזר ראש שירותי בר

http://www.health.gov.il/hozer/bz02_2007.pdf 
 5/2009, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, HIVעובדי בריאות נשאי נגיף 

http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2009.pdf 

 לא מין יחסי לאחר או לדם חשיפה לאחר HIV -ב דבקהה למניעת הנחיות
 5/10מוגנים, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור 
http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2010.pdf 
 2001תקנות עבודת נשים, חוזר מינהל רפואה , 

 10/2010אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואה, חוזר מינהל רפואה, 
http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf 

   6/2002מתן חיסונים כפעולת סיעוד, חוזר מנכ"ל, 
http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2002.pdf 

 55פול תרופתי,  חוזר ראש מנהל הסיעוד, ניהול טי
http://www.health.gov.il/hozer/ND53_03.pdf 

 עדכון נוהל שימוש בחיסונים לאחר חשיפה לטמפרטורות חריגות , 
 6/2011חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 

gov.il/hozer/BZ06_2011.pdfhttp://www.health. 
  25/09ידיים במוסדות רפואיים, חוזר מינהל הרפואה,  תהיגיינ

http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf 

  8/10ניהול לוגיסטי של מערך החיסונים , חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 
http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2010.pdf 

ייל נוגדנים נמוך מהכייל חסינות נגד אדמת של אישה בגיל הפוריות שקיבלה שתי מנות חיסון ונמצא כ
 5/10המחסן, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 

http://www.health.gov.il/hozer/bz04_2010.pdf 
 לנוזלי או/ו לדם חשיפה לאחר C - ו B מסוג נגיפית כבד בדלקת הדבקה מניעת

 6/15אחרים, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור,  גוף
.gov.il/hozer/BZ06_http://www.health 

 20/15חיסון תלמידי מקצועות הבריאות, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור
http://www.health.gov.il/hozer/bz20_2014.pdf 

 7/15, חוזר מנכ"ל, בריאות עובדי חיסון על ל"מנכ חוזר של מעודכן נוסח
http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2013.pdf 

סירוב, חוזר  לחתום על טופס סירוב בעניין בריאות מערכת עובדי חיסון על ל"מנכ בחוזר נספחים עדכון
 8/15ראש שירותי בריאות הציבור, 

http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2014.pdf 

 17/15הבריאות, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור,  מערכת עובדי חיסון על ל"מנכ חוזר עדכון
7_2013.pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/BZ1 

לא בתוקף

http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND53_03.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND53_03.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf
http://www.health.gov.il/download/forms/a3873_bz08_10.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2010.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2010.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/BZ06_2015.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/BZ06_2015.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk07_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bz08_2014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2013.pdf
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 מרפאת החיסוניםברשימת נהלים ותדריכים לעבודת אחות 
 (2015)עדכון יוני 

 
 

 שם הנוהל / תדריך
  תאריך הוצאה / מספר המסמך

 
 11/11הנחיות למניעת כלבת, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 

/www.health.gov.il/hozer/bz11_2011.pdfhttp:/ 
 21.5.15, אגף לאפידמיולוגיה, IXIARO  הנחיות לשימוש בתרכיב נגד קדחת מח יפנית

 Tick – Borne Encephalitis הנחות לשימוש בתרכיבים נגד 

 YF ,27/95תדריך חיסון נגד קדחת צהובה 
 6/06(,  Hepatyrix)  וטייפואיד  Aהנחיות לשימוש בתרכיב משולב נגד כבד 
 תרכיבים נגד טייפואיד הניתנים בהזרקה

 7/06נוהל הטיפול באירוע חריג בשירותי בריאות הציבור, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 
http://www.health.gov.il/hozer/bz07_2006.pdf 

 6/10, חוזר מנכ"ל,  1998מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח מסירת 
http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2010.pdf 

 רענון הנחיות, West Nile Feverקדחת מערב הנילוס 
 5/11חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, 

/www.health.gov.il/hozer/BZ04_2011.pdfhttp:/ 
 , TALECRIC, חברת GamaSTAN חיסון סביל למניעת מחלת החצבת

 51/11מינהל רפואה, 
http://www.health.gov.il/hozer/mr31_2011.pdf 

 16/15ירותי בריאות הציבור, הנחיות על חיסון מוהלים, חוזר ראש ש
http://www.health.gov.il/hozer/BZ16_2013.pdf 

  12/15דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי, 
http://www.health.gov.il/hozer/mr12_2013.pdf 
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