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 אל

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 

 שימוש בחיסון בקסרו נגד ההנדון: סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על 

 B ,293950מנינגוקוק 

 

הועדהדנה9.3.02-ב שימושבהתקיימהישיבתהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםכשיחתועידהטלפונית.

נגד בקסרו מנינגוקוק בחיסון Bזן בישיבהשתתפוה. גריןכל מנפרד הועדהפרטלפרופ' הליבהשל דודחברי פרופ' ,

מייקלהרטל,ד"רכןהשתתפוחבריהועדהשמתוקףתפקידםפרטלד"רעפרהאקסלרוד,ד"רגרינברגופרופ'דנהוולף.

מולינה ו-ורד חזן השתתפו לא המשקיפים החברים מבין חונוביץ. מירה אלירז, ועשמעון סופר דנית חגיוד"ר ת"ד

מנהלתה,פרופ'אנג'ליקהבאנזהופלשםהצגתהחיסוןבקסרוהישיבההוזמנשלהבלבדחלקהראשוןלאלרואי.-זוננפלד

סמנכ"לרפואהורגולציהשלשגבשניאליההצטרפוד"ררטיסארפואיתשלענףחיסוניםנגדמנינגוקוקיםבחברתנובה

ראל.שנובארטיסביתנציגישראל.חברהזוהיאנאופרםמנהלתרפואיתשלוד"רתרצהשוורץחברתנאופרםישראל

ד המוזמנים גם גינצברגהשתתפו גרי ו,"ר השירות באגף הערכה תחום מנהל הארציפרופ' המרכז מנהל קלר, נתי

תרשומתהישיבהנעשתהעלידיד"רראמיגריפאת. .למנינגוקוקים

שגרתיחיסוןא.םשוניםאפשרייםבחיסוןבקסרו:שימושי2דיוןעלהתקייםנציגינובארטיסשלושתשלצאתםלאחר

ובפעוטות בתינוקות ב.. בעת  Bממנינגוקוקהתפרצויותחיסון ג. . חיסון מעבדה שגרתיעובדי באופן העוסקים

פגםבמערכתהמשלים.חבריהועדהחוליםעםויתאותיפקודיתמאנטואספלניהעםחוליםחיסון.ד.םוקיבמנינגוק

 לעיקיבלו השימושומראש המלצות בקסרו, החיסון על בריטניה של לחיסונים המיעצת הועדה דיוני תקציר את נם

מהאגףלאפידמיולוגיהלפיגיל,זמןולאוםבישראל Bבמחלהממנינגוקוקנתוניםעלהתחלואהבחיסוןזהבאוסטרליה,

ו אומדני על מוע-עלותמצגת ילות גינצברג.שהכין גרי המלצותד"ר סיכום נשלח בחיסונים ACIPכן השימוש על

עלהשימוש06.6.02מיום ACIPחודשיםומצגתשהוצגהבישיבת0-09בקרבבני ACWYמנינגוקוקזני2מצומדיםנגד

. Bממנינגוקוקבבקסרובעתהתפרצות

 תקציר מנהלים

 , בקסרו Bנינגוקוק מהשימוש בחיסון נגד מחלה מ 9א

מנינגוקוק2-דנהבהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים החדשנגד א.ב  B,שימושיםשוניםבחיסון קסרו:

בתינוקותובפעוטותחיסון שגרתי בעת. חיסון  Bממנינגוקוקהתפרצויותב. חיסון ג. מעבדה. העוסקיםבאופןעובדי

עלהדיון.פגםבמערכתהמשליםחוליםעםואנטומיתאותיפקודיתאספלניהשגרתיבמנינגוקוקים.ד.חיסוןחוליםעם

הבריאות".סל"ועדתלהוריהזושלהחיסוןתקייםכיהיצרןהגיששגרתיבתינוקותובפעוטותהחיסון
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0209בשנת.בשניםהאחרונותמאודדובישראליר Bשיעוריההארעותשלמחלהממנינגוקוק 09חלובה 02חולים)

הועדהדנהבחיסוןנגדהתוךשהיאשוקלת.0נפטרו.022,222-ל2.96,שיעורהארעותשלשנים(5-מהםבניפחותמ

וחומרתסיבוכיההקשיםהכולליםפטירהה,חומרתהתקדמותההמהירהמצדאחד,ומצדשניאתאתנדירותהמחלה

.,ואתמאפייניהחיסוןבקסרו,קטיעתאבריםופגיעהנוירולוגית(5.9%קטלניותשלורשיע)

.הסיבות:החיסון0205חיסוניהשגרהשלגילהילדותבשנתתכניתמליצהפהאחדלאלהכלילאתבקסרובמדהועה

 בישראל, לרישום הוגש לא עוד ידעוד לא מפניהם מגן שהחיסון הזנים אחוז וע היעילותובישראל על נתונים  אין

(efficacy) אין.אלארקעליכולתוליצורנוגדנים)אימונוגניות(ועלבטיחותובמניעתמחלהמנינגוקוקיתשלהחיסון

זה.שימוששגרתיבחיסוןחלהאףמדינהשה

עלהשימוש ,עוסקיםבאופןשגרתיבמנינגוקוקיםחיסוןעובדימעבדההבבקסרולמאותןסיבותאיןהועדהממליצה

החיסוןתחולחובהאתיתירשםכאשר  .חוליםעםאספלניהאנטומיתאותיפקודיתוחוליםעםפגםבמערכתהמשלים

.עוסקיםבאופןשגרתיבמנינגוקוקיםמעבדהההיתלהציעאותולעובדיוחוק

שיחתםהסכםביןבתנאי Bגוקוקיתמזןנמחלהמניבזמןהתפרצותבקסרוהועדהממליצהלשקולאתהשימושבחיסון

המולקולריתביןבדיקתההתאמהמעבדותהחברהשלמועדהמתאיםבביצועבלעהחיסוןיצרניתמשרדהבריאותלבין

 9בהלטיפולןחיסומנותהתספקלביןהחיסוןבקסרוועלאשלההתפרצותזןהחידק

 חודשים  32-3בקרב בני   ACWY זני מנינגוקוק 0מצומדים נגד ההשימוש בחיסונים ב9 

זנימנינגוקוק2בחיסוניםהמצומדיםנגדשימושהמלצותלפורסמוהאםהועדהממליצהשהאגףלאפידמיולוגיהיבדוק

ACWY בני בחודשים0-09בקרב נותנות שלא במדינות סיכון קבוצות זה כשגרהחיסון למידעלמתבגרים. בהתאם

 ישקול ישיתקבל האם לאפידמיולוגיה האגף בועדה בדיון צורך ש ולחיסונים זיהומיות למחלות ההמיעצת גדרתעל

 בהןהואיומלץבישראל.מתחתלגילשנתייםקבוצותהסיכון

 סיכום הדיונים

  Bהשימוש בחיסון בקסרו נגד מנינגוקוק  9א

 9 לןסיכוםהדיוניםבהקשרלמצגתזולה עלהחיסוןבקסרו.רטיסאנובמציגהאתמצגת: באנזהופ 9פרופ' א

.מתוךאנטיגנים2רוסבבקכללו,לכןנBמקנההגנהרחבתטווחנגדזנימנינגוקוקבלבדאינושכוללאנטיגןאחדחיסון

 נבחרו החיידק של היצמדות,2הגנום גורם: שהחידק המחלות של בפתוגנזה החשובים לחלבונים שמקודדים גנים

-מנותבגילשנתייםעדחמשו052מנותבקסרובתינוקות,0022הניסויהקליניכללקולוניזציה,פלישהוהישרדותבדם.

קלינית,כיקשהלהעריךזאתבמחלהנדירהכלכך.ללאביצועניסוי.המחקריםלאבדקויעילות00מנותמעלגיל0029

היצרן הלו"זהמומלץע"י לזניםהמדביקיםאתהאוכלוסיה. קליניקשהלדעתאתמידתהתאמתהאנטיגניםבחיסון

םותגובתמנותעםדעיכהאחריכמהחודשי9חודשים.נמצאהתגובהסרולוגיתטובהאחרי00-,ו0,2,6לתינוקותהוא

9אךישתגובתדחףטובה.באנגליההומלץעלProAדחףמספקת.הדעיכההמשמעותיתהיאבריכוזנוגדניםלאנטיגן

לדבריהמרצהאיןידעמספיקשיבטיחשרמתהנוגדניםהמתקבלתמשלושמנותתגןבאופןחודשים.0,2,00לו"זמנות,

טובהאחרי.התגובהחודש,שנייםאושישהשלהואשתימנותברווחזהמומלץ"במתבגריםהלויעילמהזניםהרצויים.

שלחיסונילוואיהתופעותבקסרומעברלמתופעותלוואיעודףישאחריהמנההשניה.022%-מגיעהלהיא.מנהאחת
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קשיעורחום.החוםמוגבלליומייםאחריקבלתהחיסון.במחקרסמוילחוקרשבדתינוקות,במיוחדהשגרההניתניםל

.מחקראחרללאסמיותCיחסיתלחיסוןנגדמנינגוקוקשיעורגבוהיותרהיארעותחוםשדרשהתערבותרפואיתנמצא

 שגרהלבד.הלביןחיסוניו(PCV7חיסונישגרה)חיסוןמשושה+לביןלאהדגיםהבדלביןבקסרו

."תייםיהחייםהאמ"משקפיםאתאינםניסויסמוילחוקרתוךנתוניחוםשדרשוהתערבותרפואיתמדגן: 9ר 'פרופ

בנוסףחלקממקריהחוםמתגליםכחוםמסיבותאחרות.

באנזהופ 9פרופ' א החיסון: לפני שעה הראשונה בשלושמנות, עםפראצטמול יחד החיסון מתן של ניסוי הואבוצע .

 באימונוגניות פגיעה ללא החום בשיעור ירידה הדגים של בהחיסון. עליה אין לוואיוחבמתבגרים תופעות אלא ם

עדגילשנההחיסוןניתןבשלושמנותבסיס+דחףאחת.מגילחצישנהשתימנותהמומלצים:לוחותזמניםמקומיות.

 נ BשלמחלהממנינגוקוקכטיפולבשתיהתפרצויותCDCהחיסוןשימשאת+דחף. מצאבבדיקתבאוניברסיטאות.

המעבד הזנים את הורגים החיסון שמייצר כיוםשהנוגדנים מדביקים במקבליאשר קלינית יעילות נבדקה לא אך ,

 וששימנעשהלאחרונההחיסון. ניתןבאופןאזוריכמבצעחיסון.החיסויבק.תפרצותבקובהבבקסרו ון אלף25ניתנו

מבחינתבטיחות.סימניאזהרהלאהיואךעלתוצאותיו,איןנתוניםרשמיים.מנות

השפיעעלהחלטתהועדה.עשוילזהמידעחידק?מידעעלהשפעתהחיסוןעלנשאותההאםישדגן: 9ר 'פרופ

.שנותןמענהלשאלהזומאמרשלפרופ'אדםפין:אשלחבאנזהופ 9פרופ' א

גםבהלאהחלחיסוןשגרתימכיוון.בריטניהאיןאףמדינהשהמליצהעלשימוששגרתיבחיסון,מלבדרשפון: 9ש 'פרופ

 עלאףההנחותהמיטיבותביותרעםהחיסוןשנבחרו., cost-effectiveשעודלאהושגמחירלחיסוןשיהיה

אחוזלאיודעיםמהאפילומועילותכשאיןמידעעלהמועילות?בישראל-איךניתןלסמוךעלניתוחיעלותדגן: 9ר 'פרופ

.בהישמידעזההמקומיים,בשונהמאנגליהשהתאמתהחיסוןלזנים

זהנבדקבהדגמת66-30%התאמתהזניםמשתנהממדינהלמדינהבטווחשל:באנזהופ 9פרופ' א החידקע"יניטרול,

נוגדניםמדמושלמקבלחיסון.

ירשםהחיסוןבישראל?תימ:רשפון ש9 'פרופ

 .0202טובר:החיסוןכנראהיוגשלרישוםבאוקשוורץ 9ר ת"ד

בשלבזהעוזביםנרשפון: 9ש 'פרופ היצרןאתהדיון. ציגי  חיסוניםלאבדרךכללאיןהועדהדנהבשימוששגרתיב

סל"ועדתכיהיצרןהגישלכברהיוםהדיוןמתקיים,אךבדיוןהנוכחיאנוכןדניםבחיסוןלארשוםבישראל.רשומים

.בדיוניםעלדירוגהליגהחודשים000,2,6בגילמנות2-בגרהחיסוניהשבקסרולהוספהלתכניתאתהחיסוןהבריאות"

)המלצהלאלהוסיףקיבלבקסרודירוגנמוךבמסגרתתכתובתדואראלקטרוניהועדההמייעצתקיימהשלועדתהסל

בראחרידיוניםזהמכשהוועדההמליצהעליהםיעיליםובטוחיםכינמצאועדיפיםעליוחיסוניםרשומים(0205-לסלב

שימושבחיסוןבהמלצותלהיוםהיום.כןנדוןוהואמתקייםבמליאתהועדהאזהושבנאךישצורךגםבדיון.מעמיקים

.ב.חוליםבחסרבמרכיביהקומפלמנטעובדיהמעבדההמרכזיתלמנינגוקוקיםא.נוספות:קבוצות9עבורלפניהרישום

טחול ובחסר ב. ג. מנהתפרצות ינגוקוקיתמחלה .Bמזן הוא לדיון מפתח לזניםנתון התאמתהחיסון על ידוע מה

?ישראלשב
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הבדיקהמתעכבתבגללהיצרן.למשלוחלבדיקהשלהיצרן."ממתינים".הזניםהישראליםאיןמידעקלר:9 פרופ' נ

שהןשונותמהטווחשהציגהצפישלאחוזההתאמה?האםצפויותהפתעותבנושאזהאםכךמהה:רשפון9 פרופ' ש

נציגתנובארטיס?

יהיהבטווחצפוישדגן:  9ר 'פרופ לדעתי66-30%,שהיאציינההכיסויאצלנו מעבדה05%, עובדי האםקרהשנדבקו .

 במנינגוקוק?מצבזהשונהמהתפרצויותשבהןישזןספציפי.

ביןמדינותהאחרותבגללהדמיוןבזושהודגמהלסבירלהניחשההתאמהאצלנותהיהדומהגםלדעתי:קלר9 פרופ' נ

 תחלואהבישראל ילזניםהאהזניםשגרמו לשימרופאיים. הריושבהקשר במסגרתהתמודדותעםהתפרצות, בחיסון

לאשניםהאחרונות05-בשיתוףפעולהעםהיצרן,נדעאםהחיסוןמתאיםלזןההתפרצותתוךשבוע.היהנחהשיבה

ידוע עלהדבקהשל נמוךבעובדמעבדהבמנינגוקוק. שתייםהסיכון מעבדותשבודקותדגימהחיוביתלמנינגוקוקאו

קבלושלהמרכזהארצימעבדהמרכזיתשבודקתכלבידודשנמצאבארץ.העובדיםיותרבוהעלוללהיותגבוא.הלשנה

שירשם.רלאחבקסרובגםעלינולהמליץשיחוסנולדעתיזניהמנינגוקוקים.2חיסוןנגד

ירותכשהואמטפלבדגימהשלעלאמצעיזהפחותקפידי,Bעובדמעבדהשקיבלחיסוןנגדזןקייםחששש:דגן 9ר 'פרופ

בקסרומתןשנמליץעלמצבזהבעייתיבמיוחדאםהחיסוןלאמכסהאתהזןהספציפי.אנילארואההצדקההחידק.

הצטברותידענוסףעליו.מובישראלולפנילעובדיהמעבדהלפנירישו

רשפון 9ש 'פרופ מצטרףלדעתםומסכםש: עלאני מידע לארשוםוחסר עודהחיסון אייעילותוכל , תןינדחיפותשן

 מנינגוקוקים.האםחבריהועדהמסכימים?העוסקיםבאופןשגרתיבמעבדההלעובדי

.םמסכי: שליט9 פרופ' א

?לכשירשםהאםנמליץכעתעלשימושבורשפון:9 ש 'פרופ

.הזועדקבלתםלכןכדאילדחותאתההחלטה.כיסויזניםכוללחשובעלהחיסוןמידעבזמןהקרובנדעדגן: 9ר 'פרופ

 שמורההזכותלדוןעםהרופאשלועלקבלתהחיסוןלעצמו.מעבדהעםזאת,לכלעובד

ללאקשרותאלומעבדיחובהאתיתוחוקיתלהציעאותולעובדחולירשםתאנימסכים.ברגעשהחיסוןשליט: 9 פרופ' א

למקורהמימוןשלו.

לעובדיהמעבדה.אותונדיקציהלתתאיתהיהיכןעתלדתהיההתפרצותבארץאם:קלר 9פרופ' נ

מקריבקרבםחיסוןלארשוםלעובדיהמעבדההמרכזית,במיוחדכשלאהיוכשגרהלאיהיהנכוןלתתרשפון: 9פרופ' ש

מצויןשמחובתהמעסיקלחסןאת0209-מבריאותמערכתהלעלחיסוןעובדי"בחוזרהמנכרבות.ניםבמשךשהדבקה

 המצומד בחיסון למנינגוקוקים המעבדה הציבור.ACWYעובדי בריאות שירותי ראש שיקבע אניובחיסוניםאחרים

מעבדות לעובדי ומממן מסדיר שהמעסיק החיסונים בין אותו לכלול יש החיסון ירשם שכאשר לדעה מסכים

המנינגוקוקים.

ACIPכלליהתערבותלפימספרוהחליטעלהועדה(סיכוםעלכךנשלחלחבריתפרצויות)שימושבבקסרובעתהדןעלה

והתאמתהחיסוןלזן.גודלהמוסדשארעהבוההתפרצות,המקרים



   
 שירותי בריאות הציבור    חיפה הבריאות המחוזיתלשכת 

      rishpon@lbhaifa.health.gov.il                              www.health.gov.il המחוזרופא 

10-0123351,  פקס  10-0123350,  טל'  011ת"ד   2511013א, חיפה  מיקוד   51שד' פלי"ם  רית הממשלה ק  
18-0123351، فاكس 18-0123358، هاتف 011صندوق بريد  2511013أ حيفا، ميكود 51جادة باليام  ،الحكومي المجمع  

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

5 

אבללאנמצאאירועשבו Bממניגוקוקבשניםהאחרונותהיובעיתונותפרסומיםעלהתפרצויותבארץדגן:9 ר 'פרופ

 אםהזן שכנראההיהמצדיקקבלתבקסרו בצפון, משותףמלבדמקרהאחדבקיבוץ אםהיהנמצאהיהזן מתאים.

הה וישהוכחהמולקולריתשזן רשום להשתמשבותפרצותמתאיםהחיסון ישלהמליץ פעםלאלחיסון אף החיסון .

מחליףכימופרופילקסיס.

 .ובלעדיותשלהמעבדותההיצרןמתקשהלהעביראתהטכנולוגיהשלבדיקתהתאמתהזניםמעברלשתיקלר:  9פרופ' נ

כימופרופילקסיסבהתפרצויותמסלקזןאחדדגן: 9ר 'פרופ הדבר"מתן "מפנהמקום. לכן אםבנזופרינקסלזןאחר.

נזק.דווקאלגרוםעלולהחיסוןמתןתאורטיתנותניםחיסוןנגדהזןהלאנכון

גםאםנדעטישל9 פרופ' א א05%מראשבאופןתיאורטישההתאמההיאשל:לכן , לתתין בהתפרצותלפניבקסרו

.להתפרצותתגובהלכהכימופרופילקסיסהואחלקהכרחיבלעומתזאת,הזן.התאמתבדיקת

איןעדותשישהחלפהשלזנימנינגוקוקאחריחיסון.קלר: 9פרופ' נ

יודעיםמהוכיסוייננואיוםהתפרצות.כחיסוןבעתביןחיסוןלכלהאוכלוסיהלביןבדיוןצריךלהפרידדגן: 9ר 'פרופ

לבדוק.ב.מופרופילקסיסילתתכ:א.יש Bמזןומהייעילותושלהחיסון.לכןבכלמקרהשלהתפרצותבישראלהזנים

ההתפרצותהתאמ בקסרולחיסוןתזן תמצאהתאמהאם. מתן חיסוןהישלשקול זהיהיהבאיחור . שבוע. כדישל

תאום הועדהממליצהעל תפעל בדיקתהתאמתהחידקשחברתנובשתכניתזו בזמןאפרוטוקול אליו רטיסתתחייב

התפרצות.

רטיס.אניממתיןלהנחיהלהתחילדיוןעלזהעםנוב:אקלר 9פרופ' נ

רשפון: 9ש 'פרופ גרוטו. צריךלשקולפרופ' :בינייםסיכוםהנחיהזו בעתהועדהממליצהלשקוללהשתמשבבקסרו

הסכמהעםנוברטיסתסוכםוזאתאחרישביןהזןלביןהחיסוןבתנאישתהיההתאמהBהתפרצותמחלהממנינגוקוק

 מסלולבדיקתזןבהתפרצות.לע

סומך: 9פרופ' א Bהתפרצותמזןב.כשגרההמליץעליולכוןכלעודהחיסוןלארשוםלאנ סיכוימכיווןשהלאידוע,

גוברתעלהסיכוןהאפשריתהתועלתאנימסכיםשנכוןלחסןבובמסגרתהטיפולבהתפרצות.66%להתאמההואמעל

התאורטישלהחלפתזן.

צפוישבדיקתההתאמהתתבצעתוךשבועבלבד.זובדיקתהרבהיותרפשוטהמאפיוןהתאמתהחיסוןדגן: 9ר 'פרופ

לזניםבישראל,פעולהשטרםבוצעה.

:אםישהתאמהחלקיתתתכןיעילותחלקית.כהן 9פרופ' ד

אבהכרחכלהארבעה.לכןהיאשלאחדמארבעתהחלבוניםשלהחידקולמספיקהלפיהיצרן"התאמה"דגן: 9ר 'פרופ

איןמידעישירכלשהוהתאמהאומרשיתכןשלאתהיהתגובהלזןמסויםאלארקאחרימספרמנות.ישלזכורש66%

יעילותעל "ובקסרו "התאמהכי אינה אנו לאיודעיםמההיעילותאחרימנהאחתשזההנתוןגםמבטיחהיעילות.

מחקרשהציגהשהקבעומספרמומחים:הנשאותשלהחיסוןעללגביההשפעההחשובביותרלתגובהבזמןהתפרצות.

עלההשפעהנובארטיס החיסון נשאותהעלשלמתן תקףדיו לסמוךעליבלועשלהחידקאינו אין סךכלוולכן לפי .

מופרופילקסיס.ישיטההידועהשלכפעולבעתהתפרצותבהנתוניםהללועדיףל
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בתנאי  Bמחלהמניגוקוקיתמזןבזמןהתפרצותבקסרוהממליצהלשקולאתהשימושבחיסוןהועדרשפון:9 ש 'פרופ

סדרוקייםבינהלביןמשרדהבריאותשלישראלהתחייבמראשלספקחיסוניםלטיפולבהתפרצותתתנובארטיסחברש

ע בל זמביצוע של ן החיסוןהמולקולריתבדיקתההתאמה החידקלבין זן עלאףבקסרובין עודלארשום. שהחיסון

שלמחלההתקדמותההמהירהבגללבכללובהתפרצויותבפרט,הריהחיסוןעליעילותחוסרהמידעאףלועבישראל,

,סבירהנוירולוגיתקבועהיעתאבריםופגיעוחומרתסיבוכיההקשיםהכולליםפטירה,קטהמחלהחומרתמנינגוקוקית,

להמליץעלהוספתלאעכשונשמעהעמדהאחתמפימספרדובריםעד.שימושבחיסוןהמלצהעלהיוםהועדהבלשתק

ישדעהאחרת?.האם0205לשנתשלגילהילדותלתכניתחיסוניהשגרההחיסון

דגן: 9ר 'פרופ החיסון על לאלהמליץ מצביע אני השגרה בישראלגםבהנחהשהיהרשוםבתכניתחיסוני בבריטניה.

אלית.ילרמהנמוכהמאדעדכדילארבתכניתחיסוניהשגרהבהפחתתמחירוחיסוןהותנתההכללתה

ללתבקסרוהמליץעלהכשאיןל:מסכימיםשטיין 9אלרן, ד"ר מ 9אפרת, ב 9שליט, פרופ' מ 9סומך, פרופ'  א 9פרופ' א

.חיסוניהשגרהשלגילהילדותתכניתב

בקסרולאנרשם.שמכסהאתהזןהמקומיהנפוץביותר Bנגדמנינגוקוקחיסוןזהמכברזילנדקייםבניודגן:  9ר 'פרופ

שם,וזאתלמרותשיעילותהחיסוןשלהםמוטלתבספק.

מגןממנו.זהחיסוןלאמקומישזילנדאותוזןגורםלתחלואהספורדיתולהתפרצויות,וקייםחיסוןבניוקלר: 9פרופ' נ

שפיעעלהנשאות.מצומדולכןכנראהלאמ

כןמשפיעיםעלהנשאות,לכןזהלאכלל.קיימיםחיסוניםלאמצומדיםשדגן: 9ר 'פרופ

 ?תכניתחיסוניהשגרההחיסוןלוסיףאתהאםישחברועדהשחושבשישלהרשפון: 9ש 'פרופ

-costדרושמחירנמוךכדישהחיסוןיהיהשניתחההקבוצהבראשותד"רגריגינצברגלפיהמודלשטיין זמיר:  9ד"ר ח

effectiveאיןכיוםבקסרובמחירזה..

)מכפלהשלהיעילותבהתאמתהזנים(.50%היאשלבקסרוהיעילותהכלליתלפיהמודלהנ"ל:גינצברג 9ד"ר ג

התקבלה0205חיסוניהשגרהשלגילהילדותבשנתתכניתההמלצהלאלהכלילאתבקסרוב:מסכםפון:9 רשש 'פרופ

פהאחד.

,הגבוהסיכוןהקבוצותחסןבחיסוןבקסרואתלחוסרהמידעעלהחיסוןבמשתנימפתחממליצההועדהעלאףהאם

היהרשוםיהחיסוןכאשרשונהיה?האםההמלצהתהבמערכתהמשליםבעיקרחוליםעםהעדרטחולאועםהפרעה

?בישראל

הואוןאינורשוםיסשהח.המצבהגבוהקבוצותהסיכוןחסןבואתמוצדקליהיהאז,אםהחיסוןירשםסומך:  9פרופ' א

זמני.

.ואףיותראורךחודשיםרישוםלאגףהרוקחות.:תיקהרישוםטרםהוגשפוןרש 9פרופ' ש

?הגבוהבקבוצותהסיכוןמועילות"-עלות"האםישלשקולשיקולישליט: 9 פרופ' א
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החיסוניםשיקוליםאלורלבנטייםיותרלחיסוניאוכלוסיותשלמותשמממנתהמדינה.באופןכללילא.רשפון: 9פרופ' ש

אךהםאינםכלוליםזאתסיכוןהגבוההותלקבוצמומלציםעלידימשרדהבריאותYA,C,W095מנינגוקוקיםזני2נגד

 ב"סל".לכשירשםבקסרובישראליהיהנכוןלצרפולהמלצותעליהם.

לגביחיסוןכלמאותןסיבותשהוזכרובישראלרישוםהקבוצותסיכוןלפנייאיןלהמליץעלבקסרולעתלדדגן: 9ר 'פרופ

.האוכלוסיה

אינהידועה.שיעילותהחיסוןמצטרפתלדעהזובעיקרמשוםמנדלסון:  9פרופ' א

מונוגניותבקרבן.יאעלהבקבוצותסיכון,גםלאבבקסרולאהוצגמידעעלשימושזוגםדעתי.:מוירמן9 ד"ר ל

חסרימערכתהמשליםמגיביםכרגיללחיסוניםחלבוניים.כלליידועשבאופןאיןכזהמידע.דגן: 9ר 'פרופ

הסיבהלמתןהחיסוןלחסרימערכתהמשליםהיאשתהיהלהםהגנהדרךנוגדניםבמקוםתגובהתאיתקלר: 9פרופ' נ

שחסרהלהם.

לפנירישומו.לקבוצותהסיכוןמסכימיםשאיןלהמליץעלהחיסוןרשפון: 9שליט ופרופ' ש9 א פרופ'

בתנאים,לפניהרישוםהיאבמצבשלהתפרצותבקסרוההמלצההיחידהעלשימושבחיסוןמסכם::רשפון9 פרופ' ש

שהוזכרו.

חיסוניתכניתהיאשיזמהדיוןבהכללתחיסוןבהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםעדהיום,שליט:  9פרופ' א

כאשרהיהלפניהמידעמספיק השגרה, הו"הוכרחה"לעומתזאתהיום. עדהלדון בבקסרו מזורז לאמיזמתהבאופן

 זהמצבלארצוי.מןהראוילתקנו.."סלהבריאותלועדת"אותוישהגאלארקמכיווןשהיצרן

לפיחוקביטוחבריאותממלכתיכלאדםרשאילהגיששלפרופ'שליטאךמזכירשאנימביןאתדעתורשפון:  9ש 'פרופ

לדעתיאיןצורךלשנותאתהחוק.שינויהמצבדורשתיקוןחקיקהראשית."ועדתהסל"תכשיראוטכנולוגיהרפואיתל

המלצותהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםהשיפורשחלבמלאור עמד חסיתלמצבבשנהיב"ועדתהסל"

הוספתחיסוןל"סלהבריאות"בלישהועדהשלנודנהבוכלל)גרדסילעללפנישנה,"ועדתהסל"החלטתשעברה.בגלל

ללא כלשהו בחיסון לדון לא הבריאותאת"ועדתהסל" משרד הנחהמנכ"ל עםגברים( מין לגבריםשמקימיםיחסי

הועדההשנהופנתהאלהועדההמיעצת.הדיוןהיוםהנותוצאהשלמצבקבלתעמדתהועדההמיעצת.ואכןכךפעלה

חדשומשופרזה.

בהרבהתחומיםהמועצותהלאומיותמקבלותרשימהשלתכשיריםומתבקשותלתעדףאותם.הועדהגרוטו:  9פרופ' א

 המייעצתהיאמעיןמועצהלאומית.

יהסתמןמועילותשלהחיסוןבקסרו.לאהעמקנובהכ-דניעלותמצגתאומתודהלד"רגריגינצברגעלפרופ' ש9 רשפון:

ועדהאינהממליצהעלהוספתבקסרולתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדות.הועדההחליטהכךשהמשיקוליםשפורטו

.יעילותלהיותגבוהמהסףשנמצאבניתוחעלותצפוימחירהחיסוןתוךידיעהכלליתשעלפיהמודלשלד"רגינצברג

.Bיהתחלואהבישראלממנינגוקוקהעברתנתונתודהלד"רמוירמןמהאגףלאפידמיולוגיהעל
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 חודשים 32-1בקרב בני  WYAC נים מנינגוקוקים  זהשימוש בחיסונים המצומדים נגד ב9 

מגילחודשייםזניםשלמנינגוקוקיםכברהחל2מצומדיםנגדחיסוניםכיוםשונהרשומיםבעולםלרארשפון: 9ש 'פרופ

ומעלה .Men ACWY – CRM, מנבאו, נגד הראשון המצומד החיסון זני2הוא לבני נרשם 0-0מנינגוקוקיםאשר

  החיסוןהמצומדהשני, Menactraחודשים. רשוםלבני 3-09, רשומיםהחיסוניםהפוליסכרידייםחודשים. קודםהיו

המליצההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםהועדהזניםאלורקמגילשנתייםומעלה.2והחיסוניםהמצומדיםנגד

במרפאותמתכברמיושזומלצהים.ההפוליסכרידיהחיסוניםעלפנינגדמנינגוקוקיםבעברלהעדיףחיסוניםמצומדים

-0לבנישלמשרדהבריאות.האםישצורךלעדכןאתהוריותהשימושובמרפאותחיסוןמבוגריםל"סעיםלחונוהחיסון

חודשים09 ?ACIP ב02.6.02-ב  הנחיות לMMWR-הוציא שמתיחסות ממחלהכך. התחלואה עומס שנמוך בגלל

נכללבחיסוניםהרשומים,מומלץהחיסון ואשראינ Bמנינגוקוקיתבארה"ב,ומכיווןשרובהמקריםנגרמיםעלידיזן

הנ"לרקלתינוקותשבסיכוןגבוה:

תינוקותעםחסרקבועבמרכיביקומפלמנט. .0

 תינוקותעםאספלניהאנטומיתאותיפקודית. .0

 קבוצות נוספות:

בעתהתפרצותמחלהמנינגוקוקית. .0

 היוצאיםלמדינותשבהןהמחלההיפראנדמיתאואפידמית. .0

 של סיכון מתמשך: מנות דחף במקרה

 שנים.9:אחרי0אםהמנההקודמתנתנהעדגיל .א

 שנים.5מנותנוספותישלתתכל 9ב

דגן 9ר 'פרופ כי להתקייםבנפרד הזהצריך הדיון הואדורשהגדרת: קבוצותהסיכון שמתחתלגילהגבוה בישראל

השאלההיאלאהאםלתתאלאלמי.שנתיים.

סבורשקבוצותהסיכוןבישראלשונותמאלושהוגדרובארה"ב?:האםאתהפרופ' ש9 רשפון

.Bשניםממנינגוקוקשהואלא5עלהתחלואהעדגילמישראל:ישמידעקלר 9פרופ' נ

זולאשאלהכמותית,אלאצריךלדעתמתוךהספרותהעולמיתמיהילדיםבגילהצעירשהםבסיכוןמוגברדגן: 9ר 'פרופ

.האינדיקציהשלספלנקטומיהלארלוונטיתלדעתילתינוקות.מחלהמנינגוקוקיתלחלותולסבולמסיבוכי

מציעשהועדהתרשפון:9 פרופ' ש לאגףלאפידמיולוגיהלבדוקאתהאני ובהתאםלנתוניםהסוגימליץ בתהזו הדון

הועדההמיעצת.

שיםודח0-09זניהמנינגוקוקיםשלבני2חיסוןנגדשצייןפרופ'רשפוןעלהמלצותהבמצטרפות"בארהדגן: 9ר 'פרופ

בחיסואל שגרתית חיסון ןתכנית המתבגרים. כל בקרב לכלזה מומלץ אינו החיסון בה בישראל המצב לא זה

קבוצותסיכוןבחיסוןזהבוששימהמלצותספציפיותלפורסמוהאםשהאגףלאפידמיולוגיהיבדוקיעמצהמתבגרים.

 לכןהדברדורשבדיקהמעמיקה..אינטראקציהעםחיסוניהשגרהכןתתכן .כשגרהותובמדינותשלאנותנותא
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רשפוןפרופ' ש9  : בועדהלאפידמיולוגיההאםיהאגףהועדהממליצהשבהתאםלמידעשיתקבלישקול שצורךבדיון

מתחתלגילזניהמנינגוקוקיםבקבוצותסיכון2עלהשימושבחיסוןהמצומדנגדהמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים

 .ומהןקבוצותהסיכוןשנתיים

 ב ב ר כ ה,  

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

 המיעצת למחלות יו"ר הועדה              

 זיהומיות ולחיסונים              

 העתק: 

 חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:

בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים

 רפואה,משרדהבריאות,ירושלים.מנהלתהמכוןלביקורתולתקניםשלחומריד"רעפרהאקסלרוד,סגנית

 פרופ'דודגרינברג,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע.

,צה"ל20023ד"רמייקלהרטל,ראשענףבריאותהצבא,ד"צ

 ,חיפה0במיכלפרופ'משהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחו

,תל020רחובארלוזורובפרופ'רןבליצר,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,

 אביב

פרופ'מנפרדגרין,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפה

 ורוקה",בארשבעפרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"ס

 פרופ'דנהוולף,מנהלתהמעבדהלווירולוגיה,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושלים

 ,קריתהממשלה,רמלה30ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל

 ושליםמירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,יר

 פרופ'דניאלכהן,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביב

פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר

חזן,ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"ל-ד"רורדמולינה

 היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולוןפרופ'אליסומך,מנהל

ד"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושלים

ד"רמיטששוואבר,מנהלהיחידההארציתלמניעתזיהומים,משרדהבריאות

שיבא",תלהשומרהמרכזהרפואי"פרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,

ד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון

זמיר,רופאתמחוזירושלים–ד"רחןשטיין

פרופ'איתמרשליט,מומחהלמחלותזיהומיותבילדים

המשקיפים בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:

משרדהבריאות,ירושליםשמעוןאלירז,מרכזתקציביבריאותהציבור,האגףלתכנוןותיקצוב,



ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים
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ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב

תלהשומרהמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואי"שיבא",ד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדה

המשפטית,לשכתהבריאותירושליםאלרואי,היועצת-חגיתזוננפלדעו"ד

רוןרביע,הממונהעלהמינהל,שירותיבריאותהציבור

המוזמנים:

מנהלתחוםהערכה,אגףהשירותד"רגריגינצברג,

ילמנינגוקוקיםלהמרכזהארצנתיקלר,מנהפרופ'

,ירושלים."הדסה",עיןכרםואיהמרכזהרפפרופ'קוליןבלוק,מנהלהמעבדההמיקרוביולגית,

 משתתפים נוספים:

ד"ררועיסינגר,סגןראשהאגףלאפידמיולוגיה

 ד"רלריסהמוירמן,רופאתהאגףלאפידמיולוגיה.

 הנהלת משרד הבריאות:

פרופ'ארנוןאפק,מנכ"למשרדהבריאות.

ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות.

ראשמינהלהרפואה.מ"מורדעזרא,ד"ר

רופאי המחוזות והנפות
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