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 אל6  פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 

 

מתן תרופות אנטי נגיפיות סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על   הנדון6 

 54.2.52 לחולי שפעת ולמגעיהם ועל מתן חיסון נגד שעלת בהריון,



הועדהדנהבשניה01.6.02-ב זיהומיותולחיסוניםכשיחתועידהטלפונית. תקיימהישיבתהועדההמיעצתלמחלות

 נושאים:

 ולמגעיהםשפעתלחולינגיפיותאנטיתרופותמתן .0

 .בהריוןשעלתנגדחיסוןמתן .3

ד"רהשתתפובישיבהחבריהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםפרטלד"רעפרהאקסלרוד,פרופ'דניאלכהן,

למייקלהרט ופ-ד"רורדמולינה,  ד"רעפרהחבקין חזן, המשקיפיםד"רזיוהכןהשתתפוהחברים.משהאפרתרופ'

אמיתי ניצהאברמסון ד"ר סומך, אלי ופרופ' והמוזמנים, הרופאיםלמחלותזיהומיות,: איגוד יו"ר קלר, נתי פרופ'

פרופ'זכריהזכאירונס,המחלקהלוירולוגיה,הפקולטהמרכזהרפואיעלשםשיבא,מנהלהמעבדההבקטריולוגית,ה

פרופ'דןאנגלהרד,יו"רהצט"מ,מנהלמחלקתילדים,ודסה",עיןכרם,ירושליםלרפואהשלהאוניברסיטההעבריתו"ה

ד"ררועיסינגר,עוזרראשהאגףלאפידמיולוגיה,ד"רלריסה.כןהשתתפו:הדסה",עיןכרם,ירושליםבמרכזהרפואי"

ריאותחיפהוד"רקרןלנדסמן,,ד"רראמיגריפאת,רופאלשכתהבהאגףלאפידמיולוגיהיד"רערןקופל,רופאמוירמןו

 להלןסיכוםהדיוןוהמלצותהועדה.."כרמל"בחיפהתהקהילהואפידמיולגיהבביתהחוליםוארופאתהמחלקהלרפ



 תקציר מנהלים

.ולמגעיהם שפעת לחולי אנטי נגיפיות  תרופות מתן .0

הבריאותהנחיהלטיפולבתרופהטמיפלונהלהרפואהעלמניעתשפעתעונתיתשלמשרדיעדלפנישנתייםכללחוזרמ

מ הוצאה זו הנחיה גבוה. שבסיכון שפעת בחולי מנו טמיפלו על הפרק להוצאת הנימוק שנתיים. מינהללפני ידי על

ואהרפ ה מספיקה. מדעית עדות העדר היה בעדות דנה המעודכנתהמדעיתהועדה והעל המועילות בטיחות מתןשל

ארגוןהבריאותהעולמיומשרדיבריאותשלמדינותאחרותובהמלצותולמגעיהםישפעתלחולשפעתתרופותנגדנגיפי

נגיפיותהתרופותהאנטיכיוםמסכימיםשכלהגורמיםהנחשביםבעולםעלאףההסתייגויותמאיכותהמידעבנושאזה.

 סיבוכיתסמינים,אתשיעוראתמשךהבאופןמשמעותיהטמיפלומפחיתהתרופהמהוותנדבךחשובבטיפולבשפעת.

חולישפעתשבסיכוןחלקמשימושבתרופותאנטינגיפיותבממליציםעלהםעקבמחלהזו.אישפוזאתשיעורהשפעתוה

חולהללשימושבתרופהטמיפלובכהאתההמלצותוארמינהלרפוזירלחזגבוהובחלקממגעיהם.הועדהממליצהלהח

81-יותרמחלפוגםאםצהתקפהההמללחוליםשבסיכוןגבוה.קהילהוב,לשפעתאוחשדשמגיעלאשפוזבגללשפעת

.מתחילתהמחלהשעות
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 בהריון. שעלת נגד חיסון מתן .3

היאהגנהעלהתינוקותמפנימחלהקשהזו.תדריךהחיסוניםTdapעלידיחיסוןמטרתחיסוןנשיםהרותנגדשעלת

השתנו3502-ב.35-,עדיףאחריהשבועהבהריוןמנתחיסוןזהמתןחדפעמישלעלכיוםשלמשרדהבריאותממליץ

 והACIPהמלצות מעתה ן ו Tdapמתן הריון בכל עדיף הועדה32-26בשבוע ידי על כמבצע ניתנה דומה המלצה .

לחיסוניםבאנגליהובמדינותנוספות.המייעצת

 Tdapהחיסוןתקפיםגםבישראל.הועדהממליצהשלדעתהועדההםשקלהאתהנימוקיםלהמלצהמעודכנתזו.ועדהה

הועדהממליצה.קבלהחיסוןזהללאתלותבמספרההריונותהקודמיםבהםהאשה,32-26בהריון,עדיףבשבועות ינתן

 .אישלותופעותהלוושיעורעלוןהריושלמתןחוזרשלחיסוןזהבמועילותהעלמידערדהבריאותלאסוףמשל



.ולמגעיהם שפעת לחולי אנטי נגיפיות  תרופות מתן .0

ד.וולף'פרופ.רדפרופ'דןאנגלהופרופ'זכריהזכאירונספרופ'נתיקלר,המומחים2לדיוןזההוזמנוש. רשפון6 'פרופ

נגיפיותאנטיתרופותתןהספרותעלמאתהמצגתהמסכמתאתלמשתתפיםשלחה עדלפני.ולמגעיהםשפעתלחולי

הרפואהכללשנתיים בעלמניעתשפעתעונתיתחוזרמנהל בחולישלמשרדהבריאותהנחיהלטיפול תרופהטמיפלו

נהלרפואה.הנימוקלהוצאתיהתקבלהבמעלכךלפנישנתיים.ההחלטהשפעתשבסיכוןגבוה.הנחיהזוהוצאהמהחוזר

עלמועילותעדותהמדעיתהדיוןיהיהעלהלאותובהמלצות.עדותמדעיתמספיקהלכלוהיההעדרהפרקעלטמיפלו

עדותאתהסיכמהד.וולף'פרופבנושאזה.ובהמלצותארגוניםאחריםובטיחותמתןתרופותנגדנגיפיםלחולישפעת

הבריטית. HPA-ו ECDC, CDC ,WHOהמלצותאתו,ל"הנמדעיתה

הבריאותשהתרופותהאנטיקיימתכיום:פרופ' ד. וולף ארגוני בטיפול-הסכמהבקרב חשוב ויראליותמהוותנדבך

הה בבשפעת. שפעת בחולי לטיפול וריות טיפול כוללות ומעלהטמיפלו שנתיים מגיל מומלץ מונע טיפול שנה. מגיל

של העדכניות ההנחיות על CDCומעלה. ומבוססות תצפיתיים מחקרים אתעל מדגישות הן קליניים. ממצאים

.ההנחיותכוללותמגווןמצבירקעוגיללסיבוכיהשפעתסיכוןהקהילהשנמצאיםבקבוצותםבהחשיבותבטיפולבחולי

נחיהההשעות.81אחרימתחיליםבו(.הטיפולהאנטיויראלימומלץבחוליםקשיםגםאם60עלגיל)מתחתלשנתייםומ

לשפעת.קהילהאםישחשדקלינישפעתשבקבוצותהסיכוןבלטפלבחוליהיא

 להמלצות  CDCהבסיס המלצות ACIPהן המלצות בבסיס .ACIP ליעילות העדויות לגבי מושכל דיון מובא

לאחרחשיפה.הןשמותדגשעלחוליםבסיכוןגבוהועלצוותתשפעתמניעגםכוללות ACIPההמלצותשלהטמיפלו.

ההמלצותמלוותב לאמחוסן. רפואי למנוע המלאילהתאיםלעמידותלתרופותוהנחיותשמטרתן התרופהגודל .של

 HPA-.המלצותהStrong recommendation, very low quality evidenceמדורגותכולןכ WHOהמלצות

ישWHOדומותלהמלצותשל יחסיתלהמלצותהאמריקאיות, ייחודי, .באופן התייחסותמעטשונהלגביטיפולבהן

נהליחוזרמההנחיותשלמצביםמורכבים.טיפוללאחרחשיפההםממליציםבעיקרבחוליםמדוכאיחיסון.במאוחרו

 מחורף שפעת מניעת על ד3505הרפואה להנחיות CDCומות .  אינן הן שנה.כוללות לגיל מתחת ההנחותילדים

 של ההנחיות בבסיס ECDCהעומדות ,CDC  מפחית שטמיפלו הן נוספים וארגונים משמעותי משךבאופן את

ניסוייםמהווהכליעזרחשובבבריאותהציבור.העקבמחלהזו.הואשפעתואישפוזיםהסיבוכיתסמינים,אתשיעורה

05-בוצעובשנותה.הם RCT'sייםקלינייםמבוקריםעםהקצאהאקראית,והקלינייםשלטמיפלובהריוןהיוניס

2.0שעות.בילדיםדווחעלקיצורשל81אםהטיפולניתןתוךאחדבחוליםעםמחלהמתונה,והראוקיצורמחלהביום

ם.הםמצאושהיהקיצורימחקריםקליני05-שעות.המחקרשלקייזראסףמידעמ38אםהטיפולמתחילתוךמיםי

ב 05%-אשפוז של והפחתה גישה20%מהחולים עם תלויה, ובלתי מאוחרת נוספת, שאנליזה מעניין ריאות. בדלקת
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אישר נתונים בסיס ההלאותו לא אבל ריאות, דלקת לגבי הממצא את כמהאדגימה יש אשפוזים. לגבי אפקט ותו

RCT's ב ירידה שהראו התיכונה האוזן דלקת הארעות ושפעתשיעור עםאסתמה בילדים ריאות בתפקודי ושיפור

יםהראושטיפולמוקדםקשורבהפחתהבאשפוז,קיצורייםורטרוספקטיבימחקריםתצפיתיים,פרוספקטיבשטופלו.

ב שהיה נמרץמשך לטיפול הפחתהיחידות אשפוז, קיצור נמצאהובתמותה, הפנדמיה בעת ריאות. בדלקת הפחתה

כמונשיםבהריון.ישגםתצפיותוהגבימיםמתחילתהמחלה,כוללבחוליםבסיכון8-0תועלתגםבחוליםשטופלועד

-15ירידהבתמותה.מחקריםהראויעילותשל0.6%-עליהבשימושבטמיפלוכרוכהב05%אקולוגיותמשלימותשכל

אוכלוסיההטרוגניתואמצעיםנוספיםלמניעתתחלואהבשפעת.מניעהבמוסדות,אבלמחקריםאלהכולליםשל05%

ישמחקריםמוגבליםבחוליםבדיכויחיסוני.צריךלקחתבחשבוןאתהאפשרותשלעמידותלטמיפלובמקריםאלה.

RCT  קשה מטבע פנדמיה. בעת מניעתלבצע על המידע ובהטיות. בהטרוגניות לוקים תצפיתיים הדבריםמחקרים

על ישפחותמידע מוגבל. סיבוכיםעדיין  Bשפעתמזן Aלעומת מידע אין ישמספיק. בחוליםקשים. המינון לגבי

.3552-גביהמאמרהבסיסישלקייזרמלמחלוקת

גםתרופותאחרות,לאהכלל  ANNALS OF INTERNAL MEDICINE-בשפורסמהאנליזההראשונה-ההמט.0

.הממצאיםהעיקרייםהםשטיפולהנגיףלתרופותועמידותתהנגיף,הפרשתסמיניםנבדקותמותה,משךה.רקטמיפלו

לעומת,ותמותהICU-להפחיתאישפוזיםותמותה.טיפולמוקדםמפחיתאישפוזים,שהותבפטומיםויכוללקצרסימ

השתמשבנתונישישמגבלותלכםוןומדוכאיחיסון.כותבהמאמרסיטיפולמאוחר.היאכללהגםתועלתבנשיםבהרי

אנליזהלגביהחלטותעלטיפול.-המטה

3 מ. 3503-הסקירהשלקוקרן  RCT's30כללה טמיפלו.00מתוכם, 30שלתסמיניםירידהבמשךההודגמהכללו

אךשעות הודגמההשפעהלא, ותאחרהשפעותעלאישפוזים. היהלהעריך. בשפהקשהתנוקטהזוהסקירהלאניתן

הטיהשלהממצאיםבגלללחץחיצוני.יוםק,כולללגביהשימושבממצאיהמחקריםהאלה

אנליזההחשובהביותר.-היהמטאנליזההשלישיתבדקהאתההשפעהשלהטיפולעלסיבוכיםבאשפוז.זוה-.המטה2

05היאכללה תצפיתעל ב30-אלףחוליםמ28מחקרי אשפוז תמותה, נבדקו תחלואהבדלקתICU-ארצותשונות. ,

בתמותהבטיפולמוקדםבהשוואהלטיפולמאוחראוללאטיפול.זהומחקרשמאשראת00%ירידהשלהודגמהריאות.

 מגבלה המוקדם. הטיפול שלחשיבות הטיפולוחשובה של האפקט נבדק שלא כך מאושפזים, בחולים העיסוק הוא

בקהילהעלהאשפוז.

צריכותלקחתבחשבוןשלהועדהבדיוןהיום.יחדעםזאתההמלצותהקיםלדעתיישלהכירבמגבלותהמידעסיכום:

ם.ילהתחשבבהמלצותגופיםבינלאומיואנליזות,האתהגישההזהירהואתהמט

ש. רשפון6 'פרופ ע אףההסתייגויותמאיכותהמידע ל  מדיניותכולל הגורמיםהנחשביםהממליציםעל WHOכל

 על ממליצים גבוה. שפעתשבסיכון נגיפיותבחולי אנטי  דעותשימושבתרופות שנשמע רצוי בעייתיותהמידע בגלל

נוספות.

היובחוזרמינהלרפואה.שההמלצותלדבריפרופ'וולף.מציעלהחזיראתאנימסכיםקלר6 .פרופ' נ

יחסותגםלהן.התלאכללוטיפוללאחרחשיפה.אבקשאלוהמלצותש. רשפון6 'פרופ

למרותהמידעהמקוטעבטמיפלובשפעתהנחיותהקודמות.צריךלתתאתהטיפולהאתלהחזירמציעהפרופ' ז.רונס6

הואמפניאחדהחששותשישטפלובחוליםללאהוריות.שלאיכדילאגורפות,צריכותלהיותהנחיותהוהבלתישלם.

בסין,בחוליםשתוךH7N9-כיוםמו3550עליציבותבפנדמיהשלפורסמומחקריםנטיםהיציבים.התערבותשלהמוט

בקורטיקוסטרואידיםשמוביליםלהתפתחותמהירהשליימיםפ2 מקביל לטיפול לשיםלב חשוב זניםעמידים. תחו

המעקבאחריהזניםהעמידים.זישלבצעדוקאבזמןטיפול.נגיףידים.לעיתיםישהפרשהממושכתיותרשלהזניםעמ

שלאנטפלבאנשיםעםזניםעמידיםבטמיפלו.כדיחשובמידע
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יםולאלמגעלדעתךההוריהצריכהלהיותלחוליםבסיכוןגבוההלאורהזהירותבדבריךנראהלישגםש. רשפון6 'פרופ

בקבוצותהסיכון.

שעות.81-יותרמאחריהבעיההיאשאנימניחהשמגעיםיגיעולטיפולפרופ' ז. רונס6 

ישמחקריםשהראוכימתחילתהמחלהשעות81-אנימבקששהדיוןיכלולגםטיפולאחרייותרמש. רשפון6 'פרופ .

הטיפול.ימים.עלינולהביעאתדעתנולגביהזמןלהתחלת0אפשרלטפלעד

.מתחילתהמחלהשעות81-יותרמחלפוחוליםבקבוצותסיכוןגבוהגםאםליפולאניבעדמתןטפרופ' ז. רונס6 

נקודתהזמןשלהחשיפההיאנקודהשלאברורהתמיד.תאריךתחילתהמחלהלאמוגדרבצורהברורה,פרופ' נ. קלר6

לחמישהימים.ותובעיקרבחוליםעםכשלחיסוני.לכןהייתימאריךא

לאנשמעהעדעכשוטיפולמיותר.ןתנלהחזיראתההנחיותאבללמקדאותןכךשלאיעדכאןמוסכםש. רשפון6 'פרופ

דעהחדמשמעיתלגביטיפוללאחרחשיפה.אבקשאתדעתחבריהועדה.

יעילההיאיעילההואאפס.כמהאינההסיכוישהתרופהחשובה.פחותדרגתהעדותהמדעיתלהמלצותפרופ' ר. דגן6

שנחשפולשפעתלבריאיםגםהגיונילהניחשהתרופהעוזרתאםכך,שהתרופהבגדולעוזרת.בטוחזושאלהאחרת.אבל

נגיףאבללאתעזוראםכמויותה,כברבגוףנגיףאחרישהלחולה,לאהגיונישהתרופהעוזרת,כילפחותכמולחולים

 יששאלותכמותיות:משךהזמןמשתמעמזהשהתרופהעוזרתבחוליםהיאשהיאעוזרתגםלאחרחשיפה.הקטנות.

לגבישאלותמפורטותאלועוד.חוסןאוגםלמחוסניםולאדםשלארקלמיאחריהתחלתהמחלהאוהחשיפה,טיפול

,תמהשאלותהאלה.אםהאדםנדבקשנקיםקבוצתעבודהייעודיתשתענהלכלאחקימות,ואפשרהמלצותאפשרלאמץ

התרופהתמנעאצלושפעת.לכןמבחינתיפרופילקסיסהואדברחיובי.אבלאםניתןלכולם,בסופושלדברתהיהלכולם

עמידה.שפעת אנחנוישצורך ישצורךבקבוצתעבודהשלמומחים. לכן להגדיראתהגבולותשלהשימושבטמיפלו.

ממליציםעלטיפולועלפרופילקסיס.אניבעד.באופןעקרוניאםאנחנוצריכיםרקלהחליטבועדה

דגןשישצורךש. רשפון6 'פרופ בהחלטהלגביהעיקרוןהאםלהחזיראתהפרקהיוםבדיוןרקאנימסכיםעםפרופ'

אפידמיולוגיה.כתבובאגףלנהלרפואה.הפרטיםיימחוזרל

ואף:אנימסכיםעםההמלצותשלפרופ' ר. בליצר דגן פרופ' כןקימתבעדויותבקושיאמנםקייםאחזקאותן. עיה.

 שבו "באופן חברת טמיפלו, רושיצרנית שנעשו", הבדיקות מול התנהלה קימות זאת, כל אף על מוצקות. עדויות

למעטשנוסחהבעברבחוזרמינהלהרפואהשהתרופהיעילה.איןעדויותשמצדיקותשינוישלהמדיניותהקיימתכפי

העדותהיחידהלכךזואנליזהשלקוקרן.אנחנומכיריםאתהבעיותשלקוקרןממקורותאחריםשלחיסונים.ההמט

שאינהשהתרופה הבסיסי מעברלהגיון שוםעדותלבעיהעםהתרופה. מעברלזהאין דגןיעילה. פרופ' שתרופהצין ,

יעילהגםלמניעה לרמידעמספיקסחשיעילהלטיפול בכלהן עוצמתהיעילותובאיזהמצביםלתתאתהתרופה. גבי

הקליני פרטניותיהעולמות להנחיות יורדים לא ם להשאיר יש בהתאם. המטפל, הרופא של הקליני לשיקול הדברים

איןלהמליץופןפרטניעלפיהצורך.באסיכוןובמגעיםהבקבוצותאתהטיפוללמטופל.לדעתיישמקוםלהמלצהלשקול

 מקרהאובכלמגע.כלטיפולבלתת

להציבאםאתהמהפרופ' ר. דגן6 שניתן התפרצותהשפעת, ציעמרכזתמיכהבזמן יוכלמומחהבו שהרופאהפרטי

כךת לפנותאליו? אבל שארההחלטההקליניתפתוחהלרופא, התפרצותישלו להיותשבזמן יכול להתייעץ. עםמי

.cost effectiveשפעתזה

יכוללהיותהבעיהשלמרכזתמיכההואהעלותשלו.יכוללהיותשכלקופהתוציאהנחיותספציפיות.ר. בליצר6  פרופ'

שבמקריםמסוימיםרופאיםירצולקבלעזרה.

שלקבוצותהסיכון.מפורטתומדויקתצריכהלהיותהגדרהבתרופהכדישלאיהיהשימושלרעהש. רשפון6 'פרופ

פרופ' ד. גרינברג  עודלא: אורקבקהילהבשאלההאםהטיפולגםבדנו דרושדיוןבהתאמהלנושלביתחולים. כן

ההמלצותשלהאנגליםלגביטיפולבזנמיביר.
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המלצת פרופ' ד. וולף6 מתיחסת לזנמיביר עמידיםהאנגלים זנים של מהירה התפתחות בגלל חיסון למדוכאי רק

 באוכלוסיהזו.

 טמיפלו.מאשרליותררגישהלזנאמיבירBשפעתפרופ' ז. רונס6

ש. רשפון6 'פרופ מההמלצות אינן גםלשפעתשאובחנהאבחוןאלארקלשפעתשאובחנהבמעבדהתייחסותבחו"ל

 קליני.

ההמלצההיאצריךלקבלטיפול.בקהילהאוחשדלשפעתשמגיעלאשפוזבגללשפעתחולהכלמומלץש:פרופ' ד. וולף

.סיכוןהקבוצותלטפלב

פשוטות6פרופ' ד. גרינברג במאושפזיםהנן ההמלצותלטיפול צריהמלצותב. קבוצותקהילה הגדרותשל כותלכלול

.הסיכון

טמיפלו?טולאםישלאחדמאיתנושפעת,לאניפרופ' ר. דגן6

ש. רשפון 'פרופ : מיועדבקהלהלכלחולהשפעתהטיפוללא. לא.אינו בקהילהעםחשדלשפעתחולהשכלהמלצנו

יקבלטמיפלו.

לאתמידאפשרלדעתמהמידתהחומרהמיד.:פרופ' ד. וולף

הטיפולצריךלהתחילמיד.ההנחיותלאצריכותלהגידלמילתת,אלאלמיחייביםלתתבדרגתדחיפותפרופ' ר. דגן6

גבוהה.

:אנילאמקבלאתהגישההזו.ש. רשפון 'פרופ

:לדעתךכלמישישלותסמינישפעתצריךלקבלטמיפלו?גפרופ' ד. גרינבר

לאצריךלתת.הואלאיעמודבזהולאיענהאחריםהרופאמביןשל,למילתתממליציםאנחנוכאשר:לא.פרופ' ר. דגן

ה קבוצת מי להגדיר צריך גבוההמטופליםלהנחיות. בעדיפות לקבל ושצריכות להשאיר מצבים לשיקול שלאחרים

אלא כמחלהקשה, מתמשפעתשלאהתחילה שמתמשפעת, מי כל שפעתהיאהתפרצותשנתיתקטלנית. הקלינאי.

לכןבהמלצותשלנואנחנוצריכיםל בלילמנועמתןכלולכמחלהקלה. התרופהלחולימידעלגביטמיפלובאופןכללי,

תלהחמרה?ישקבוצותשבהןמתןטמיפלומתחייב.ישכאלהשבהןוכ.בשבילמהלחקשהמצבםאינוגםאםהםשפעת

הואלאמתחייב,אבלצריךלשקולאותו.כלחולהשיגיעלרופאויבקשטמיפלויקבל.

 ההמלצותצריכותלשקףסדרעדיפותלמילתת.לאיהיהכתובשאסורלתתלאחרים.ש. רשפון6 'פרופ

.צריךלהחזיראתההנחיות.ההצמדות"להחזירעטרהליושנהכדי".אנחנוכאןחזורלבסיסמציעל:אניפרופ' א. שליט

גםכטיפוללאחרחשיפה. צריכיםלתתהשלמהככלהניתן אנחנו שיעורהמתחסניםהואנמוך. להנחיותהיאנמוכה.

רותוטיפוללאחרלקבוצותסיכוןמוגדמתןהטיפולהתפקידשלנוהואלתתאתהדגשים,להגדירבצורהברורהומחייבת

-בגללהבעיהשלהיעדראבחנהמדויקת.במקרהשלטיפוללאחרחשיפהאניחושבשישלהצמדלהנחיותשלה,חשיפה

HPA כיהןמגדירותאתהנמצאיםבסיכוןעצמם. 

ישרופא."אחדעלאחד":חשובלהבדילביןטיפולבחוליםוטיפולבמגעים.הטיפולבחוליםהואזמיר-ד"ר ח. שטיין

 אחד טיפול. לגבי החלטה נתוניםלקבל לו ויש הקליני אתהמצב ורואה אתההחלטה שמקבל זאת, במגעיםלעומת

בריאותהציבור. נעשהבמסגרתשל זה ולרוב ביותרמאדםאחד ברורמדובר להיותמאד לאחרחשיפהצריך טיפול

שאפשרלעבודאיתן.אנילאנראותטובות HPAשלומובחן.ההנחיותהקליניותמאפשרותלתתשיקולדעת.ההמלצות

אםבקטעשנמחקמחוזרמינהלהרפואהזוכרתאיךנוסחוההמלצותלמגעים , אבלהיו בחוזרבכלל, ישלכלולאותן

הקרוב.

שישלהחזיראתההמלצה.אניתומךבדבריושלפרופ'חבריהועדהכלבקרבסיכום:קימתהסכמהש. רשפון6 'פרופ

.,כוללבנושאטיפוללאחרחשיפהשהיהקודםולשפראותוהנוסחשליטשישלהחזיראת
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 חיסון נשים הרות נגד שעלת .3

היאהגנהעלהתינוקותמפנימחלהקשהTdapעלידיחיסוןמטרתחיסוןנשיםהרותנגדשעלתש. רשפון6 'פרופ

זו. על ממליץ הבריאות משרד של החיסונים תדריך של אחת מנה מתן הבהריוןחיסון השבוע אחרי עדיף .35-,

.ההוריותהשתנואךהואלאנבחרעלידה"וועדתהסל"ל  Tdapמשרדהבריאותהגיששלושפעמיםאתהחיסון

שניםהוגשהחיסוןלמניעתשעלתבתינוקותעלידיחיסון2משנהלשנהבעולם.לפניןעםהשניםבהתאםלהשתנות

אחרינחותהיחסיתלהמלצהלחסןנשיםהרותשיעילותהמלצהזוACIPשנהאחרכךסיכמהלאחרהלידה.האם

הואשלאהלידהעלפניחיסוןאחריהיתרוןבחיסוןאישההרהבהתאם.ההמלצהשינינואתגםאנחנו.35-השבועה

גםתעביררקשהאשהלאתחלה אלא הלידה, אםאחרי חיסון שיפעל  לאתדביקאתהתינוקכפי בשעלתולכן

 TdapוהפעםהןלתתACIPהשתנוהמלצות3502-בלתינוקוהואיוולדמוגןיותר.נוגדיםנגדשעלתדרךהשליה

מבצעעלידיהועדההמייעצתלחיסוניםבאנגליהובמדינות.המלצהדומהניתנהכ32-26בשבועעדיףבכלהריוןו

ההמלצהלתתנוספות.המצבהנוכחיהואשבתדריךהחיסוניםובהנחיותהאגףלאפידמיולוגיהבבקשהלועדתהסל

Tdap  אלוהדומותלנשתהיכךאםלשנותאתההמלצותנושאלדיוןהואה.ה35אחרישבועהיארקפעםאחת,

השבועותארהבאנגליהושב לגבי 32-26"ב ורמתצאמנ. אחד מצד דעיכתהחיסון מוקדםמדי ניתן שאםהחיסון

מתןחיסוןעלפחותיעילבתינוקות.ההמלצהיהיההחיסוןצפוישהנוגדיםהעוברתלתינוקמצדשניגורמתלכךש

בארה"בשוניםבישראל.יחודייםלארה"בשהנםעלסמךנתוניםממליציםכךגם.הםרקבארה"בניתנהבכלהריון

ישב"בארהמהנשים3.0%-רקב.בממוצעןשניחיסוניםבהריורקכךשאשהתקבל3.56ממוצעהריונותלאשההוא

פעמיםרבות Tdapשלמתןחוזרשלהתיאורטיתבארה"באתהבעיהדחוכךלפירווחזמןנמוךמשנהביןהלידות.

עלברובןההמלצותהאלהמבוססות.ACIP-צירשלדיוניהשלחתילכםאתהתקוהמליצולתתאותובכלהריון.

expert opinionישיר.השאלההיאמהאנחנונמליץ.עלפיפרופ'גרוטוהמסתמךעלמידעעקיף.מועטהמידעה

המורכתיותרהיאהאםלהמליץעל.השאלהבעניןשבועההריוןאיןבעיהלתקןאתהבקשהשהוגשהלועדתהסל

ן.הריוכלחוזרבןחיסו

3500-3503בישראלבשניםישעליהמשמעותיתבתחלואהבשעלתד"ר ל. מוירמן6 . יותרגבוה3שיעורהתחלואהפי

מהממוצעבשניםהקודמות.התפלגותהתחלואהבילדיםעדגילשנהלאזההבכלהמחוזות.רובהתחלואהעדגילשנה

עדגילהיאבמחצית 25%חודשיםקורית8השנההראשונה. לואושפז85%מהתחלואהעדגילשנה. חדראושהגיעו

3502חודשים.כאשרמשוויםאתהתחלואהביוני2היופטירותעדגילשנה,ורובןעדגיל3555מיון.כלהפטירותמשנת

.3505וחזרהלרמהשל3503לשניםקודמות,נראהשישירידהבתחלואהלעומת

תשלכמהשנים.לכןהגיונישכעתהשעלתבירידה.יולשעלתישמחזור:פרופ' ר. דגן

חמורהביותרכוללתמותהארה"ב.התחלואההשקיימיםבעיקרהנתוניםשהוצגוכאןדומיםלאלהש. רשפון6 'פרופ

הראשוניםקורית התינוק.בארבעתהחודשים המשמעותיתבשיעורילחיי התינוקותהעליה של והתמותה התחלואה

בחיסוןצורךגםבישראלישלדעתישעלתבהריון.לכןנגדבמדינותשהחליטועלחיסוןוהודגמלהשדומהלאבישראל

נשיםבהריון.

עיקרהתחלואההיאבעשורהשנילחיים,כךלעומתזאת,:עיקרהדיווחיםעלתמותההיאבילדיםקטנים.פרופ' ר. דגן

חיסוניםלהרבה מתן  ולאמאובחנת. לאמדווחת היא לנשיםבהריוןשלרוב כולל לארקעל,אנשים, השפעה ישלו

נשיםהרותבשנה.065,555התינוק.אנחנומדבריםעל

היאהתזמוןוהמינון:בהריון,השאלהלועדה Tdap:היותוהאגףלאפידמיולוגיהכברממליץעלחיסוןש. רשפון 'פרופ

ריון.והאםלחסןבכלהשבועותההריוןבהםעדיףלחסן
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6פרופ' ר. דגן שלתיחוםהגילאיםברור ההגיון דעתמומחיםולאחצובותבסלע. דניםבהמלצותשהן צריך–אנחנו

.הבעיההיא,ולכןהגיונילאמץזולהריון32-26שבועותכדיליצורנוגדנים.לדעתיהגיונייותרלחסןביןשבוע8לפחות

ותכאן.(לאנכלל26שבועאחרישנשיםאחרות)

ההריון.בועותבכלשTdapלתתעלפיההמלצותאפשר:ד"ר א. אניס

השעלתבילדיםנדבקומהאמהות.לכןאנחנויכוליםלתתשובשאשהתקבלאתהחיסוןכיחלקממקריחפרופ' ר. דגן6

צריכהלהיותבעיה,ולתחםאתההמלצות.תופעותהלוואישלהחיסוןהזהרקמקומיותולאמזיקות.לא35אחרישבוע

עםנסיון35לתתבכלהריון.האשהלאתשיגרמתנוגדניםגבוההללאהחיסוןהחוזר.אניתומךבמתןחיסוןאחרישבוע

להגדירבצורהטובהיותראתהזמןהאידאלי,ולתתבכלהריון.

ש. רשפון 'פרופ : הגיון על מבוססות היו ואפידההמלצות רפואי גיויולמקליני, , ההשפעה מידע. על החיוביתופחות

שהואמשוכנעשההמלצותישתנובקרובלאורקבעתובהמלצACIPלאמוכחת.גםאךהנהצפויהעלהתינוקותשלהם

ההמלצותהאלה.באנגליההוכרזעריכואתמועילותהתחייבלבצעמחקריםנוספיםשיCDCמידענוסףשיתקבל,כי

וןקבועה.השנהיתקבלוההמלצותשלשבהישריבוימקרישעלתולאתוכניתחיסמבצעשאלוהמלצותלתקופתמראש

חוזרבאופןרגילולארקלגביהריון. TdapלגבימתןACIP-ה

."ללאתלותבמספרההריונותהקודמיםבהםהאשהחוסנהל"אלא,כלהריוןתתבללנוסח"לאהתכוונתיפרופ' ר. דגן6

אד המלצות -אלה דינמיות, יהיו שההמלצות יודעים אנחנו לעכשיו. דעתהוק את תשנה שתגיע אינפורמציה כל כי

המומחים.

."דעתמומחים"מבוססעלהומידעעליעילות,evidenceמבוססעלההיוםישלנומידעעלבטיחותש. רשפון6 'פרופ

כותבתד"ר א. אניס6 הייתי זאתמכיווןשמספרהילדיםהממוצעבארץ"כלהריון"בלאובהריון"חיסון מזהגדול.

.ארה"בבש

."גםאםניתןבהריוןהקודם,בהריוןמציעלנסח":פרופ' ר. דגן

:פעםאחתבהריון.ד"ר א. אניס

םאחתבהריון?:אתנגדיותרמפעפרופ' ר. דגן

בישראלשונהלחלוטיןממהשקורהבארה"ב.בארץישאוכלוסיותשלאהריון""בכל:נכון.המשמעותשלד"ר א. אניס

אדמתביןהריונותכיהןכלהזמןבהריון.מצליחותלקבלחיסון

אלהבדיוקהאוכלוסיותשבהןישאיחוריםבחיסוניםלילדים.פרופ' ר. דגן6

 הבטיחותשלמתןחוזר.ידועעלהשאלהמהש. רשפון6 'פרופ

שאירלשיקולמ,ו"מהווההוריתנגדלחסןבהריוןנוסףאינוחיסוןבהריוןקודםממליץשיכתב:":אניפרופ א. סומך

דעתהרופא.

ועכשיוהיאשובבהריון?חוסנה:איזהשיקולדעתתפעילהאםלחסןאישהשהיתהבהריוןוד"ר א. אניס

אםנמליץלתתחיסוןשעלתבהריוןהואלהגןעלהתינוקמידאחריהלידה.כלומר,החיסוןנגדסיבתמתןפרופ ר. דגן6

עלכלהגנה.מתןבכלהריוןהואשניהילדהההגנהעלמוותריםעלבכך.אחדילדרקבהריוןאחדאנומגיניםרקעל

.םמשמעותיות,ועדהיוםאיןשוםמידעעלתופעותלוואימסוכנותלאלאהילדים.תופעותהלוואי

א.זהלישירבסוגיותאלועדאזיהיהיותרמידענים.ששנהעדשלושתהיהתקפהרקל:ההמלצהשלנוש. רשפון 'פרופ

שתיים.מולזריקותבהריוןאלאעלאחת05דיוןעל

פרופ' א. שליט מתן הדובריםהקודמים. פי על היבטיםשכולםנאמרו יששלושה :Tdap על הגנה מטרתו בהריון

הואתינוקה הנכון המועד . לאמץ36-22שבועות יש ראויה, המלצה היא ביילוד שעלת למניעת בהריון מתן לדעתי .

נתונייעילותמסוימים.אנילארואהסיבהלאלאמץאתההמלצהקיימיםתנתוניהבטיחותשהםטובים.אותה.ישא
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 נמצאיםבמקוםאחר זהשאנחנו לאשההאמריקאית. לאיכוליםבנושאמספרההריונותהממוצע שאנחנו לאאומר

עלפיהנתוניםכיום הריונותחוזרים. לאמץאתההחלטהלגבי לתופעו, תלוואיקשותלאחרחיסוניםחוזריםהסיכון

,דוקאבאוכלוסיהשבהישאתהתחלואההגבוההביותרפרופ'דגןנמוךמאד.אלההןהמלצותזמניות.מהסיבותשאמר

אלאאםהיתהפחותמשנהמההריון":בשעלתבגללמיעוטחיסוניםישלהמליץעלחיסוןבהריונותחוזרים.ניתןלסייג

לרשוםאתתופעותהלוואילמישקיבלהחיסוןמציעאני."תופעתלוואיחמורהבמתןהקודםםהקודםואםהיתהלא

שיהיו ההריונותראוי בין מרווחיםנמוכיםיותר על הנתוניםשלנו האמריקאי. ולאלחכותלמידע בהריונותחוזרים,

.בכלהריוןהמליץלחסןבידינו.אבללעתהזובהחלטישל

6פוןש. רש 'פרופ אני על שנמליץ מציע לגבי המידע באיסוף זה חיסון ההמלצהמתן בארה"ב גם חוזרים. הריונות

הותנתהבאיסוףמידעלגבימתןחוזר.

כמהזמןהנוגדניםנשארים?פרופ' ד. וולף6

ש. רשפון6 'פרופ האם של הנוגדנים ברמת הירידה מהנה שנהשמעותית אחרי אך היא, החיסון אחרי חודש כבר

ישלוגם.זותהיהתגובתבוסטרכיאםהואייחשףשובותולחסינפוחתת.באדםהמבוגרהירידההזולאמשמעותית

נוגדניםשלהאםיורדתהיאעדייןמוגנתאםרמתהכהיחסיתליילוד,וחסינותתאית.לכןהואזקוקלרמתנוגדניםנמו

חיסון.לכןישהבדלביןבהרבהרמהגבוההלשםכךנחוצהו"חיסוןסביל"יכיםהתינוקותצרלעומתזאתמפנישעלת.

.25שבועחיסוןבל35בשבוע

.למתןבהריוןאחדבלבד:אםכך,איןסיבהלהגבילפרופ ד. וולף

יהיוונמליץכךגםבישראל,לתתבכלהריון,רצוידינמי,אםהאמריקאיםאומריםשמצבהידע:מכיווןשפרופ' ר. דגן

.הלארחוקתידאושלוש,וממילאנצטרךלשנותאתההמלצותבעמקסימוםשתימנותאמהותשיקבלו

כוללות CDC-חיותההנ:אנימסכימהעםפרופ'איתמרשליט.השאלהשליהיאלגביהגנהמפניהדבקה.רובין .לד"ר 

בהמלצה?תנגדשעלת)קוקונינג(.האםאנחנורוציםלכלולאתזהביהבניחיסוןגם

:קוקונינגפרופ' ר. דגן לאלחסןאםחלפהפחותלהמליץלהצעתפרופ'שליטמתןבתזמוןאחר.אנילאמסכיםהנו

יודעותלהבדילביןמשנהמהריוןקודם תופעותהלוואי הגבלה03-חודשיםל0.ממתי להגבילרקפעםבשנהזו ?לכן

ש חושב אני תופעותלוואיההגבלההיחידההיא:שאפשרביותרתהפשוטותהוראותצריכותלהיוהחסרתמשמעות.

קשותאוהתוויותנגד.

ש. רשפון6 'פרופ שנה מסכיםשההגבלהשל אני נכשלהמאינה קוקונינג שזקוקלה. ממי אתהחיסון וצדקתותמנע

ובגללהיכולתדרךהשליהמקבלבגללהנוגדניםשהילדמ"קוקונינג"בהריוןיותריעילות Tdapבארה"ב.ההמלצותשל

חיסון.משמעותישלמקבלילהגיעלשיעור

 

 ב ב ר כ ה,      

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

הועדה המיעצת למחלות ר "יו

 זיהומיות ולחיסונים 
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 העתק6

 חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים6 

בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

אמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושליםד"ר

ולתקניםשלחומרירפואה,משרדהבריאות,ירושלים.תד"רעפרהאקסלרוד,סגניתמנהלתהמכוןלביקור

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

,צה"ל53080ענףבריאותהצבא,ד"צראש,למייקלהרטד"ר

,חיפה2מיכלמשהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובפרופ'

,תל050,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,רחובארלוזורוברפרופ'רןבליצ

 אביב

ור,אוניברסיטתחיפהביתהספרלבריאותהציבפרופ'מנפרדגרין,מנהל

פרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע

,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושליםה,מנהלתהמעבדהלווירולוגיד.וולף'פרופפרופ'

קריתהממשלה,רמלה,00ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל

מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביבמנהלביתהספרלבריאותהציבור,פרופ'דניאלכהן,

פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר

לאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושליםסגןראשהאגף,סלייטרד"רפאול

ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"לחזן,-ורדמולינהד"ר

"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושליםד

תלאביב.ואי,המרכזהרפלמניעתזיהומיםהארציתמיטששוואבר,מנהלהיחידהפרופ'

 המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומרפרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,

ד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון

זמיר,רופאתמחוזירושלים–ד"רחןשטיין

מומחהלמחלותזיהומיותבילדיםאיתמרשליט,פרופ'

 למחלות זיהומיות ולחיסונים6 תהמייעצ ההמשקיפים בוועד

סון,סגניתרופאתמחוזירושליםד"רניצהאברמ

ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב

פרופ'אליסומך,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון

ד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר

 המוזמנים6

מרכזהרפואיעלשםשיבא,קלר,יו"ראיגודהרופאיםלמחלותזיהומיות,מנהלהמעבדההבקטריולוגית,הפרופ'נתי

תלהשומר.

פרופ'זכריהזכאירונס,המחלקהלוירולוגיה,הפקולטהלרפואהשלהאוניברסיטההעבריתו"הדסה",עיןכרם,

.רושליםי

.הדסה",עיןכרם,ירושליםילדים,במרכזהרפואי"פרופ'דןאנגלהרד,יו"רהצט"מ,מנהלמחלקת
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 הנהלת משרד הבריאות6

,מנכ"למשרדהבריאות.פרופ'רוניגמזו

ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות.

ראשמינהלהרפואה.פרופ'ארנוןאפק,

רופאי המחוזות והנפות
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