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י"חאדרתשע"ה
2015מרץ09

 

 


 אל

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 

תכנית החיסון השגרתית נגד נגיף סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על הנדון6 

 35.5.51 ,"וודים תשעפפילומה בשנת הלימ

 

תכניתב התקיימהישיבתהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםכשיחתועידהטלפונית.הועדהדנה29.1.15-ב

פפילומה נגיף השגרתיתנגד הבשנתהלימודיםתשע"והחיסון פרטלפרופ'שתתפו.  הועדה הליבהשל בישיבהחברי

קףתפקידםפרטלד"רעפרה.כןהשתתפוחבריהועדהשמתופרופ'דניאלכהןו,פרופ'רןבליצר,פרופ'רוןדגןמנפרדגרין

אלרואי.-חגיתזוננפלדמביןהחבריםהמשקיפיםלאהשתתפוד"רדניתסופרוע"דאקסלרודונציגענףבריאותהצבא.

ד"רגריגינסברג,למחלותשגורםנגיףפפילומהכרופאנשיםמומחהשהוזמןלדיוןפרופ'יעקבבורנשטייןכןהשתתפו:

בבאר"סורוקה"ואיד"דדנהדנינו,מתמחהבמחלותזיהומיותבילדיםבמרכזהרפשהוזמןכמומחהלכלכלתבריאות,

בתחילתד"רילנהקנבסקיוד"ראחמדעואד.קלינר,ודשריקי,ד"ראה-רדקלהדהן"ד:יבורבריאותהצופאיבע,ורש

ד"רראמיגריפאתמלשכתתמללאתהישיבהר.פרופ'איתמרגרוטו,ראששירותיבריאותהציבוהישיבההשתתףבה

הבריאותהמחוזיתחיפה.להלןסיכוםהדיוןוהמלצותהועדה.

 תקציר מנהלים

לחיסוןתלמידותכתותח'בשנתהלימודיםתשע"ו:עבורתכניתלהזמיןחיסוןגרדסילכמהמנותועדהדנהבשאלהה

שנים14עדגילשתימנותבישראלברישוםגרדסיל.מנותחיסון2מנותחיסון)המופעלתהיום(,אולתכניתשל3של

.מדינות24-ומקובלב WHO ידימומלץעל HPVנגדחיסוןבשתימנותשנים15עדגילחיסוןנערות.2015צפויביולי

לותיייעננתועלולאוגייםאימונולמבוססעלניסוייםבשתימנותבנערות HPVמתןחיסוןנגדיעילותהמידעהקייםעל

.יתבמניעתמחלהקלינ

דומיםלאלוובנעריםמנותבנערות2שלםאלומכווניםלמסקנהשהיעילותוהבטיחותנתוניכלחבריהועדהסבוריםש

מעברלשתימנותיגביראתשיעורההיענות,יפשטוכיצפוישבעתידכלהמדינותיעברולחיסוןבשתימנות.מנות3של

הוספתמימוןצמצוםזהעשוילהקלעל.עלרכישתהחיסוןאתההוצאותמאודאתמתןהחיסוןבבתיהספרויצמצם

מחבריהועדהסבורים8אולםחיסוניהשגרה,הוספהשהועדהכלהתומכתבה.ח'לתכניתחיסוןהבניםתלמידיכתות

חברימ7.מנותבתשע"ו3הצביעובעדהמשךמתןהםשאיןלמהרלעבורלשתימנותכברבשנתהלימודיםהקרובה.

חברי8.מקרבובהבשנההקרכברמנות2-מעברלכדילהמליץעלהמספיקשתימנותסברושהעדותעליעילותועדהה

 בעד שהצביעו 3הועדה בתשע"ו, 3מנות הצביעו לבעד 2-מעבר מנות בנערות שיאפשרבתשע"ו הוא זה מעבר אם

מהםבתנאישלהוספהסימולטנית3)מנות2בעדצביעוחבריועדהה10.לפיכךנעריםבאותהשנהחיסוןהלהוסיףאת

בליקשרלחיסוןהבנים.מנות3בעד5שלחיסוןהבנים(לעומת
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.בכתהז'כדילהקלעלהשלמתקבלתסדרתהחיסוןהמלאה HPVרובחבריהועדהסבוריםשאפשרלהתחיללחסןנגד

ל במיוחדאםיהיהמעבר מנות2-הדבררצוי אםיוחלטעל מנותגםאת2. בשתי אפשרלחסן בכתהח' מנותחיסון

 .14תהח'לגילבמהלךכוהתלמידיםשיגיעוהתלמידות

 סיכום הישיבה

רשפון6. פרופ' ש  בקשת לפי מתקיים הדיון הציבור בריאות שירותי להזמראש הצורך בגלל גרוטו בימיםפרופ' ין

תשע"ויהקרוביםאתהחיסוניםעבורתלמ לשנתהלימודיםהבאה, הספר בתי השאל2015פטמברתתחילבסש,די ה.

היא לדיון המרכזית מנות כמה גרדסיל ח'להזמיןחיסון כתות תלמידות :לחיסון של תכנית חיסון3עבור מנות

שנים14עדגילשתימנותבישראלברישוםגרדסילמדינות.24-בנהוגההמנותחיסון2אולתכניתשל,היוםמופעלתה

ההראשית:אלהקשורותלששאלותנוספות.2015צפויביולי

ידות,מהההמלצהלחיסוןתלמ14גילבישראללבנותעדמנות,והחיסוןירשם2אםיוחלטעלמעברלתכניתשל .1

מומלץלתת HPVהתרכיביםנגד2את WHOודים.לפיהמלצותבמהלךשנתהלימ14ותנח'שתהיינהבכתות

במדינותאחרותשנים.13בדהואבלמנותחיסוןבשתילמתןשנים,אךבמספרמדינותהגילהמרבי15עדגיל

 .15או14הגילהמרביהוא

להוסיףלתכניתחיסונימבחינהתקציביתהקלמנותחיסוןשלתלמידותכתותח'עשויהל2-החלטהעלמעברל .2

)אתהבניםתלמידיכתותHPVהשגרהנגד הפחתתמספרהמנותלבנות . לאחרשכברישתקציבלשלושח'

האםאפשרותזוצריכהלהשפיעעלתוזילבעשרותאחוזיםאתהוספתחיסוןהבניםבשתימנות.מנותעבורן(

הועדהתתבקשלהשליםהיוםאתהדיוןעלחיסוןבניםתלמידי?ההחלטהעלמספרהמנותלבנותבשנההבאה

 .8.6.14-כתותח',דיוןאשרהחלבישיבההקודמתשלהועדהב

בישראלצפוילהרשםזניםאשרבחיסוןהנוכחי(4זנים)במקום9אשרמכילרקמשלחברתגרדסילהחיסון .3

ב מנותהחיסון2016יוני מספר ההחלטההיוםעל על להשפיע זהצריך האםצפי מנותובשלושמנות. בשתי

 בשנתהלימודיםהבאה?

 

 נגד המחקרייםוהכספייםהקשוריםלחיסונים נאותעלקשריהם הועדהלהצהירהצהרתגילוי HPVאבקשמחברי

וליצרניותחיסונים.

כלהלןמשתיהחברותהמיצרותאתהחיסוניםנגדלצורךניגודענייניםקשריתימראששקףעלשלח6רינברגג. פרופ' ד

HPV.

 Speaker for Abbvie, Astra Zeneca, GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme and  Pfizer; 

Scientific consultant for Abbvie, A.I.T. (Advance Inhalation Therapy), Astra Zeneca, Enox Biopharma, 

GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme and Pfizer. Received grants from Merck Sharp & Dohme and 

Abbvie 
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Shareholder of A.I.T. and Enox Biopharma 

.הצהרתעלקשריםעםשתיהחברותהיחידותהמיצרותאותם.בהתאםHPVלאעסקתבחיסוניםנגד:פרופ' ש. רשפון

ניםובהצבעות.קובעשאתהרשאילהשתתףבדיואנילפרשנותילכלליניגודהעניניםשבכתבהמינוישלהועדה

משתתףבניסוישלהחיסוןהחברות.אני:השתתפתיבניסוייםהקלינייםשלשניהחיסוניםמשתיפרופ' י. בורנשטיין

.וולנטי-הנונו

נוכללשמועאתדעתך.לועדה.אינךמצביע.אתהיועץ:פרופ' ש. רשפון

:קיבלתימענקיםמשתיהחברותבעבר.סיגלרד"ר א. 

לועדה.החלטתיהיאכמולגביפרופ'בורנשטיין.אתהיועץ:רשפוןפרופ' ש. 

שלחברתמרק. HPVנסעתילכנס.ותמטעםשתיהחברותאנתתיהרצד"ר מ. שטיין6

הצהרתעלקשריםעםשתיהחברותהיחידותהמיצרותאותם.בהתאםלפרשנותילכלליניגודהענינים:פרופ' ש. רשפון

קובעשאתרשאיתלהשתתףבדיוניםובהצבעות.אנישבכתבהמינוישלהועדה

נהלפישיקוליםכוהתמונהמורכבתבגללמספרשינוייםשחליםבוזמנית.חשובלמצואאתהדרךהנפרופ' א. גרוטו6

 מנותהתכניתהיאמקצועייםוכלכליים. לשתי לעבור חיסון ארבעשל משיקוליםלוגיסטייםושיפור היענותהוולנטי

 ההיענותכיוםלשיעורלחיסון. גרדסילקבלתהחיסון השאלההאםלעבור65%אהובתלמידותכתותח' תכברבשנ.

בשתיזנים9ולעבורבוזמניתלחיסון(הבאהאחריהתהלימודיםתשע"ז)ולחכותלשנאלשתימנותהלימודיםהקרובה

.מנות

 יהיהזההשאלההשנייההיאעלחיסוןבנים.מעברלשתימנותיאפשרמתןחיסוןלבניםבתוספתקטנהשלתקציב.

ביקורים אינהמתןהחיסוןבארבעמנותבשני עשיהזו בכתמסובלכלהתלמידים. ממתןשלושמנותאופןמשמעותי

צפוי.לבנותביקוריםושהבשל שלה מ15%תוספת במעבר במחיר עם ארבעהחיסון עם לחיסון זנים.זנים תשעה

מתןהחיסוןלזכאיותלוגם.וב"סלהבריאות"זכאיותלהכלליתומכביעלמתןהחיסוןלבנותקופותהחוליםסוכםעם

שהנןידגםצה"למתכווןלחסןבנותחיילותבעת.65%-כיסויהחיסוןמעברליעלהאתשיעורקופותהחוליםמרפאותב

הכיסויהכללישלהחיסון.שיעוראתעלהכשיגיעולצבא.זהי"באוי"יתתלמידותכתו

זניםבשתימנותואחרכךאתהחיסון4שלבסופושלתהליךצפוישכלהמדינותיעברולמתןהחיסון:פרופ' ש. רשפון

דוןב"ועדתהסל"?יצריךלהזניםבשתימנות.האםהמעברלשתימנותעליתרונותיו9הכולל

בהקשרלחיסוןהבניםהנחוצל"ועדתהסל"המיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםהמלצתהועדהפרופ' א. גרוטו6

יתלמיד כי ח' כתות תדרש חיסונם עבור תוספת תקציב עבור הרביעית"רכישת המנה ) 2" בורועבבנות(2בבנים,

.לשםחיסוןהבניםהאחיותהתוספתבעבודת

?'האםיתאפשרמתןמנהראשונהבכיתהזגרדסילתמליץעלשתימנותהמיעצתועדהאםה:בורנשטיין י.פרופ' 

בכיתהאחת.חסןאתשתיהמנותלוגיסטיתקליותרלמבחינהפרופ' א. גרוטו6

.הרקעלדיוןציגאתנתוניד"ראניסלהממבקש:פרופ' ש. רשפון
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-ד"ררועיסינגר.היאמתבססתעלמצגתשהוצגהלעוזרראשהאגףלאפידמיולוגיה,:המצגתהוכנהע"י"ר א. אניסד

ACIP-מונולוגילהגנהמי.הבסיסהאHPV כרוןיתאיזהנוB אתרווחתקובעחודשים.עובדהזו4-6דרושים.להשלתם

"ימונולוגיגישוראבוצע"לכן.9-15בגילהגנהקליניתבבנותניסוייבצעאיןאפשרותלהזמןהמינימליביןמנותהחיסון.

מנות2שקיבלושנים 9-13ביןבנותהנהשלהתגובההחיסוניתהשוואהה.((non inferiority"אינחיתותבשיטהשל"

לתגובההחיסוניתשלבנותבאות הגילשקיבלו בנותנשיםמנותול3ו 16-25) ( מנות3שקיבלו .לאנמצאהנחיתות.

 לאחר דובסון, במחקרשל 24אמנם, מנותהיתהנחותהלזן 18חודשיםהתגובהלשתי מנות,3לעומתבנותשקיבלו

מנות.3לעומתבנותשקיבלו6חודשים,התגובהלשתימנותהיתהנחותהלזן36ולאחר

בם6סיכו מנותלבנותעמדו נחיתותקריטריוןשל"שתי .ויחסיתלשלושמנותבנשיםיחסיתלשלושמנותבבנות"אי

אזומעלהשנים20-חודשים.ע"פמודלמתמטי,אםשתימנותמגנותל24-36אחרי6-ו18לזניםבהקשראבלזהאבד

אם ,שנים10משךההגנההואהמנההשלישיתלאחשובה. שתי כמו סרטן המנותאזהמנההשלישיתמונעתמקרי

הראשונות.

14-הולדתההרקעדיוםחודשים0,6מרקממליצהעללו"זחברת ישלתתמנהנוספתמדיאםמנהניתנתמוקדם. ,

15עדגילעלשתימנותממליץ WHOלעומתזאתבאירופה.צהאומחודשיםמהמנההראשונה.גישהזו6לאחרשחלפו

גישהזואומצהבקנדה..חודשיםביניהן5,מינימום0,6במועדיםשנים

שתיבו2015מאישלושמנותבבשלושמנות.באירופהצפוישירשםבזנים9נגדרשםאתהחיסוןFDA:ולנטינונוחיסון

זניםירשםבשתימנותביולי9גרדסיל.2015זניםבשתימנותירשםביולי4רדסילבישראל:ג.2016מנותבפברואר

מנות.3דעתהאגףלאפידמיולוגיההיאשעדיףלתתבשנההבאה.2016

:.מצדאחדהדיוןהואפשוטבהןעלינולדוןלדיוןבשאלותמתאיםהמצגתטובהונותנתבסיסנתוניםפרופ' ש. רשפון6

 הקרובה(. הלימודים )שנת אחת שנה על רק מסוימהוא חולשה של ליעילות המדעי הבסיס של היאת מנות שתי

.ישמידעמועטיחסיתעל correlates of protectionהיעדרמצבשללוגיבומונילגישוראבנושאזההנםששהמחקרים

ארגוןהבריאותהעולמיממליץ.מפותחותכברעברולשתימנותמדינות24.מצדשנימנות2שמספקותמשךהחסינות

הלשיעורכיסויחיסוןגבוהשלמתןהמנההשלישיתעהגמנותכשידועש3ההסיבהלהמשיךלתתמנות,ואםכךמ2על

.ACIPשל HPVיושבתראשקבוצתהעבודהעליעםתהתכתבפרט.ב,ובשירותהבריאותלתלמידקשהבכללהנואתגר

השנהקבוצהלאתמליץלעבורה.2015בסוףפברוארשתתקיים ACIPבישיבתהעבודהלימהתמליץקבוצתהיאמסרה

ולנטיבשתימנותבעודשנה.-נונוהעבורלחיסוןללשתימנות,אלא

בארה"בלשתיהזנים4אתגרדסילעםמרקלארשמהמצברישוםמספרהמנותשונהבארה"במאשרבישראל.חברת

העדררישוםבשתימנותמשפיעעלקבוצתקצר.אארה"בהובבשתימנותשלהחיסוןהזהמשךהשימושהצפוימנותכי

.OFF LABELימנותמנעמלהמליץעלשתלה ACIPשלהעבודה

 חיסון פרסמהבאג'סיקהכד"ר:הבניםלגבי שנה JAMA-הן לפי מוקדםמדימאמרמערכתשבוהיאסיכמהשאולי

הועדההמיעצתלמחלותשלחברישהאתהיבפגאולםהקייםעליעילותה.המידעלשתימנותמבחינתהיקףלעבור
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בזיהומיותולחיסונים כאשרהצגתיבפניהאתהדיוןהיאשנתהאתדעתההתבררש19.1.15-שהתקימהבתלאביב  .

ויוןמגדרילשורותלהביאששלתתמשקלגדוללאפיהאתדעתהשיעהביאהצפויהיוםה אםירידהבקבלתהחיסון.

מנות ,בניםהחיסוןקדםאתהוספתתבבנותלשתי 2הריהכףנוטהיותרלכיוון ראשונהיחסותהתאנימבקשמנות.

בשנההקרובה.המומלץמנותהלמספר

ד"רכאהןהדגימהשהבניםלאיקבלותוספתמשמעותיתמהגנהמןהמעברמגרדסיללחיסוןשלבורנשטיין6פרופ' י. 

HPV6וHPV 18תשעהזנים.לבנותיהיהיתרוןבמעבר.היהחששמסויםמהמעברלשתימנותפןההגנהכנגדנגיף

זניםנמצאבשימוששגרתישלשמנות.לכךישלהשיבכיהחיסוןשלארבעהזושבאהבעקבותתהיהברמהמעטנמוכהמ

,ישכאןרשתבטחון.אםשתימנותbreakthrough'sבשתימנותכברבמדינותרבות.לכןנוכללדעתבזמןאםיהיו

לגביהחסינותלטווחארוך,נוכללתתמנתדחףלנשיםבקופותחולים.כךשבלבשקטאפשרלעבור3-יתגלוכנחותותמ

עודהיהממליץעלשתימנות,אךשםימשיכובשלשמנות ACIPותרלהחליטאילוגםלמתןשתימנותבלבד.קלהיהי

.לדעתינכוןלרדתלשתימנותכברבשנההקרובהבמיוחדאםרשםבשתימנותולנטיי-נוו,כנראה,עדשהחיסוןהנשנה

חדשיםביןמנהלמנה,6שבמתןשתימנותהרווחהואשאלהלדיוןנובעתמכךמעברזהיקלעלהוספתחיסוןהבנים.ה

.לכןאנימציעלשקוללתתמנהראשונהבכיתה14לכןיצאשהמנההשנייהתינתןלבנותכשחצימהןכבריעברואתגיל

 ז'ואתהשניהבכתהח'.

ח'.חיסרוןלרווחזמןארוךשביןכתהז'לכתהן:מבחינתהתגובההחיסוניתאיפרופ' ש. רשפון

אםיהיהצורךבמנתדחףבעתידהרחוקעלוללהיותנמוךשיעורההיענותלקבלתה.

אחרימנות.3-מנותימנעופחותמקריסרטןמשתיהיאשישסיכוישהןא:מסקנתימהמצגתומד"רכסומך. אפרופ' 

תזאתאנימשוכנעשחיסוןשלושמנות.לעומיותרמהרמזושמספקותשתימנותיורדתשמספקותמספרשניםההגנה

צריךכברבשנההקרובהמנותלבנותבלבד.לכןהמעברלשתימנות3שתימנותלבנותובניםימנעיותרמקריםמאשר

חיסוןהבנים.הבניםיקבלוהגנהמסרטניםנזופרינגיאליים.מותנהבהוספתלהיות

ח':פרופ' ש. רשפון בתלמידותכתות שתהיהתקופהשלשנהאחתלפחותשבהיופחתמספרמנותהחיסון מסתמן

 שנת הבנים. חיסון זה בזכות שיתוסף ועד במעברלשתיים לדיונים נחוצה הסל"זו  התו"ועדת בתקציבספלשם ת

הבניםלהוספתחיסוןהנדרשת ךבניםאחשובלקידוםחיסוןהתנאיבבנותהיאירידהלשתימנות. מספיקלאתנאי

בפניעצמו.

הבניםבועדתסלות:הראשונההעברתחיסוןיתקציבמשימותיששתיבכתהח'חיסוןהבניםלשםהוספת ש. אלירז6

השניההיא תקציבעבוראספקתהשירותהשגתהתרופות. הספר. העלותעבורההערכההיאשותשלוםלאחיותבתי

,מיליון16עלהתלבניםיהוספתשתימנוובבנותמעברלשתימנות₪.מיליון12היאאספקתהשרותהיוםלשלושמנות

 מיליוןש"ח.4מכאן:תוספת

מתןהזמןלטווח.יתרונוהואהרחבתפשריהחיסוןבכתהז'אמתןהקרובה.בשנהאניבעדמתןשתימנות:מ. חונוביץ'

שיעורכיסויהחיסון.בליקשרלההכנהלחיסוןמתבצעתעלכלהבנותעדסוףכתהח'.החיסון

יחדעםהוספתחלשתימנותממליצהלעבורשטיין6 .מד"ר  איןלהורידכלעודאיןמוסיפיםאתהבניםיסוןהבנים.

להחלטהזו.הקשוראינהולנטי-החיסוןהנונועובדתהמעברלחיסוןלשתימנות.
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מררופ' ש. רשפון6פ מנותבאני למעשההםמסכימיםלשתי הדובריםהקודמים. שני אךחיבאתדברי לשנהעתיד

בשתימנותבתחשיבמתאיםחיסוןהבניםאת"ועדתהסל"שליהגובמקבילללהמשיךבשלושמנותהקרובהמציעים

חיסוןהבניםהםמסכימיםשכלםיחוסנובשתימנות.יתווסףלכךשמנהאחתשלחיסוןישלהכברמימון.כאשר

:. וולףדפרופ'  לגבימיועדלשתהנונוולנטיהחיסוןגםימנותבשנההקרובה,במיוחדשמצביעהעבורשתאני מנות. י

הבנים.הבוזמניתשלבהכללספרהמנותבהקדםהאפשרי.איננימתנהירידהבמבניםאניבעדחיסונם

ם.איננירואהבעיהבמתןחיסוןהבניהוספתלשתימנות.זהיקלעללגביהמעברפרופ'וולףאנימסכימהעם. אלרן6ב

.'זמנהבכתות

גילשמתחתיוניתןלתתמבקשעמדותגםבנושאה.'ישיתרוןשלקלותהשלמהבכתהח'מתןבכתהזל:פרופ' ש. רשפון

שתימנות.

נתוניגםמשהםהיום.לאצפוייםלהיותשונים9רופ'דנהוולף.הנתוניםעלגרדסילאנימסכיםעםפשליט6פרופ' א. 

ישאפשרותלכךשלאיעברולגרדסיל.אימונולוגייהיותוצאותגישורהעתיד שתימנות9ישלנהוגבזהירותכיעדיין

כתהח'לשתימנות.בחציהשנההשנייהשלבביטחוןורהנומספיקכדילעבםבגללחוסרבמידע.בסיסהנתוניםהקיי

.העולםכנראהעוברלשתימנות.אניבעדחיסוןבנים.'בכתהזלחסןלכןכדאילהתחילנמוכה.נוכחותהתלמידים

מההיתרוןשלירידהבמנהאחתלבנות?. סומך6אפרופ' 

שליט .אפרופ'  ה: בהיענותהעלאתשיעורואהיתרון החיסון נגדחגםבבנות. ההיענותהנמוכהביותרהיאHBVיסון

ניאנימסכיםשלמקרההלאסבירשיתגלהבעתידחסרוןבעלמנההשלישית. מנות,ןהחסינותארוכתהטווחשלשתי

.'רשתהביטחוןשלמתןמנתדחף.אניתומךבמתןבכיתהזקיימת

.'וולףפפרופ'שליטופרו:מסכיםעםאפרתפרופ' מ. 

מספרשינוייםגרינברגפרופ' ד.  לאחרונהבוצעו תכניתב: נגד יגיבלשינויים.HPVחיסון וצריךלחשובאיךהציבור ,

שפרמאדאתההיענות?תהאםירידהלשתימנות

הנשירההעיקריתהיאאחריהמנההשנייה,לכןמתןשתימנותישפראתההיענות.:. רשפוןשפרופ' 

שמיועדלמנההשלישיתאםלאניתןאותה,ולפנישהואיועברלמימוןחיסוןהבנים?מהיעשהבתקציב:. גינסברגגד"ר 

הכנסתחיסוןהבנים.עליקלאחרכךגירעוןמשרדהבריאותולהקטנתתחילהסבירשישמש. אלירז6 ש

ןהבנים?וסיחהוסיףאתכדיל"ועדתהסל":האםצריךאתבורנשטייןפרופ' י. 

ועדתהסלתתקצבאתמנות.100%שלמהבנותולא80%חיסוןשללכיסויעדהיוםאישורועדתהסלניתן:אלירז .ש

החיסוןבלבדולאאתאספקתהשירות.

חיסוןבנים.לפיכךהפחתתמספרמנותהחיסוןבבנותעדייןאינהמבטיחהאתהוספתשוואבר6  .מפרופ' 
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למתןשתימנותלתלמידותבעתיד,אךנחלקותהדעותלגביהתניתמסכימיםמסתמןשכלחבריהועדה:. רשפוןשפרופ' 

כהחלטהנכונהבשנההבאהכברשתימנותיציםלעבורלהמעברבהוספהבוזמניתשלחיסוןהבניםבזכותזה.ישהממל

שישלכרוךאתהירידהלשתי.האחריםסבוריםמנההשלישיתמיותרתהיותההיענותולשםהעלאתשיעורהבפניעצמה

הבנים מנות.מנותבהכללתחיסון בירידהלשתי כנראהתיאורטי( ) אםישחסרון לכךממניעת,לדעתם, הפיצוי הרי

.יםגדולבהרבהבנתחלואהבזכותחיסוןה

מסרטןבנשיםההגנההנוספתועלידיחיסונםבקרבגבריםאנימזכיראתחשיבותההגנהעלסרטן:גינסברג. גד"ר 

.שלחיסוןבניםהיאסבירהQALYעלותבזכותחיסונם.

כיסויערכייםשלשוויוןמגדריובגללשםמנימוקיבניםתשלהועדההומלץעלחיסוןדמבישיבההקופרופ' ש. רשפון

קבעהשהחלטהסופיתתשמעלאחרקבלתאומדןעלות/הועדההחיסוןבבנותאינוגבוהדיו.חיסוןהבניםיפצהעלכך.

כעתהואאמרש מד"רגינסברג. הבניםהיאסבירהמועילות ההשקעהבחיסון מבחינתשיקולי ןלכעלותמועילות.

דיכתותח'לתכניתחיסוניהשגרה.הועדהממליצהעלהוספתהבניםתלמי

בשנההבאה.כעתתערךהצבעהסופיתלגבימספרהמנותהמומלץ

 2:אלרן.ב

 2ד"ר אניס6 

3:פרופ' ד. גרינברג

2:פרופ' מ. אפרת 

2:פרופ' ד. וולף

 2:נדלסוןמ . אפרופ' 

.3בתנאישהבניםיחוסנו,אחרת2:. סומךאפרופ' 

3בתנאישהבניםיחוסנו,אחרת2:וואברש.מפרופ' 

.3בתנאישהבניםיחוסנו,אחרת2:שטיין .מד"ר 

3:זמיר-שטיין .חד"ר 

2:שליט .אפרופ' 

מנות.2מירה חונוביץ'6 

זהמכברלשתיועבראנגליה,קנדה,הולנדושוויץביניהןמדינותמפותחות24:אניבעדשתימנותכי. רשפוןשפרופ' 

בעולם.תהיוםבמדיניותחיסוניםמקובלהמונולוגיעלאףמגבלותייההסתמכותעלגישורא.מנות

 לשאול נכון האם זה השתתפובנושא שלא החברים היוםאת שלאבישיבה החברים בדעת התחשבנו לא היום עד ?

השתתפו.
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בתנאיםהנוכחייםלדעתיזהלאמשנהעקרונית.פרופ' א. סומך6

מנות.3-אנינוטהל:.  רוביןלד"ר 

מנותלשנההבאה.3בעדחבקין6ד"ר ע. 

:התניתהירידהלשתימנותבחיסוןהבניםלדעתילאבמקום.מנדלסון פרופ' א.

ביעילותשלשתימנות.לאורךזמןירידהעדייןלאניתןלשלולשתהיהכןבמקוםכייאה:שטיין .מד"ר 

עלכך.הרבהיותרממפצהתוספתהבניםהריפחותמשלוש,ותשתימנותיעיליתבררבעתידש:גםאם. רשפוןשפרופ' 

לאור זמן. לאורך משלוש  פחות יעילות מנות ששתי שיתגלה סבור איני דעתהנתונים את לבקש שנכון חושב אינני

החבריםשלאהשתתפו.

.בסוגיהזו:לאמספיקלקרואאתהסיכוםכדילהחליטשליט .אפרופ' 

.בכתבביעדעתוסיכוםלכלהחבריםומישישלודעהנחרצתילשלוחמציע:שוואבר .מפרופ' 

בתנאישישמספראינםנוכחיםבישיבה,ששלחבריהועדהקולותהלאסופריםאת ACIP:לפינהליפרופ' ש. רשפון

מינימלי.מעלמספרבישיבהמשתתפים

מסכםאתהצבעה:לגבישתימנותבשנההקרובה.הועדהנחלקהבדעתה

גרינברג,רוביןוחבקין.זמיר,-שטיין,סומך,שוואבר,שטייןאניס,:מנות 2בעד   4

ורשפון.,חונוביץ:וולף,אלרן,שליט,אפרת,מנדלסוןמנות 3בעד  3

3שהםבעד8:מקרבספציפייותרסיכום חיסוןמעברזהמאפשרלהתחילאתמנותבתנאיש2-מסכימיםל3מנות,

לפיכךכברבשנההבאההבנים ושוואבר. סומך שטיין, 3) מנות 3בעד הצביעו חברים  51: של בתנאי הוספהמהם

.יסוןהבניםלחבליקשרמנות 2בעד שהצביעו  1 לעומת (חיסוןהבניםסימולטניתשל

:מנות3או2מנהאחתמתוךבכתהז'האםישהתנגדותלכךשתינתן

בעד.אלרן6 . ב

:אניבעדניס"ר א. אד

שישיתרוןגדולבכךאםמדוברבשלושמנות.:בעדאםמדוברבשתימנות.אינניחושבפרופ' א. שליט

שתימנות.אםינתנורק':כיתהזאפרת .מפרופ' 

:רקבכיתהח'.מנדלסון פרופ' א. 

בכיתהולחסןרקמנות.כלעודלאבוצעשינויזהישלהמשיךלשתיאםנעבוררק'זלחסןבכתהניתן6. סומךאפרופ' 

.רקבכיתהח'
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'.זכתה:אפשרברובין. לר "ד

'.זכתהאפשרב:ןישטיד"ר מ. 

כלהחיסוניםהניתניםכיום :זמיר-שטיין .חד"ר  עלגילמתן כחלקמדיוןכללי עלמתןהחיסוןבכתהז' אפשרלדון

בשירותהבריאותלתלמיד.

עבורליוחלטבהקשרלשתימנותולאשלושמנות.אם'כיתהזלחסןבשאפשרלשקוללדעה:ישרובפרופ' ש. רשפון

המקסימלי הגיל מה מנות, מנותלשתי בשתי למתן גיל עד בארץ ירשם מנות בשתי גרדסיל בעיה13? תהיה האם .

.אםהמשרד14,שלסרווריקסעד13יםשלגרדסילבוצעועדגיל?הניסוייםהקליני14לבנות OFF LABELבשימוש

עודנתוניםעלהגיל.עםמעברלשתימנות,האםלהגבילאתמתןויהייתכןשזלעבורלשתימנותרקבתשע"יבחרלחכות

.15אחרייוםההולדתומנהשנייה14עדגילמנהראשונהאפשרמתןמWHO?14שתיהמנותעדגיל

-פריים"מומחיתב,שהיאהאןסיגריסט.זוגםדעתפרופ'קלייר14-אניבעדמתןמעברליוםההולדתה:שליט .אפרופ' 

."טבוס

פרופ'וולף,פרופ'גרינברג,פרופ'רשפון,פרופ'אפרת,פרופ'אלרן,.ב506-חיסון בכתה ח'  גם אחרי יום ההולדת ה בעד

שליט.פרופ'.זמיר-שטייןד"רשטיין,ד"רשוואבר,פרופ'רובין,ד"רסומך,פרופ'מנדלסון,

:אףחבר.נגד

מתןהחיסוניםשכיוםניתניםבבתיהספר.עלשהועדהתדוןבעתידמציעהאני:זמיר-שטייןד"ר ח. 

,:מסכיםפרופ' ש. רשפון

 

 בברכה

 

 פרופ' שמואל רשפון

הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסוניםיו"ר 



 העתק6 

 חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים6

הציבור,משרדהבריאות,ירושליםבלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאות

ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים

 רפואה,משרדהבריאות,ירושלים.ד"רעפרהאקסלרוד,מנהלתהמכוןלביקורתולתקניםשלחומרי

 ",בארשבע.היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקהמנהלפרופ'דודגרינברג,

,צה"ל02149,ראשענףבריאותהצבא,ד"צמנורשפריץד"ר

 ,חיפה7פרופ'משהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובמיכל

,תל101רחובארלוזורובבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,פרופ'רןבליצר,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניות

 אביב

גרין,ביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפהפרופ'מנפרד
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 פרופ'רוןדגן,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע

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

 ,קריתהממשלה,רמלה91,רחובהרצלד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז

 מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

 פרופ'דניאלכהן,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביב

הרפואישיבא,תלהשומרפרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכז

 פרופ'אליסומך,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון

ד"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושלים

המרכזהרפואיסוראסקי,תלאביבד"רמיטששוואבר,מנהלהיחידההארציתלמניעתזיהומים,

המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומרפרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,

"הלליפה",חדרההיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםמנהלתד"רמיכלשטיין,

זמיר,רופאתמחוזירושלים–ד"רחןשטיין

פרופ'איתמרשליט,מומחהלמחלותזיהומיותבילדים

ועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים6המשקיפים בו

משרדהבריאות,ירושליםשמעוןאלירז,מרכזתקציביבריאותהציבור,האגףלתכנוןותיקצוב,

ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים

ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב

תלהשומרים,המרכזהרפואי"שיבא",המרכזיתלנגיפד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדה

המשפטית,לשכתהבריאותירושליםאלרואי,היועצת-עו"דחגיתזוננפלד

רוןרביע,הממונהעלהמינהל,שירותיבריאותהציבור

המוזמנים6

.פרופ'יעקבבורנשטיין,מנהלמחלקתנשיםויולדות,ביתהחוליםנהריה

חיפהוהגלילהמערבי.כללית,מחוזבריאותאפריםסיגלר,שירותיד"ר

 משתתפים נוספים6

ד"רגריגינסברג,אגףמדיע,משרדהבריאות

ד"ררועיסינגר,עוזרראשהאגףלאפידמיולוגיה

 ד"רלריסהמוירמןוד"רערןקופל,רופאיהאגףלאפידמיולוגיה.

וד"ראהודקלינר,שירותיבריאותהציבורישריק-ד"רדקלהדהן

 הנהלת משרד הבריאות6

פרופ'ארנוןאפק,מנכ"למשרדהבריאות.

ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות.

ראשמינהלהרפואה.ורדעזרא,מ"מד"ר
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