
   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יאותהחטיבה לעניני בר
  

  

מס 200634/_:'חוזר

ז"תשס,תשרי'ה,ירושלים
2006,ספטמבר27

מס __'מג/132/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי

בחורף:הנדון שפעת 2007-2006מניעת

שבנדון"מצ בנושא במשרדנו לאפידמיולוגיה המחלקה חוזר .ב

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

ומכ מוסדות רישוי אגף שיריםמנהל
_______________________________________________________  

  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים
  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו

    mminhal@moh.health.gov.il: דואר אלקטרוני
________________________________________________________  

לא בתוקף



הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

ומשק מינהל תחום מנהל
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

הסיעודא על ארצית בגריאטריה–חראית
ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ראשי והרווחה–רופא העבודה משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
ההסתדרו"יו בישראלר הרפואית ת
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון

 
)מ(8-121/11541

 
 

הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר וחוזריכתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  



  מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL  

  משרד הבריאות 
  שרותי  בריאות הציבור

  המחלקה  לאפידמיולוגיה
  מחלות זיהומיותהמחלקה ל
  ירושלים

  

MINISTRY OF HEALTH 
PUBLIC HEALTH  SERVICES 
DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY 
DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES 
JERUSALEM 

  

 
  
  

  91010ירושלים , 1176. ד.ת: הכתובת לדואר
  ירושלים, תלפיות, 107דרך חברון : כתובת המחלקה

  02-6706876:             פקס              02-6706814:  טל

Mailing address: P.O.B. 1176, Jerusalem 91010, Israel 
Office address: 107 Hebron Road, Talpiot, Jerusalem 
 Tel: 972-2-6706814                  Fax: 972-2-6706876 

  ו"תשס, אבז "ט                 
  2006 אוגוסט 10                   
  2636-א: מספרנו                  
                        
                  

  18/2006' חוזר מס
  
  

  )תיקון (– 20072006/ף שפעת בחורמניעת 
  
  
  

  :  מערכת הבריאות שני האמצעים הבאיםשפעת עומדים לרשותת הלמניע
  
  
  . B וגם Aינות נגד שפעת המקנה חס,  נגד שפעתתרכיב מומתי " עחיסון. 1

  . למניעת שפעתהחשוב ביותר עונת השפעת הינו האמצעי לפניחיסון אנשים בסיכון     
  
  
  .חלופה זו אינה מועדפת.  כאמצעי מניעהנגיפית- אנטיהתרופמתן . 2
  
  
  שימוש בתרכיב נגד שפעת. 1
  

   המלצות לעונת החורף-הרכב התרכיב  7/2006200 1.1    
      

  :יכלול נגיפים אלה 2006/2007חיסון השפעת לשנת ,  המלצת ארגון הבריאות העולמיפי-    על
  

- an A/New Caledonia/20/99 (H1N1)-like virus;  
  - an A/Wisconsin/67/2005(H3N2)-like virus 

     - a  B/Malaysia/2506/2004-like virus;                                          
                                                           
 
 
                                         

  
                                                   /...2  
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  קבוצות יעד    1.2
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     קבוצות בסיכון גבוה1.2.1    
  

  :הסובלים ממחלות ממושכות חודשים ואילך 6- החל מ, אלהכל   1.2.1.1
              

  כולל מחלת לב שיגרונית, מחלת לב וכלי דם נרכשת או מולדת
    טרשת עורקים           
   יתר לחץ דם            
  אי ספיקת הלב             
  )אסטמה ( קצרת הסימפונות            
  וניכר ברונכיטיס             
  טי פיברוזיס ציס            
  ברונכיאקטאזיס             

  אמפיזמה             
   שחפת             
  מצבים כרוניים לאחר הפרעות נשימתיות בתקופת הילוד             
  מחלת הסכרת              
  רות עם נטיה מוגברת לפתח זיהומיםאחמחלות מטבוליות כרוניות              
  הכליות ודרכי השתן  מחלות כרוניות של             
   ומחלות ממאירותAIDSיכוי המצב האימונולוגי לרבות דמחלות מלוות              
  חולים אשר מקבלים טיפול מדכא חסינות             
  . חוסר דם ממושך            

  
   שפעת קבוצות גיל בהן , ומעלה65בני  ובמיוחד ,שנה ומעלה 50 אנשים בני  1.2.1.2
 מהאישפוזים 70% יעילות התרכיב מתבטאת על ידי מניעת .עלית התמותהבמלוות              

  בגלל 
  . ממחלות אלה ממקרי המוות80%דלקות ריאות ושפעת ומניעת              

  
  בו תנאי החיים מעודדים ,  בכל גיל הנמצאים במוסד סגור או סגור למחצה  אנשים 1.2.1.3            

   .בתי חולים פסיכיאטרים, בתי אבות, לדוגמה, הפצה מהירה של הנגיף לאחר חדירתו                          
  

  .החלמה לאחר לידהההרות או בתקופת נשים  1.2.1.4
  

 . חודשים23-6תינוקות בריאים בני   1.2.1.5
  

 שהם  כיוון  aspirin-טווח ב- שנים המקבלים טיפול ארוך18 חודשים עד 6ילדים בגיל  1.2.1.6
  . זיהום שפעתבעקבות ש ריי"ח תסמונת עסיכון לפת                בקבוצת 

  
  
  

                      /...3
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  .  אנשים העלולים להעביר שפעת לאנשים בסיכון גבוה1.2.2
  

 ובקהילהחולים -אחיות ואחרים המטפלים בחולים בסיכון גבוה בבתי, רופאים 1.2.2.1
  , לים כרוניים או לקשישיםבבתי חולים ומוסדות לחו, )יפול נמרץלטכגון ביחידות (      
  עובד בתחום :  כמו כן צוותי שעת חירום כגון.וחדרי מיון מרקחת -עובדי בתי      

  .וטכנאי רפואי) פראמדיק( רפואי -      הפרא
  

  כון יצל אנשים בס אקורי ביתיצוות רפואי ושאר מטפלים ומתנדבים הנכנסים לב .1.2.2.2
  .  האנשים בסיכוןשל וכן בני משפחה, גבוה                    

  
    עובדי הלולים1.2.3

  
     אנשים הממלאים תפקידי מפתח כלשהם או מועסקים בשרותים קהילתיים חיוניים וכתוצאה    1.2.4

  .יהיווצר שיבושים בתפקוד השרותים לאוכלוסימתחלואה גבוהה בקבוצה זאת עלולים לה           
  

  .כון לחלות בשפעתהאנשים מכל גיל אשר רוצים להקטין הסי  1.2.5
  
  

 תיירים אשר מבקרים בארצות טרופיות בכל חודשי השנה או תיירים אשר מבקרים    1.2.6
  .בארצות שבחצי הכדור הדרומי בין אפריל לספטמבר           

  
  עיתוי   1.3

     
  ,       רצוי לחסן נגד שפעת כבר מתחילת חודש אוקטובר ומאוד מומלץ לא מאוחר מסוף נובמבר

 באוקטובר יש לחסן רק את המשתייכים 31  עד לתאריך .גם אחרי מועד זה אבל ניתן לחסן       
  לקבוצות 

  .1.2.4- ו1.2.3, 1.2.2, 1.2.1      המפורטות בסעיפים 
      
   יש לתכנן שילדים אשר לא חוסנו בעבר וזקוקים לשתי מנות תרכיב ברווח זמן של :הערה     

  .  יקבלו את המנה השניה עד סוף נובמבר, יהןחודש בינ                 
  
  
  
  

                      /...4  
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  . של תרכיב שפעת ותרכיבים אחריםזמנית-מתן בו   1.4
  

זמנית בתרכיב נגד שפעת עם חיסוני השיגרה בגיל הילדות או עם כל -ניתן לחסן בו 1.4.1
  ).יסון זה בעברכגון נגד פנאומוקוקוס בקבוצות סיכון אשר לא קיבלו ח(חר אחיסון 

  
  אופן השימוש   1.5

  
  מקום ההזרקה    1.5.1   

  
  -באיזור הדלטואיד למבוגרים ובחלק הקדמי:       יש להזריק את התרכיב לתוך השריר                   

  .הירך לתינוקות וילדים קטנים צדדי של                          
      

  מינון      1.5.2
     

  בו מצוין המינון לפי קבוצות גיל      להלן לוח 
  

  סוג התרכיב  מספר מנות  *מינון  גיל
  בלבד) *** split(מפוצל   ** 1-2   מנה1/2   חודש6-35

  בלבד) *** split(מפוצל    **1-2   מנה1   שנים3-8
  בלבד *** )split (מפוצל  1   מנה1   שנים9-12

  רגיל או מפוצל  1   מנה1  ומעלה'  ש13
  

  מנתיים - נמצאים בשוק מזרקים חד.רטת בדף ההסבר המלווה את אריזת התרכיבהכמות למנה מפו*   
  .על חלק מהמזרקים המיועדים למבוגרים קיים ציון חצי מנה, כמו כן. לשימוש בילדים\    
  
  

        מומלץ על רווח . בחייהם  מנות מומלצות לילדים אשר מתחסנים נגד שפעת בפעם הראשונה2**  
  .בועות בין המנותש  4זמן של      

  
          עלולים להגיב ,  שנים3 חודשים עד 6ובמיוחד ילדים בגילאים ,  שנים13 ילדים מתחת לגיל  ***

  המוכן מנגיף שפעת , לתרכיב שפעת רגיל) לרבות התכווצויות מלוות חום(וקסיות טבתופעות       
   תופעות לואי מאשר תרכיב מלווה בפחות) split(השפעת מהטיפוס המפוצל  תרכיב. שלם      
         בהרכב ובמינון זהים למינון , בגילאים אלה מומלץ מתן תרכיב מפוצל, לכן, המוכן מנגיף שלם      
  הנגיפים עברו טיפול כימי להקטנת , בתרכיב המפוצל). ראה בעלון התרכיב(התרכיב הרגיל       
  :לו מופיעים תחת שמות כגוןתרכיבים א. רמת המרכיבים העלולים לגרום לחום      

“split"  "subvirion”  “purified-surface antigen”  “sub-unit”  “disrupted”                                 
   
  
  

                      /...5  
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  תופעות לואי וסיבוכים 1.6
      

  הופעת זיהום . לשפעתהוא אינו יכול לגרום ,     מפני שתרכיב השפעת מכיל נגיפים מומתים
  או , נשימתי סמוך לקבלת החיסון פירושו שהתרכיב ניתן בתקופת הדגירה של השפעת    
  .התגובות לאחר מתן תרכיב שפעת הן נדירות. י מחולל אחר"שהמחלה נגרמה ע    
  

  מופיעות בפחות משליש ,  ימים1-2רגישות במשך , נפיחות,  של אודםתגובות מקומיות 1.6.1
  .ממקבלי החיסון         

  
  כאבי שרירים ותופעות כלליות אחרות מופיעות, מצב כללי רע,  כגון חוםתופעות טוקסיות 1.6.2
  תופעות אלה שכיחות במיוחד .  שעות לאחר הזרקת התרכיב ונמשכות יום או יומיים12 -6         
  ). כגון ילדים(בתרכיב בעבר לאנטיגנים של זני השפעת אשר  אצל אלו שלא היו חשופים          
  .על מנת להפחית החום אצל ילדים יש להשתמש בתרכיב מפוצל         

  
  , אורטיקריה: ביותר  המופיעות מיד לאחר הזרקת התרכיב הן נדירותתופעות אלרגיות 1.6.3
  יתר -תופעות אלה נובעות מרגישות. או הלם אנפילקטי, שימתייםנקשיים , אנגיואדמה         

  אנשים הידועים כבעלי רגישות מטפוס . במיוחד לחלבון ביצה, למרכיבים מסויימים בתרכיב         
  כולל אנשים עם תופעות של אסטמה תעסוקתית או , לחלבון ביצה) E) IgEאימונוגלובולין          
  נמצאים בסיכון גבוה , תופעות אלרגיות אחרות על רקע חשיפה תעסוקתית לחלבון ביצה         
  נמצאים היש לציין שהתרכיבים נגד שפעת .יותר לפתח תגובות לאחר חיסון נגד שפעת         
  ולכן נדירות , הינם מטוהרים מאוד, למרות היותם מוכנים על ביצים מופרות, כעת בשימוש         
  .למדי תופעות אלרגיות לאחר קבלתם         

  
  :רולוגייםיסיבוכים נו 1.6.4

  
   לא נרשמה עליה בשכיחות תסמונת, )כשניתן חיסון שפעת מזן החזירים (1976מאז           

        Guillain-Barre'    קשור למתן תרכיב שפעת מזנים אחרים.  
  

  הוראות נגד ואזהרות 1.7
  

  . אין לתת את החיסון לאנשים אשר סובלים ממחלת חום בשלב החריף1.7.1
  

  ם סיפור של תגובה קודמת חמורה לתרכיב או עם  אין לתת תרכיב נגד שפעת לאנשים ע1.7.2
  . יתר מטיפוס אנפילקטי לחלבון ביצה בלי להתיעץ עם רופא המטפל-תולדות של רגישות         
  , לו אשר אחרי אכילת ביצה מפתחים נפיחות בשפתיים או בלשוןאבקבוצה זאת נכללים          
  .הכרהים או אבוד יקשיים נשימת, צקת כללית         ב
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  שימוש בתרופות .  2
  

). oseltamivir)  Tamifluהתרופה היחידה המומלצת לטיפול מונע בשפעת ואשר רשומה בישראל היא 
ג " מ150כאשר המינון לטיפול הוא , ג ליום" מ75) כולל קשישים( שנים ומעלה 13המינון למניעה בבני 

נכון למועד . (שקל הילד ויש לעיין בעלון היצרן ולהיוועץ עם רופא ילדיםהמינון בילדים הינו לפי מ. ליום
  ).התרחיף לשימוש בילדים אינו זמין בישראל, כתיבת הנחיות אלה

  
                

  
   התוויות 2.1

  
  :מומלץ במקרים הבאים למניעה -oseltamivir    השימוש ב

  
  ובמיוחד כאשר יש ספק לגבי , ן גבוההתפרצות שפעת בעיקר במוסד בו מתגוררים אנשים בסיכו 2.1.1
  כשיש , יש להתחיל במתן הטיפול בהקדם האפשרי. יעילות התרכיב עקב שינויים אנטיגניים בנגיף         
  ולהמשיך ) כולל אלה שקיבלו חיסון נגד שפעת בעונה הקודמת(לכל דיירי המוסד , חשד להתפרצות         
  .פרצות ועוד שבוע אחד לאחר סיומהתקופת ההת בטיפול לאורך כל         

  
   ה אינההתרופ. שפעת כבר החלה בקהילההאנשים בסיכון גבוה שחוסנו באיחור כאשר פעילות  2.1.2
  עד (מונעת יצירת נוגדנים לנגיף השפעת ומומלץ לתת במשך שבועיים נוספים לאחר מתן התרכיב         
  ). התפתחות החסינות        ל

  
  אין מידע על . ה של אנשים אשר קיבלו חיסון נגד שפעת וידועים כמדוכאי חסינותהשלמת ההגנ 2.1.3
  .HIVהדדיות עם תרופות נגד זיהום   פעולות          

  
  .אנשים הידועים כרגישים לחלבון ביצה ועלולים לפתח תופעות אנפילקטיות לחיסון 2.1.4

  
  בריאים הלוקים במחלה החשודה  גריםגם לטיפול באנשים מבול " בתרופה הנניתן להשתמש 2.1.5  

  במטרה למנוע אצלם את סיבוכי המחלה וצמצום משך , עילות שפעת בקהילהפלשפעת בעת            
  .חמישה ימים שעות מהתחלת המחלה ולהמשיך עוד 24-48את התרופה יש לתת תוך . המחלה           

  
  
  

                    /...7  
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   תאמצעי זהירו. 2.2
  

  
  . מהמטופלים15%-בחילות והקאות בכ:  oseltamivirתופעות לואי של 

  
   , הכבד, זהירות מיוחדת דרושה כאשר הטיפול ניתן לאנשים הסובלים מליקויים בתפקודי הכליות -

  . זמנית עם תרופות הפועלות על מערכת העצבים המרכזית-מהתקפים אפילפטיים או נלקח בו      
  .קטנת המינון ולהפסיק את הטיפול מיד עם הופעת תגובות חריגותהש לשקול במצבים אלה י      

  
  .לא מומלץ לנשים בהריון ולמניקות     -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  




