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  ו"תשס, אב' ח                   
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  16/2006 ' מסחוזר

   ונפותמחוזותרופאי : אל

                                                                                                                                                                                                  

 PREVENAR -צמד נגד זיהום פנוימוקוקי ו תרכיב ממתן: הנדון
  

 מקנה הגנה ישראל ב2003שנת ב שנרשם Prevenar (PCV7) פנוימוקוקי המוצמד נגד זיהום התרכיב

 פולשני פנוימוקוקיזיהום הנגרמת מ התחלואה מ40 -50%-מעורבים בכה,  המחוללם של זני7מפני 

  .בישראל

 להקנות הגנה מפני זיהום יכולתו ינו לעומת התרכיב הפוליסכרידי ה של התרכיב המוצמדהיתרון 

  ). שבועות 8החל מגיל (פנוימוקוקי לתינוקות מתחת לגיל שנתיים 

 אשר בתרכיב הפוליסכרידי אינם F23-ו B6 ,14 ,F19כגון , נבחריםהחיסון מגן מפני זנים ,  כןכמו

  . שנים5  בילדים עד גילמספיקהמסוגלים ליצור תגובה אימונית 

התוויות למתן האך חלק מ,  נכלל בשגרת החיסונים בגיל הילדותאינו  נגד זיהום פנוימוקוקיהחיסון

  .9.5.06 מיום 10/06' ל מס"פי חוזר מנכ- על בסל שירותי הבריאות בישראלנכללוהחיסון כבר 

  .זהנחיות לשימוש בתרכיב ה הב"מצ

  

 את אורך ולהתאיםרכיב עמוק לתוך השריר  להזריק את התישש, ברצוננו להסב את תשומת לבכם

יש לוודא  ". לילדיםחיסונים הכולל להזרקת תדריך"המחט להזרקה תוך שרירית בהתאם להנחיות ה

שאינה מתאימה במקרה של מחט .  היצרן אכן מתאימה לצורת ההזרקהי"עשהמחט המצורפת לתרכיב 

  . להחליפהיש - להזרקה תוך שרירית 

  

  .חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם תוכן להעביר הואילו

  

  ,בברכה                                                                                                                               

  

  

  ר אמיליה אניס"ד
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 ל"מנכ, ישראלי. א' פרופ: העתקים
  ל"משנה למנכ,  לב. בר"ד                

   וראש מינהל רפואהל"משנה למנכ, ברלוביץ.  יר"ד   

   שרותי בריאות הציבורראש, לבנטל.  אר"ד   

  ראש מינהל הטכנולוגיות   , ר אסנת לוקסנבורג"   ד

  לילד ולמתבגר,  המחלקה לאם מנהל, אמיתי. י' פרופ   

  נולוגיות רפואיותמנהלת האגף למדיניות טכ, ר אורנה טל"                ד

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור, מירז. ח' גב   

  מפקחת ארצית בבריאות הציבור/ ע, זך. ר' גב                

  לשכות הבריאות, אפידמיולוגיות אחיות                

   לשרותי רפואה ורוקחות שראלל"סמנכ, גבאי. ד' מגר                

  חוליםה קופות ואייםמנהלים רפ                

          קופות החולים,  השירות המונעמנהלות                

    עיריות,  השירות המונעמנהלות                

   המדינהארכיון                

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  



   1פרבנר 

  תרכיב מוצמד נגד זיהום פנוימוקוקי
Pneumococcal conjugated vaccine (PCV7)  
   serotypes :(4 ,6B ,9V ,14 ,C18 ,F19,F 23( זנים 7י "התרכיב מיועד לחיסון פעיל נגד זיהומים הנגרמים ע

  .Streptococcus pneumoniae*של חיידק 
  
  **:טיב התרכיב. 1
  

 אנטיגנים קפסולריים פוליסכרידיים שעברו הצמדה 7 ומכיל  Wyethחברת" יוצר עבישראל מ התרכיב הרשום
  ).CRM197 carrier protein(לחלבון של חיידק אסכרה 

  .Prevenarהשם המסחרי של התרכיב בישראל הוא 
  

  :ג של אנטיגנים קפסולריים פוליסכרידיים של כל אחד מהזנים" מק2מכילה ) ל" מ0.5( כל מנת תרכיב 
 4 ,9V ,14 ,C18,F 19,F 236 של זן -ג " מק4- וB; ג של " מק20-כCRM197 carrier protein   
  ).adjuvant(עזר - כחומרaluminium phosphate-ו

  .sodium chloride ,water for injection: חומרים אחרים הנכללים בתרכיב
 
  :אספקת התרכיב. 2
  

  ). ל" מ0.5(לית התרכיב הינו תרחיף המסופק במזרק כמנה אינדיבידוא
  

  :איחסון התרכיב. 3
  

  .oC8-ל oC2 בטמפרטורה בין, במקרר רגיליש לאחסן את התרכיב 
  .אין להשתמש בתרכיב אשר הוקפא בשלב כלשהו;  להקפיא את התרכיביןא
  
  :אופן השימוש. 4
  

  : הכנת התרכיב להזרקה4.1
  

  .י כדי לקבל תרחיף לבן הומוגניש לנער היטב את המזרק לפני השימוש
  .יש להשתמש בתרכיב שצבעו ומראהו הינם בהתאם להנחיות היצרן

  
  .ל למנה" מ0.5:  מינון4.2

  
  : מקום ההזרקה4.3
       

לילדים ומבוגרים בשריר , צדדי של הירך-לתינוקות באזור הקדמי ,(IM) לתוך השריר עמוק התרכיב יוזרק
  .יש להשתמש במחט המיועדת להזרקה לתוך השריר. הדלטואיד

  .לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העוריש 
  
  
  
  
  
  
  
  . שאינם כלולים בתרכיבStreptococcus pneumoniaeהחיסון אינו מגן מפני זנים של חיידק *

  על פי עלון היצרן** 
  



  2פרבנר 
  

  : התוויות למתן תרכיב מוצמד נגד זיהום פנוימוקוקי.5
  

אשר נמצאים בסיכון גבוה לפתח זיהום פנוימוקוקי ,  חודשים59 שבועות ועד גיל 8  ילדים החל מגיל 5.1

  : וסיבוכיו עקב המצבים הבאים

 ,חוסר טחול מולד, כריתת טחול, כגון) אנטומיות או תפקודיות( הפרעות בפעילות הטחול   .א

  וכדומה(SCD - sickle cell disease)           אנמיה חרמשית 

 :ליקויים אימונולוגיים עקב  .ב

  לויקמיה ולימפומה, רות כגוןמחלות ממאי -

 )הקרנות וחומרים ציטוטוקסיים, כגון(טיפול מדכא חסינות  -

  HIVזיהום  -

 המלווה בליקויים של מערכת החיסון לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל, כל מצב רפואי אחר -

  כולל השתלת שתל קוכליארי והשתלת מח עצם, השתלת איברים  .ג

 עוצבה חוזרתדליפות נוזל השדרה עם סיכון לדלקת   .ד

 תסמונת נפרוטית וטיפול בדיאליזה, ספיקת כליות כרונית-אי  .ה

 לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל) מחלת לב או ריאות ממושכות, כגון(מחלה ממושכת אחרת   .ו

לפי שיקול דעתו ) חיסון ראשוני או השלמת החיסון( חודשים 59 שבועות עד גיל 8  כל ילד החל מגיל 5.2

 .של הרופא המטפל

  

  על פי חוזר המנהל הכללי" סל שירותי הבריאות" כלולות ב 5.1בסעיף ' ה-'אהתוויות : הערה        

  .9.5.06- מ10/06'        מס

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  3פרבנר 
  

   חודשים לפי גיל המועמד ומספר59-2-המלצות למתן חיסון נגד זיהום פנוימוקוקי לילדים בני. 6
  מנות התרכיב שניתן בעבר    

  

 מספר מנות החיסון בעבר גיל המועמד *וח מתן חיסוןל
PCV71 PPV232        

   שבועות8 שבועות ומנה רביעית 8 מנות ברווח של 3 0

  חודשים12ולא לפני גיל , לפחות אחרי מנה קודמת

- 

    שבועות כאשר מנה ראשונה8 מנות ברווח של 2 1

   שבועות8- ומנה רביעית,  שבועות לאחר מנה קודמת8 ניתנת 

  חודשים12ולא לפני גיל , לפחות אחרי מנה שלישית

- 

  שבועות 8 שבועות אחרי מנה קודמת ומנה רביעית8מנה אחת  2

  חודשים12ולא לפני גיל , אחרי מנה שלישית

-  

  
  

2-6 
 חודשים

  ולא לפני,  שבועות לפחות אחרי מנה קודמת8מנת רביעית  3

  חודשים12גיל 

- 

   שבועות8 - שבועות ומנה שלישית 8 ברווח של  מנות2 0

  חודשים12ולא לפני גיל ,  לפחות אחרי מנה קודמת

- 

1-2  

  חודשים7לפני גיל 

  -  שבועות אחרי מנה קודמת ומנה נוספת8מנה אחת 

  חודשים12ולא לפני גיל ,  שבועות לפחות אחרי מנה קודמת8 

- 

  
  

7-11  
 חודשים

  ולא לפני, לפחות אחרי מנה קודמת  שבועות 8 -מנה רביעית  3

   חודשים12 גיל 

-  

 -   שבועות 8 מנות ברווח של 2 0

  -  שבועות אחרי מנה קודמת ומנה נוספת8מנה אחת  ) חודשים12לפני גיל ( 1

  שבועות לפחות אחרי מנה קודמת8 

- 

 -   שבועות לאחר מנה קודמת8מנה אחת  )ם חודשי12לפני גיל  (2-3

  
12-23  
 חודשים

 -   שבועות לאחר מנה קודמת8מנה אחת  ) חודשים ומעלה12בגיל  (1

 -  שבועות לפחות לאחר מנה קודמת8מנה אחת   0-3 ילדים בריאים

0  

PCV7) או PPV23(  

  עות  שבו8שתי מנות ברווח של 

1-3  

PCV7 

   שבועות אחרי מנה קודמת8מנה אחת 

4   

PCV7  

                                -  

  

   שבועות8 -מנה אחת 

  לאחר מנה אחרונה 

  ;PCV7של 

שנים אחרי  -53ומנת דחף 

 23PPVמנה ראשונה של 

  
  
  
  

24-59  
 חודשים

   קבוצת סיכון

1 

PPV23  

  כאשר מנה ראשונה,  שבועות8שתי מנות ברווח של 

   שבועות לאחר מנה קודמת8 ניתנת 

 שנים אחרי  -53מנת דחף 

 23PPVמנה ראשונה של 

 
1-  PCV7)Pneumococcal Conjugate Vaccine(- תרכיב מוצמד נגד זיהום פנוימוקוקי)זנים7  .(  

2- -(Pneumococcal Polysaccharide Vaccine) PPV23 הניתן מגיל שנתיים ואילך, ) זנים23(תרכיב פוליסכרידי נגד זיהום פנוימוקוקי. 

  ,  שבועות4 - חודשים 12עד גיל :המינימלי בין מתן המנות רווח הזמן ;  שבועותPCV7- 6גיל המינימום למתן התרכיב *

  . שבועות8 - חודשים 12     מגיל 

 

מומלץ על סיום , אם הדבר אפשרי: תחילת טיפול מדכא חסינות; כריתת טחול; )השתלת אברים או שתל קוכליארי(לילדים לפני השתלות : הערה

  ).לפני ניתוח או לפני תחילת טיפול מדכא חסינות(חות לפני הפעולה ׂשבועיים לפPPV23) או  PCV7י תרכיב"ע(מתן החיסון 

  



  4 פרבנר
  : מתן התרכיב עם תרכיבים אחרים.7
  

  *  עם תרכיבים אחרים מומתים) במקומות נפרדים בגוף(זמנית -אחרי או בו,  ניתן להזריק את התרכיב לפני7.1
  .מוחלשים הניתנים בגיל הילדות- או חיים

  .רכיב עם תרכיבים אחרים באותו מזרקאין לערבב את הת
   

  .  אין צורך במרווח זמן בין מתן התרכיב ותרכיבים אחרים כלשהם7.2
  
  :הוריות נגד. 8
  

כולל ,  ידוע על תופעות לוואי חמורות או על רגישות יתר מסוג אנפילקטי לאחד ממרכיבי התכשיר5.8.1
  ).diphtheria( טוקסואיד נגד אסכרה

  
  .כגון תגובה מיידית מסוג אנפילקטי, ה לאחר מתן מנה קודמת של התכשיר תגובה חמור5.8.2

 
  . עד להחלמה מחלה חדה מלווה חום5.8.3

  
  בדרכי הנשימה זיהום קל, כגון) oC38-מתחת ל(מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה : הערה

  .התרכיבמתן סיבה לדחיית  מהווה בדרך כללה שלשול קל או זיהום מקומי אינ, העליונות
  

  : אזהרה.9
   

 הסיכון של מול תרכיביש לשקול יתרון מתן ה: thrombocytopenia, hemophiliaכגון , מצבים מלווי דימום
  . תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה,דימום במקום ההזרקה

  
  .לא להגיב בצורה מספקת לחיסון פעילילדים עם ליקוי במערכת חיסון עלולים : הערה

  
  **:לוואיתופעות .10

   
   –לאחר מנת דחף, ) או יותר10%( נפיחות וכאבים במקום ההזרקה, אודם:  תופעות מקומיות10.1

הגדלת בלוטות לימפה הממוקמות סמוך למקום  ;15-40% - חודש 24בילדים מעל גיל  ,36% עד 18%-מ
  ).0.01%-פחות מ(הזרקה 

  
  –הפרעות בשינה , שקט-אי, שלשול, הקאה, יאבוןירידה בת,  או יותרOC38עליית חום :  תופעות כלליות10.2
  ).0.10.01-(%רפיון , לרבות פרכוסי חום, פרכוסים; )9%1%-( או יותר OC39עליית חום :  או יותר10%

  
  ,)0.10.01- (%הלם אנפילקטי urticaria,כולל , פריחה אלרגית:  תגובות של רגישות יתר10.3

Erythema multiforme) 0.01%או פחות .(  
  

  רישום .11
  

בה ניתן המרפאה  /התחנה  שם,מספר המנה בסידרה,  מספר האצווה,התכשירשם , יש לרשום את תאריך החיסון
  .בכרטיס הבריאות של הילד וברשומון, האישי פרטים אלה ירשמו בפנקס החיסונים. ושם מבצע החיסון החיסון

  
  מעקב ודיווח .12
  

על תגובות חריגות . חיסון  ועל גבי טופס תופעות לוואי לאחרדתגובה חריגה תירשם בכרטיס הבריאות של היל
  . של משרד הבריאותלמחלקה לאפידמיולוגיה שתדווח ,יש לדווח ללא דיחוי ללשכת הבריאות

  
  

  .טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים, לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית *
  .שיעור תופעות לוואי על פי עלון היצרן**
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