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פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור

הנדון :סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על השימוש בחיסון בקסרו נגד
מנינגוקוק 293950 ,B
ב 9.3.02- התקיימהישיבת הועדההמיעצתלמחלותזיהומיות ולחיסוניםכשיחת ועידה טלפונית.הועדהדנה בשימוש
בחיסון בקסרו נגד מנינגוקוק זן  .Bהשתתפו בישיבה כל חברי הליבה של הועדה פרט לפרופ' מנפרד גרין ,פרופ' דוד
גרינברגופרופ'דנהוולף.כןהשתתפוחבריהועדהשמתוקףתפקידםפרטלד"רעפרהאקסלרוד,ד"רמייקלהרטל,ד"ר
ורד מולינה-חזן ומירה חונוביץ .מבין החברים המשקיפים לא השתתפו שמעון אלירז ,ד"ר דנית סופר ועו"ד חגית
זוננפלד-אלרואי.לחלקהראשוןבלבדשלהישיבההוזמנהלשםהצגתהחיסוןבקסרופרופ'אנג'ליקהבאנזהופ,המנהלת
הרפואיתשלענףחיסוניםנגדמנינגוקוקיםבחברתנובארטיס אליההצטרפוד"ר שגבשניסמנכ"לרפואהורגולציהשל
חברתנאופרםישראלוד"רתרצהשוורץמנהלתרפואיתשלנאופרם ישראל.חברהזוהיאנציגת נובארטיסבישראל.
השתתפו גם המוזמנים ד"ר גרי גינצברג ,מנהל תחום הערכה באגף השירות ופרופ' נתי קלר ,מנהל המרכז הארצי
למנינגוקוקים .תרשומתהישיבהנעשתהעלידיד"רראמיגריפאת .
לאחרצאתםשל שלושתנציגינובארטיסהתקייםדיוןעל 2שימושיםשוניםאפשרייםבחיסוןבקסרו:א.חיסון שגרתי
בתינוקות ובפעוטות .ב .חיסון בעת התפרצויות ממנינגוקוק  .Bג .חיסון עובדי מעבדה העוסקים באופן שגרתי
במנינגוקוקים.ד.חיסוןחולים עםאספלניה אנטומיתאותיפקודית וחוליםעםפגםבמערכתהמשלים.חבריהועדה
קיבלו מראש לעיו נם את תקציר דיוני הועדה המיעצת לחיסונים של בריטניה על החיסון בקסרו ,המלצות השימוש
בחיסוןזהבאוסטרליה,נתוניםעלהתחלואהבמחלהממנינגוקוק Bבישראללפיגיל,זמןולאוםמהאגףלאפידמיולוגיה
ומצגת על אומדני עלות-מועילות שהכין ד"ר גרי גינצברג .כן נשלח סיכום המלצות  ACIPעל השימוש בחיסונים
מצומדיםנגד2זנימנינגוקוק ACWYבקרבבני0-09חודשיםומצגתשהוצגהבישיבת ACIPמיום06.6.02עלהשימוש
בבקסרובעתהתפרצותממנינגוקוק B .
תקציר מנהלים
א 9השימוש בחיסון נגד מחלה ממנינגוקוק  ,Bבקסרו
הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים דנה ב 2-שימושים שונים בחיסון החדש נגד מנינגוקוק  ,Bבקסרו :א.
חיסון שגרתי בתינוקות ובפעוטות .ב .חיסון בעת התפרצויות ממנינגוקוק  .Bג .חיסון עובדי מעבדה העוסקים באופן
שגרתיבמנינגוקוקים.ד.חיסוןחוליםעםאספלניהאנטומיתאותיפקודיתוחוליםעםפגםבמערכתהמשלים.הדיוןעל
חיסוןשגרתיבתינוקותובפעוטותהתקייםכיהיצרןהגישהוריהזושלהחיסוןל"ועדתסלהבריאות". 
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שיעוריההארעותשלמחלהממנינגוקוק  Bבישראלירדומאודבשניםהאחרונות.בשנת 0209חלובה 09חולים(02
מהםבניפחותמ 5-שנים),שיעורהארעותשל 2.96ל.022,222-נפטרו.0 הועדהדנהבחיסוןנגדהתוךשהיאשוקלת
אתנדירותהמחלהמצדאחד,ומצדשניאתהתקדמותההמהירה,חומרתה וחומרתסיבוכיההקשיםהכולליםפטירה
(שיעורקטלניותשל,)5.9%קטיעתאבריםופגיעהנוירולוגית,ואתמאפייניהחיסוןבקסרו .
הועדהממליצהפהאחדלאלהכלילאתבקסרובתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדותבשנת.0205הסיבות:החיסון
עוד לא הוגש לרישום בישראל ,עוד לא ידוע אחוז הזנים שהחיסון מגן מפניהם בישראל ואין  נתונים על היעילות
) (efficacyשלהחיסון במניעתמחלהמנינגוקוקיתאלארקעליכולתוליצורנוגדנים(אימונוגניות)ועלבטיחותו.אין
אףמדינהשהחלהשימוששגרתיבחיסוןזה. 
מאותןסיבותאיןהועדהממליצהעלהשימושבבקסרולחיסוןעובדימעבדההעוסקיםבאופןשגרתיבמנינגוקוקים,
חוליםעםאספלניהאנטומיתאותיפקודיתוחוליםעםפגםבמערכתהמשלים .כאשר ירשםהחיסוןתחולחובהאתית
וחוקיתלהציעאותולעובדיהמעבדההעוסקיםבאופןשגרתיבמנינגוקוקים .
הועדהממליצהלשקולאתהשימושבחיסוןבקסרובזמןהתפרצותמחלהמנינגוקוקיתמזן Bבתנאישיחתםהסכםבין
משרדהבריאותלביןיצרניתהחיסוןעלביצועבמועדהמתאיםבמעבדותהחברהשלבדיקתההתאמההמולקולריתבין
זןהחידקשלההתפרצותלביןהחיסוןבקסרוועלאספקתמנותהחיסוןלטיפולבה9
ב 9השימוש בחיסונים המצומדים נגד  0זני מנינגוקוק  ACWYבקרב בני  3-32חודשים
הועדהממליצהשהאגףלאפידמיולוגיהיבדוקהאםפורסמוהמלצותלשימושבחיסוניםהמצומדיםנגד2זנימנינגוקוק
 ACWYבקרב בני  0-09חודשים בקבוצות סיכון במדינות שלא נותנות חיסון זה כשגרה למתבגרים .בהתאם למידע
שיתקבל ישקול האגף לאפידמיולוגיה האם יש צורך בדיון בועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על הגדרת
קבוצותהסיכוןמתחתלגילשנתייםבהןהואיומלץבישראל.
סיכום הדיונים
א 9השימוש בחיסון בקסרו נגד מנינגוקוק B
פרופ' א 9באנזהופ :מציגהאתמצגתנובארטיסעלהחיסוןבקסרו .להלןסיכוםהדיוניםבהקשרלמצגתזו9
חיסוןשכוללאנטיגןאחדבלבדאינומקנההגנהרחבתטווחנגדזנימנינגוקוק,Bלכןנכללובבקסרו 2אנטיגנים.מתוך
הגנום של החיידק נבחרו  2גנים שמקודדים לחלבונים החשובים בפתוגנזה של המחלות שהחידק גורם :היצמדות,
קולוניזציה,פלישהוהישרדותבדם.הניסויהקליניכלל0022מנותבקסרובתינוקות,052מנותבגילשנתייםעדחמשו-
0029מנותמעלגיל.00המחקריםלאבדקויעילות קלינית,כיקשהלהעריךזאתבמחלהנדירהכלכך.ללאביצועניסוי
קליניקשה לדעתאתמידתהתאמתהאנטיגניםבחיסוןלזנים המדביקיםאתהאוכלוסיה.הלו"זהמומלץע"יהיצרן
לתינוקותהוא,0,2,6ו-00חודשים.נמצאהתגובהסרולוגיתטובהאחרי9מנותעםדעיכהאחריכמהחודשיםותגובת
דחףמספקת.הדעיכההמשמעותיתהיאבריכוזנוגדניםלאנטיגן ProAאךישתגובתדחףטובה.באנגליההומלץעל9
מנות ,לו"ז 0,2,00חודשים .לדבריהמרצהאיןידעמספיקשיבטיחשרמתהנוגדניםהמתקבלתמשלושמנותתגןבאופן
יעילמהזניםהרצויים.במתבגריםהלו"זהמומלץהואשתימנותברווחשלחודש,שנייםאושישה.התגובהטובהאחרי
מנהאחת .היאמגיעהל- 022%אחריהמנההשניה .ישעודףתופעותלוואימבקסרומעברלתופעותהלוואישלחיסוני
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השגרההניתניםלתינוקות,במיוחד חום.החוםמוגבלליומייםאחריקבלתהחיסון.במחקרסמוילחוקרשבדקשיעור
היארעותחוםשדרשהתערבותרפואיתנמצאשיעורגבוהיותריחסיתלחיסוןנגדמנינגוקוק.Cמחקראחרללאסמיות
לאהדגיםהבדלביןבקסרולביןחיסונישגרה(חיסוןמשושה)PCV7+ולביןחיסוניהשגרהלבד.
פרופ' ר 9דגן :נתוניחוםשדרשוהתערבותרפואיתמתוךניסויסמוילחוקראינם משקפיםאת"החייםהאמיתיים".
בנוסףחלקממקריהחוםמתגליםכחוםמסיבותאחרות. 
פרופ' א 9באנזהופ :בוצע ניסוי של מתן החיסון יחד עם פראצטמול בשלוש מנות ,הראשונה שעה לפני החיסון .הוא
הדגים ירידה בשיעור החום ללא פגיעה באימונוגניות  של החיסון . במתבגרים אין עליה בחום אלא תופעות לוואי
מקומיות.לוחותזמניםהמומלצים:עדגילשנההחיסוןניתןבשלושמנותבסיס+דחףאחת.מגילחצישנהשתימנות
+דחף. החיסוןשימשאת CDCכטיפולבשתיהתפרצויותשלמחלהממנינגוקוק  Bבאוניברסיטאות.נמצאבבדיקת
מעבדה שהנוגדנים שמייצר החיסון הורגים את הזנים אשר מדביקים כיום ,אך לא נבדקה יעילות קלינית במקבלי
החיסון.לאחרונהנעשהשימוש בבקסרו בהתפרצותבקוויבק .החיסוןניתןבאופןאזוריכמבצעחיסון .ניתנו 25אלף
מנות.איןנתוניםרשמייםעלתוצאותיו,אךלאהיוסימניאזהרהמבחינתבטיחות .
פרופ' ר 9דגן:האםישמידעעלהשפעתהחיסוןעלנשאותהחידק?מידעזהעשוילהשפיעעלהחלטתהועדה. 
פרופ' א 9באנזהופ:אשלחמאמרשלפרופ'אדםפיןשנותןמענהלשאלהזו .
פרופ' ש 9רשפון:איןאףמדינהשהמליצהעלשימוששגרתיבחיסון,מלבדבריטניה.גםבהלאהחלחיסוןשגרתימכיוון
שעודלאהושגמחירלחיסוןשיהיה cost-effective,עלאףההנחותהמיטיבותביותרעםהחיסוןשנבחרו.
פרופ' ר 9דגן:איךניתןלסמוךעלניתוחיעלות-מועילותכשאיןמידעעלהמועילות?בישראלאפילולאיודעיםמהאחוז
התאמתהחיסוןלזניםהמקומיים,בשונהמאנגליהשבהישמידעזה .
פרופ' א 9באנזהופ:התאמתהזניםמשתנהממדינהלמדינהבטווחשל,66-30%זהנבדקבהדגמתניטרולהחידקע"י
נוגדניםמדמושלמקבלחיסון. 
פרופ' ש 9רשפון:מתיירשםהחיסוןבישראל? 
ד"ר ת 9שוורץ:החיסוןכנראהיוגשלרישוםבאוקטובר.0202
פרופ' ש 9רשפון :בשלבזהעוזביםנציגיהיצרןאתהדיון. בדרךכללאיןהועדהדנהבשימוששגרתיבחיסוניםלא
רשומים,אךבדיוןהנוכחיאנוכןדניםבחיסוןלארשוםבישראל.הדיוןמתקייםכברהיוםכיהיצרןהגישל"ועדתסל
הבריאות"אתהחיסוןבקסרולהוספהלתכניתחיסוניהשגרהב2-מנותבגיל0,2,600חודשים.בדיוניםעלדירוגהליגה
לועדתהסלשקיימההועדההמייעצתבמסגרתתכתובתדואראלקטרוניקיבלבקסרודירוגנמוך(המלצהלאלהוסיף
לסלב)0205-כינמצאועדיפיםעליוחיסוניםרשומיםיעיליםובטוחיםשהוועדההמליצהעליהםזהמכבראחרידיונים
מעמיקים.אךישצורךגםבדיוןבנושאזהבמליאתהועדהוהואמתקייםהיום.כןנדוןהיוםבהמלצותלשימושבחיסון
לפניהרישוםעבור9קבוצותנוספות:א.עובדיהמעבדההמרכזיתלמנינגוקוקים.ב.חוליםבחסרבמרכיביהקומפלמנט
ובחסר טחול . ג .בהתפרצות מחלה מנינגוקוקית מזן  .Bנתון מפתח לדיון הוא  מה ידוע על התאמת החיסון לזנים
שבישראל? 
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פרופ' נ 9קלר:איןמידע.הזניםהישראלים"ממתינים"למשלוחלבדיקהשלהיצרן.הבדיקהמתעכבתבגללהיצרן. 
פרופ' ש 9רשפון:אםכךמההצפישלאחוזההתאמה?האםצפויותהפתעותבנושאזה שהןשונותמהטווחשהציגה
נציגתנובארטיס? 
פרופ' ר 9דגן :צפוישהכיסויאצלנויהיהבטווח שהיאציינה ,,66-30%לדעתי.05%האםקרהשנדבקועובדי מעבדה
במנינגוקוק?מצבזהשונהמהתפרצויותשבהןישזןספציפי.
פרופ' נ 9קלר:גםלדעתיסבירלהניחשההתאמהאצלנותהיהדומהלזושהודגמהבמדינותהאחרותבגללהדמיוןבין
הזנים שגרמו תחלואה בישראל לזנים האירופאיים .בהקשר לשימוש בחיסון במסגרת התמודדות עם התפרצות ,הרי
בהנחהשיהיה  שיתוףפעולהעםהיצרן,נדעאםהחיסוןמתאיםלזןההתפרצותתוךשבוע .ב - 05שניםהאחרונותלא
ידוע על הדבקה של עובד מעבדה במנינגוקוק .הסיכון נמוך במעבדות שבודקות דגימה חיובית למנינגוקוק או שתיים
לשנה.הוא עלוללהיותגבוה יותרבמעבדהמרכזיתשבודקתכלבידודשנמצאבארץ.העובדים שלהמרכזהארצי קבלו
חיסוןנגד2זניהמנינגוקוקים.לדעתיעלינולהמליץשיחוסנוגםבבקסרולאחרשירשם .
פרופ' ר 9דגן:קייםחשששעובדמעבדהשקיבלחיסוןנגדזןB,יקפידפחותעלאמצעיזהירותכשהואמטפלבדגימהשל
החידק .מצבזהבעייתיבמיוחדאםהחיסוןלאמכסהאתהזןהספציפי.אנילארואההצדקהשנמליץעלמתןבקסרו
לעובדיהמעבדהלפנירישומובישראלולפניהצטברותידענוסףעליו. 
פרופ' ש 9רשפון :אני מצטרף לדעתם ומסכם שכל עוד החיסון לא רשום וחסר מידע על יעילותו ,אין דחיפות שינתן
לעובדיהמעבדההעוסקיםבאופןשגרתיבמנינגוקוקים.האםחבריהועדהמסכימים?
4
פרופ' א 9שליט :מסכים .
פרופ' ש 9רשפון:האםנמליץכעתעלשימושבולכשירשם? 
פרופ' ר 9דגן :בזמןהקרובנדעעלהחיסוןמידעחשובכוללכיסויזנים .לכןכדאילדחותאתההחלטה הזועדקבלתם.
עםזאת,לכלעובדמעבדהשמורההזכותלדוןעםהרופאשלועלקבלתהחיסוןלעצמו.
פרופ' א 9שליט :אנימסכים.ברגעשהחיסוןירשםתחולחובהאתיתוחוקיתלהציעאותולעובדימעבדותאלוללאקשר
למקורהמימוןשלו. 
פרופ' נ 9קלר:אםתהיההתפרצותבארץלדעתיכןתהיהאינדיקציהלתתאותולעובדיהמעבדה. 
פרופ' ש 9רשפון:לאיהיהנכוןלתתכשגרהחיסוןלארשוםלעובדיהמעבדההמרכזית,במיוחדכשלאהיובקרבםמקרי
הדבקהבמשךשניםרבות.בחוזרהמנכ"לעלחיסוןעובדימערכתהבריאותמ 0209-מצויןשמחובתהמעסיקלחסןאת
עובדי המעבדה למנינגוקוקים בחיסון המצומד  ACWYובחיסונים אחרים שיקבע ראש שירותי בריאות הציבור .אני
מסכים לדעה שכאשר ירשם החיסון יש לכלול אותו בין החיסונים שהמעסיק מסדיר ומממן לעובדי מעבדות
המנינגוקוקים. 
ACIPדןעלהשימושבבקסרובעתהתפרצויות(סיכוםעלכךנשלחלחבריהועדה) והחליטעלכלליהתערבותלפימספר
המקרים,גודלהמוסדשארעהבוההתפרצותוהתאמתהחיסוןלזן. 
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פרופ' ר 9דגן :בשניםהאחרונותהיובעיתונותפרסומיםעלהתפרצויותבארץממניגוקוק  Bאבללאנמצאאירועשבו
היה זן משותף מלבד מקרה אחד בקיבוץ בצפון ,שכנראה היה מצדיק קבלת בקסרו אם הזן היה נמצא מתאים .אם
החיסון רשום ויש הוכחה מולקולרית שזן ההתפרצות מתאים לחיסון יש להמליץ להשתמש בו .החיסון אף פעם לא
מחליףכימופרופילקסיס .
פרופ' נ 9קלר :היצרןמתקשהלהעביראתהטכנולוגיהשלבדיקתהתאמתהזניםמעברלשתיהמעבדותהבלעדיותשלו.
פרופ' ר 9דגן :מתןכימופרופילקסיסבהתפרצויות מסלקזןאחד.הדבר"מפנה מקום" בנזופרינקסלזןאחר .לכןאם
נותניםחיסוןנגדהזןהלאנכוןתאורטיתמתןהחיסוןעלוללגרוםדווקאנזק. 
פרופ' א 9שליט:לכןגםאםנדעמראשבאופןתיאורטישההתאמההיאשל 05%,איןלתתבקסרובהתפרצותלפני
בדיקתהתאמתהזן.לעומתזאת,הכימופרופילקסיסהואחלקהכרחיבכלתגובהלהתפרצות .
פרופ' נ 9קלר:איןעדותשישהחלפהשלזנימנינגוקוקאחריחיסון. 
פרופ' ר 9דגן :צריךלהפרידבדיוןביןחיסוןלכלהאוכלוסיהלבין חיסוןבעתהתפרצות.כיום איננויודעיםמהוכיסוי
הזניםבישראלומהייעילותושלהחיסון.לכןבכלמקרהשלהתפרצותמזן Bיש:א.לתתכימופרופילקסיס.ב.לבדוק
התאמת זן ההתפרצות לחיסון בקסרו .אם תמצא התאמה יש לשקול מתן  החיסון .זה יהיה באיחור של שבוע .כדי
שתכנית זו תפעל הועדה ממליצה על תאום פרוטוקול בדיקת התאמת החידק שחברת נובארטיס תתחייב אליו בזמן
התפרצות. 
פרופ' נ 9קלר:אניממתיןלהנחיהלהתחילדיוןעלזהעםנובארטיס .
פרופ' ש 9רשפון :הנחיהזו צריךלשקולפרופ'גרוטו.סיכום ביניים: הועדהממליצהלשקוללהשתמשבבקסרובעת
התפרצותמחלהממנינגוקוק Bבתנאישתהיההתאמהביןהזןלביןהחיסון וזאתאחרישתסוכםהסכמהעםנוברטיס
עלמסלולבדיקתזןבהתפרצות.
פרופ' א 9סומך :כלעודהחיסוןלארשוםלאנכון להמליץעליוכשגרה.בהתפרצותמזן Bלאידוע,מכיווןשהסיכוי
להתאמההואמעל 66%אנימסכיםשנכוןלחסןבובמסגרתהטיפולבהתפרצות .התועלתהאפשריתגוברתעלהסיכון
התאורטישלהחלפתזן. 
פרופ' ר 9דגן : צפוישבדיקתההתאמהתתבצעתוךשבועבלבד.זובדיקתהרבהיותרפשוטהמאפיוןהתאמתהחיסון
לזניםבישראל,פעולהשטרםבוצעה. 
פרופ' ד 9כהן:אםישהתאמהחלקיתתתכןיעילותחלקית. 
פרופ' ר 9דגן:לפיהיצרן"התאמה"מספיקההיאשלאחדמארבעתהחלבוניםשלהחידקולאבהכרחכלהארבעה.לכן
 66%התאמהאומרשיתכןשלאתהיהתגובהלזןמסויםאלארקאחרימספרמנות.ישלזכורשאיןמידעישירכלשהו
על יעילותבקסרווכי"התאמה"אינהמבטיחהיעילות.אנוגםלאיודעיםמההיעילותאחרימנהאחתשזההנתון
החשובביותרלתגובהבזמןהתפרצות.לגביההשפעה שלהחיסוןעלהנשאות:מספרמומחיםקבעו שהמחקרשהציגה
נובארטיס על ההשפעה של מתן החיסון על הנשאות בלוע של החידק אינו תקף דיו ולכן אין לסמוך עליו .לפי סך כל
הנתוניםהללועדיףלפעולבעתהתפרצותבשיטההידועהשלכימופרופילקסיס. 
קרית הממשלה שד' פלי"ם  51א ,חיפה מיקוד  2511013ת"ד  ,011טל'  ,10-0123350פקס 10-0123351
المجمع الحكومي ،جادة باليام 51أ حيفا ،ميكود  2511013صندوق بريد  ،011هاتف  ،18-0123358فاكس 18-0123351

Government Complex, Palyam Ave. 15a, Haifa 3100702, P.O. Box 800, Tel 04-8632914, Fax 04-8632915

5

לשכת הבריאות המחוזית חיפה
רופא המחוז

rishpon@lbhaifa.health.gov.il

שירותי בריאות הציבור
www.health.gov.il

פרופ' ש 9רשפון :הועדהממליצהלשקולאתהשימושבחיסוןבקסרובזמןהתפרצותמחלהמניגוקוקיתמזן  Bבתנאי
שחברתנובארטיסתתחייבמראשלספקחיסוניםלטיפולבהתפרצותוקייםבינהלביןמשרדהבריאותשלישראלהסדר
על ביצוע בזמן של בדיקת ההתאמה המולקולרית בין זן החידק לבין החיסון בקסרו .על אף שהחיסון עוד לא רשום
בישראל,ועל אףחוסרהמידע עליעילותהחיסוןבכללובהתפרצויותבפרט,הריבגלל התקדמותההמהירה שלמחלה
מנינגוקוקית,חומרתהמחלהוחומרתסיבוכיההקשיםהכולליםפטירה,קטיעתאבריםופגיעהנוירולוגיתקבועה,סביר
שתקבל הועדההיוםהמלצהעלשימושבחיסון. עדעכשונשמעהעמדהאחתמפימספרדובריםלאלהמליץעלהוספת
החיסוןלתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדותלשנת.0205האםישדעהאחרת? 
פרופ' ר 9דגן :אני מצביע לא להמליץ על החיסון בתכנית חיסוני השגרה גם בהנחה שהיה רשום בישראל .בבריטניה
הותנתההכללתהחיסוןבתכניתחיסוניהשגרהבהפחתתמחירולרמהנמוכהמאדעדכדילאריאלית. 
פרופ' א 9סומך ,פרופ' א 9שליט ,פרופ' מ 9אפרת ,ב 9אלרן ,ד"ר מ 9שטיין:מסכימיםשאיןלהמליץעלהכללתבקסרו
בתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדות .
פרופ' ר 9דגן :בניוזילנדקייםזהמכברחיסוןנגדמנינגוקוק Bשמכסהאתהזןהמקומיהנפוץביותר.בקסרולאנרשם
שם,וזאתלמרותשיעילותהחיסוןשלהםמוטלתבספק. 
פרופ' נ 9קלר :בניו זילנדאותוזןגורםלתחלואהספורדיתולהתפרצויות,וקייםחיסוןמקומישמגןממנו.זהחיסוןלא
מצומדולכןכנראהלאמשפיעעלהנשאות. 
6
פרופ' ר 9דגן:קיימיםחיסוניםלאמצומדיםשכןמשפיעיםעלהנשאות,לכןזהלאכלל. 
פרופ' ש 9רשפון:האםישחברועדהשחושבשישלהוסיףאתהחיסוןלתכניתחיסוניהשגרה?
ד"ר ח 9שטיין זמיר :לפיהמודלשניתחההקבוצהבראשותד"רגריגינצברגדרושמחירנמוךכדישהחיסוןיהיהcost-
.effectiveאיןכיוםבקסרובמחירזה .
ד"ר ג 9גינצברג:לפיהמודלהנ"להיעילותהכלליתשלבקסרוהיא50%(מכפלהשלהיעילותבהתאמתהזנים) .
פרופ' ש 9רשפון :מסכם:ההמלצהלאלהכלילאתבקסרובתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדותבשנת  0205התקבלה
פהאחד .
האםעלאףחוסרהמידעעלהחיסוןבמשתנימפתחממליצההועדהלחסןבחיסוןבקסרואתקבוצותהסיכון הגבוה,
בעיקרחוליםעםהעדרטחולאועםהפרעהבמערכתהמשלים?האםההמלצהתהיה שונהכאשרהחיסוןיהיהרשום
בישראל? 
פרופ' א 9סומך :אםהחיסוןירשם,אזיהיהמוצדקלחסןבואתקבוצותהסיכוןהגבוה.המצבשהחיסוןאינורשוםהוא
זמני .
פרופ' ש 9רשפון:תיקהרישוםטרםהוגשלאגףהרוקחות.רישוםאורךחודשיםואףיותר. 
פרופ' א 9שליט :האםישלשקולשיקולי"עלות-מועילות"בקבוצותהסיכוןהגבוה? 
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פרופ' ש 9רשפון:לא.באופןכללישיקוליםאלורלבנטייםיותרלחיסוניאוכלוסיותשלמותשמממנתהמדינה.החיסונים
נגד2זנימנינגוקוקים 095W,C,AYמומלציםעלידימשרדהבריאותלקבוצות הסיכוןהגבוהזאתאךהםאינםכלולים
ב"סל".לכשירשםבקסרובישראליהיהנכוןלצרפולהמלצותעליהם.
פרופ' ר 9דגן:לדעתיאיןלהמליץעלבקסרולקבוצותסיכוןלפניהרישוםבישראלמאותןסיבותשהוזכרולגביחיסוןכל
האוכלוסיה .
פרופ' א 9מנדלסון :מצטרפתלדעהזובעיקרמשוםשיעילותהחיסוןאינהידועה. 
ד"ר ל 9מוירמן:זוגםדעתי.לאהוצגמידעעלשימושבבקסרובקבוצותסיכון,גםלאעלהאימונוגניותבקרבן. 
פרופ' ר 9דגן:איןכזהמידע.באופןכלליידועשחסרימערכתהמשליםמגיביםכרגיללחיסוניםחלבוניים. 
פרופ' נ 9קלר : הסיבהלמתןהחיסוןלחסרימערכתהמשליםהיאשתהיהלהםהגנהדרךנוגדניםבמקוםתגובהתאית
שחסרהלהם .
פרופ' א 9שליט ופרופ' ש 9רשפון:מסכימיםשאיןלהמליץעלהחיסוןלקבוצותהסיכוןלפנירישומו. 
פרופ' ש 9רשפון:מסכם:ההמלצההיחידהעלשימושבחיסוןבקסרולפניהרישוםהיאבמצבשלהתפרצות,בתנאים
שהוזכרו. 
פרופ' א 9שליט :עדהיום,הועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםהיאשיזמהדיוןבהכללתחיסוןבתכניתחיסוני
השגרה ,כאשר היה לפניה מידע מספיק .לעומת זאת היום "הוכרחה" הועדה לדון בבקסרו באופן מזורז לא מיזמתה
אלארקמכיווןשהיצרןהגישאותולועדת"סלהבריאות".זהמצבלארצוי.מןהראוילתקנו.
פרופ' ש 9רשפון :אנימביןאתדעתושלפרופ'שליטאךמזכירשלפיחוקביטוחבריאותממלכתיכלאדםרשאילהגיש
תכשיראוטכנולוגיהרפואיתל"ועדתהסל".שינויהמצבדורשתיקוןחקיקהראשית.לדעתיאיןצורךלשנותאתהחוק
לאור השיפור שחל במעמד המלצות הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים ב"ועדת הסל" יחסית למצב בשנה
שעברה.בגללהחלטת"ועדתהסל",לפנישנהעל הוספתחיסוןל"סלהבריאות"בלישהועדהשלנודנהבוכלל(גרדסיל
לגברים שמקימים יחסי מין עם גברים) הנחה מנכ"ל משרד הבריאות את "ועדת הסל" לא לדון בחיסון כלשהו ללא
קבלתעמדתהועדההמיעצת.ואכןכךפעלההועדההשנהופנתהאלהועדההמיעצת.הדיוןהיוםהנותוצאהשלמצב
חדשומשופרזה. 
פרופ' א 9גרוטו :בהרבהתחומיםהמועצותהלאומיותמקבלותרשימהשלתכשיריםומתבקשותלתעדףאותם.הועדה
המייעצתהיאמעיןמועצהלאומית.
פרופ' ש 9רשפון:תודהלד"רגריגינצברגעלמצגתאומדניעלות-מועילותשלהחיסוןבקסרו.לאהעמקנובהכיהסתמן
משיקוליםשפורטושהועדהאינהממליצהעלהוספתבקסרולתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדות.הועדההחליטהכך
תוךידיעהכלליתשעלפיהמודלשלד"רגינצברגצפוימחירהחיסוןלהיותגבוהמהסףשנמצאבניתוחעלותיעילות.
תודהלד"רמוירמןמהאגףלאפידמיולוגיהעלהעברתנתוניהתחלואהבישראלממנינגוקוק.B 
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ב 9השימוש בחיסונים המצומדים נגד מנינגוקוקים זנים  ACWYבקרב בני  1-32חודשים
פרופ' ש 9רשפון:לראשונהרשומיםבעולםכיוםחיסוניםמצומדיםנגד2זניםשלמנינגוקוקיםכברהחלמגילחודשיים
ומעלה . ,Men ACWY – CRMמנבאו ,הוא החיסון המצומד הראשון נגד  2זני מנינגוקוקים אשר נרשם לבני 0-0
חודשים.החיסוןהמצומדהשני,,Menactraרשוםלבני 3-09חודשים.קודםהיו רשומיםהחיסוניםהפוליסכרידיים
והחיסוניםהמצומדיםנגד 2זניםאלורקמגילשנתייםומעלה.הועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםהמליצה
בעברלהעדיףחיסוניםמצומדיםנגדמנינגוקוקיםעלפניהחיסוניםהפוליסכרידיים.המלצהזוכברמיושמתבמרפאות
חיסוןהנוסעיםלחו"לובמרפאותחיסוןמבוגרים.האםישצורךלעדכןאתהוריותהשימוששלמשרדהבריאותלבני0-
 09חודשים?  ACIP  ב 02.6.02-הוציא הנחיות  ב - MMWRשמתיחסות לכך .בגלל שנמוך עומס התחלואה ממחלה
מנינגוקוקיתבארה"ב,ומכיווןשרובהמקריםנגרמיםעלידיזן Bאשראינו נכללבחיסוניםהרשומים,מומלץהחיסון
הנ"לרקלתינוקותשבסיכוןגבוה :
 .0תינוקותעםחסרקבועבמרכיביקומפלמנט .
 .0תינוקותעםאספלניהאנטומיתאותיפקודית.
קבוצות נוספות:
 .0בעתהתפרצותמחלהמנינגוקוקית .
 .0היוצאיםלמדינותשבהןהמחלההיפראנדמיתאואפידמית.
מנות דחף במקרה של סיכון מתמשך:
א .אםהמנההקודמתנתנהעדגיל:0אחרי9שנים.
ב 9מנותנוספותישלתתכל5שנים.
פרופ' ר 9דגן :הדיון הזה צריך להתקיים בנפרד כי הוא דורש הגדרת קבוצות הסיכון  הגבוה בישראל שמתחת לגיל
שנתיים.השאלההיאלאהאםלתתאלאלמי. 
פרופ' ש 9רשפון:האםאתהסבורשקבוצותהסיכוןבישראלשונותמאלושהוגדרובארה"ב? 
פרופ' נ 9קלר:ישמידעמישראלעלהתחלואהעדגיל5שניםממנינגוקוקשהואלא.B 
פרופ' ר 9דגן:זולאשאלהכמותית,אלאצריךלדעתמתוךהספרותהעולמיתמיהילדיםבגילהצעירשהםבסיכוןמוגבר
לחלותולסבולמסיבוכימחלהמנינגוקוקית.האינדיקציהשלספלנקטומיהלארלוונטיתלדעתילתינוקות. 
פרופ' ש 9רשפון :אני מציע שהועדה תמליץ לאגף לאפידמיולוגיה לבדוק את הסוגיה הזו ובהתאם לנתונים תדון בה
הועדההמיעצת. 
פרופ' ר 9דגן :בארה"במצטרפותההמלצותשצייןפרופ'רשפוןעלחיסוןנגד 2זניהמנינגוקוקיםשלבני 0-09חודשים
אל תכנית חיסון שגרתית בחיסון זה בקרב כל המתבגרים .זה לא המצב בישראל בה החיסון אינו מומלץ לכל
המתבגרים.מציע שהאגףלאפידמיולוגיהיבדוקהאםפורסמו המלצותספציפיותלשימוש בחיסוןזהבקבוצותסיכון
במדינותשלאנותנותאותוכשגרה .כןתתכןאינטראקציהעםחיסוניהשגרה.לכןהדברדורשבדיקהמעמיקה.
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פרופ' ש 9רשפון :הועדה ממליצה שבהתאם למידע שיתקבל ישקול האגף לאפידמיולוגיה האם יש צורך בדיון בועדה
המיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםעלהשימושבחיסוןהמצומדנגד2זניהמנינגוקוקיםבקבוצותסיכוןמתחתלגיל
שנתייםומהןקבוצותהסיכון.
ב ב ר כ ה,

פרופ' שמואל רשפון
יו"ר הועדה המיעצת למחלות
זיהומיות ולחיסונים
העתק:
חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:
בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"רעפרהאקסלרוד,סגניתמנהלתהמכוןלביקורתולתקניםשלחומרירפואה,משרדהבריאות,ירושלים.
פרופ'דודגרינברג,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע.
ד"רמייקלהרטל,ראשענףבריאותהצבא,ד"צ,20023צה"ל 
פרופ'משהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובמיכל,0חיפה
פרופ'רןבליצר,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,רחובארלוזורוב,020תל
אביב
פרופ'מנפרדגרין,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפה 
פרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע
פרופ'דנהוולף,מנהלתהמעבדהלווירולוגיה,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושלים
ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל,30קריתהממשלה,רמלה
מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים
פרופ'דניאלכהן,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביב
פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר 
ד"רורדמולינה-חזן,ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"ל 
פרופ'אליסומך,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון
ד"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"רמיטששוואבר,מנהלהיחידההארציתלמניעתזיהומים,משרדהבריאות 
פרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר 
ד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון 
ד"רחןשטיין–זמיר,רופאתמחוזירושלים 
פרופ'איתמרשליט,מומחהלמחלותזיהומיותבילדים 
המשקיפים בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים :
שמעוןאלירז,מרכזתקציביבריאותהציבור,האגףלתכנוןותיקצוב,משרדהבריאות,ירושלים 

ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים 
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ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב 
ד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר 
עו"דחגיתזוננפלד-אלרואי,היועצתהמשפטית,לשכתהבריאותירושלים 
רוןרביע,הממונהעלהמינהל,שירותיבריאותהציבור 
המוזמנים :
ד"רגריגינצברג,מנהלתחוםהערכה,אגףהשירות 
פרופ'נתיקלר,מנהלהמרכזהארצילמנינגוקוקים 
פרופ'קוליןבלוק,מנהלהמעבדההמיקרוביולגית,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושלים .
משתתפים נוספים:
ד"ררועיסינגר,סגןראשהאגףלאפידמיולוגיה 
ד"רלריסהמוירמן,רופאתהאגףלאפידמיולוגיה.
הנהלת משרד הבריאות:
פרופ'ארנוןאפק,מנכ"למשרדהבריאות .
ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות .
ד"רורדעזרא,מ"מראשמינהלהרפואה .
רופאי המחוזות והנפות 
\C:\DrRishponהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים\פגישות\\4102בקסרוספטdocx.02
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