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9/9/2016 
 תשע"ו לול אב 'ו 

 אל פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור
 

צמצום ההוריות על  8.167.-ממיות ולחיסונים כום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהויסהנדון: 

 RSVלמתן החיסון הסביל נגד שב"סל הבריאות" 

 

בשאלה דנה הועדה  התקיימה ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים כשיחת ועידה טלפונית.  7.8.16-ב

הנכללות ב"סל השירות" של  לקבוצות הסיכון הגבוה RSVצמצום ההוריות למתן החיסון הסביל נגד האם עליה לדון ב

פרופ' , , ד"ר רועי סינגר, ד"ר מנור שפריץד"ר אמיליה אניסבלה אלרן,  חברי הועדה:בישיבה  שתתפוהקופות החולים. 

, קלרפרופ' נתן , סומךפרופ' אלי ד"ר דיאנה טשר, פרופ' דניאל כהן, , ד"ר  עפרה חבקין, דגןפרופ' רון  רשפון,  שמואל 

ניצה ד"ר  יםהמשקיפ כן השתתפו החברים שליט. זמיר ופרופ' איתמר-ד"ר מיכל שטיין, ד"ר חן שטייןד"ר ליזה רובין, 

ת ינהשתתפו המוזמנים:  יו"ר הועדה לבח י גריפאת.אמ, ד"ר ורד מולינה חזן וד"ר  רד"ר זיוה אמיתי, ןאברמסו

, פרופ' יחיאל שלזינגר  וכלכלן הבריאות ד"ר גרי גינסברג. בתחילת הישיבה RSVההתוויות בישראל לחיסון הסביל נגד 

השתתפה גם ד"ר דנה  .משרד הבריאותב מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאותהשתתפה  טל מורגנשטיין, 

ד"ר  ינטרוב. דנינו מבית החולים סורוקה ורופאי לשכת הבריאות חיפה ד"ר רנא שיבלי, ד"ר אחמד עואד וד"ר אנה וי

 להלן סיכום הדיון והמלצות הועדה. ראמי גריפאת רשם את דיוני הועדה.

 

 תקציר מנהלים

למתן החיסון הסביל חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב"סל הבריאות" על פי הנכללות מנה לדון  בצמצום ההוריות והועדה ז

. הצורך לדון בכך עלה בעקבות צמצום ההוריות המבוססות על שבוע הלידה בשנתיים האחרונות שהתקבל   RSVנגד 

את החיסון תלוי בערך "עלות/מועילות" שמדינה מוכנה לשלם ממן גיל ההריון בו מוצדק לבמדינות מפותחות רבות. 

הנו הליך מורכב שעוד לא נעשה אף  "סל הבריאות"אשר באו לתרופה צמצום הוריה לחיסון עבור התועלת מהחיסון. 

ולכן לכאורה אינו  הנו מאוד בטוח  RSV, אך  החיסון הסביל נגדטיפולה בהתגלתה סכנם בהם ריפעם. הוא מתיחס למק

השאלה לדיון היתה האם נכון לממנו בקרב פגים בשלים יחסית לאור תועלתו הנמוכה מתאים להוצאה מ"הסל". 

 . , מצד שניומחירו הגבוה, מצד אחד, בקרבם

.  1: אלא בעתיד. הסיבות ביום זה  מוילא לקיהוחלט . ביום בו התכנסה נחלקה בדעתה האם לקיים את הדיוןהועדה 

סוגיה בה סותרים ממצאי שאינו מתאים לדיון בלחץ זמן היתה מתקבלת בהדיון יום בהנושא מורכב. החלטה 

. אין 2ועדה. בעתיד בלדיון כשהוא מעובד ומתאים יותר  נכון יותר להקים קבוצת עבודה שתכין את החומר .מחקריםה

דרכים ינותחו . רצוי שהדיון יתקיים אחרי ש3דחיפות להחליט כי אין כל סיכון בריאותי בהמשך המצב הקיים.  

 .  מצמצום ההוריות אם תתקבל החלטה על כך  חסך מה"סל"יפשריות של שימוש יעיל בתקציב שעשוי להא

 המלצותיה לועדה. את עבודה על נושא זה אשר תגיש הקבוצת למנות את הועדה ממליצה 

 סיכום הדיון

 Abbott ידי חברת מיוצר עלה  RSVצמצום ההוריות למתן החיסון הסביל נגד ב הוזמנה לדון : הועדה ש. רשפון 'פרופ

על שבוע הלידה הצורך לדון בכך עלה בעקבות צמצום ההוריות המבוססות . Medimmuneשווק על ידי חברת ומ
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קיימת שונות בין ההמלצות של המדינות השונות. אין לשונות בשנתיים האחרונות שהתקבל במדינות מפותחות רבות. 

עדות המדעית על יעילותו הגבוהה ובטיחותו של החיסון הסביל בפגים היא חד משמעית. גיל ההריון הסבר מדעי חזק. ה

ארה"ב, את החיסון תלוי בערך "עלות/מועילות" שמדינה מוכנה לשלם עבור התועלת מהחיסון. ממן בו מוצדק ל

. ההגדרה הנוכחית 29-30ורידו את גיל ההריון המהווה הוריה לחיסון לשבוע ה בריטניה, איטליה, אוסטרליה וקנדה

שרים מדעיים על ק ל גילוי נאות בה בהצהרה עיפותח את הישני איחסית להן. היא חריגה  ,שבועות ומטה" 34" ,בישראל

 בחמש השנים האחרונות.  אלההחברות ותקציביים שיש לחברי הועדה עם שתי ה

 תמכה בנסיעת עובד במעבדה שלי. חברת אבוט שנים  4: לפני נ. קלר 'פרופ

 .ם ובהצבעותניבדיו : דעתי שזה לא מגביל אותךש. רשפון 'פרופ

שנים בוצע מחקר רב מרכזי בכל הארץ בבתי החולים עם חברת מדאימיון להשוואת  5-10: לפני ר. דגן 'פרופ

 פאליויזומאב עם תכשיר מתקדם יותר. 

 שנים. 10 -לפני כ שלי נוסה במחקר שהשתתף בו עובד   RSVחיסון סביל אחר נגד : י. שלזינגר 'פרופ

בגלל שחלפו יותר מחמש   תכם בדיונים ובהצבעותאת השתתפו יםפוסלהמצבים עליהם הצהרתם אינם : ש. רשפון 'רופת

 הנדונות.  שאר חברי הועדה לא הצהירו על קשרים עם החברותשנים מאז או שהקשר אינו עם החיסון הנדון. 

. הועדה כרגיל כשגרה  בחיסונים פעילים. ב. החיסון אינו מדובר בחיסון סביל: א. עקב חמש סיבות מדובר בדיון מיוחד

 . שנים 15לפני " של קופות החולים סל השירות"ל  התוסף RSV הסביל נגד  החיסון ג. יסון השגרתית. תכנית החחלק מ

 המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים לא התבקשה אף פעם לדון בהוריות להכללתו בסל ולא יזמה דיון בהן. הועדה 

. פעמים בקשות להרחבת ההוריות בסל 4ו שהוג 2005-2009 בשנים. 2001 לשנת ייתה לועדת הסל הההגשה המקורית 

למחלות זיהומיות  המיעצת הועדהמחייב קבלת עמדת   "ועדת הסל"ב חיסוןדיון בלא הייתה הנחיה ששנים אלו ב

מנהלת האגף טל מורגנשטיין,  מעבירה. מאז ממנכ"ל משרד הבריאות שנתיים יצאה הנחיה כזו ולחיסונים. לפני 

היום  ד.  כל הגשת חיסון לסל.לחוות דעת הועדה ולמתן דרוג  משרד הבריאותב להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות

והרחבת  יסונים לסלללת חהכהועדה היא לקדם  מטרתמתוכנן שנדון  בצמצום הוריות למתן החיסון, בעוד כשגרה 

 .של תרופה או חיסון לא היה תקדים להוצאה מהסלה. הוריות. 

מימון החיסון לקבוצות ההמלצה לבהגדרה מחדש של  צמצום של ההוריות, אלא בלא הועדה מתכננת לדון : ר. דגן 'פרופ

 מהסל. רשמית עד היום לא הוצאה אף אחת אך , סיכון מסוימות. כל תרופה שהוכנסה לסל ניתן להפסיק להשתמש בה

הקבועות דרכים ה ןשאלה מהכדי לדון ב לשיחת הועידה מורגנשטייןאני מזמין כעת את טל מסכים. : ש. רשפון 'פרופ

 להוצאת חיסון מהסל, ולהיכן עובר התקציב שהוקצה לתרופה או לחיסון שהוצא ממנו. בחוק  

אפקטיבי. אם -קוסטולא כסוחרים. החיסון רחוק מלהיות  "עלות מועילות": עלינו לחשוב לפי יחס א. שליט 'פרופ

אחר. אנו צריכים לתת את הראיה הרחבה של  ברצוננו להמיר את התקציב של החיסון לשימוש בחיסון אחר, זה דיון

 בריאות הציבור. 

  סוגיה הנ"ל.זימנתי את הועדה לדיון ב כןלתת ראיה זו. ין ועדה אחרת שיכולה לא: ש. רשפון 'פרופ

 RSV -בסיכון יתר לתחלואה מנמצאים אינם בשלים יותר שקבוצת הפגים הבעולם סכמו  : גופים אחרים ר. דגן 'פרופ

האם אחת משלושת ההחלטות הבאות: בלבחור  הועדה צריכהנדון כן נכללת בסל בישראל עבור קבוצה זו. ה החיסון אך 

על כך.  אין מספיק נתוניםבהם או האם  עודף תחלואהלהיעדר יש עדות  ? האם עודף תחלואה בקרבם לקיוםיש עדות 

 . המדעית עדותהמקצועית לפי  המליץ המלצהבקרוב.  עלינו לזמינים ם יהיו נתונים מספיקים, האאם אין 
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הסביל נגד  החיסוןבהצדקה למתן מתכוונת לדון . הועדה מורגנשטיין לטדה יה לשיחת הועהצטרפ: ש. רשפון 'פרופ

RSV  האם היה תקדים שבועות הריון. אני שואל אותך האם ניתן לצמצם הוריות שהן בסל? 29לפגים שנולדו אחרי גיל 

 ?במקרה זה תקציב שנחסךמסל הבריאות? להיכן מועבר המה הדרך להוצאת חיסון ? לכך

. בסל אין להוצאה מהסל רפואיתיש הצדקה בר ביצוע לפי הנהלים בתנאי שמצב זה עוד לא קרה. הוא : מורגנשטייןט. 

, אלא יתווסף לתקציב )חיסונים( לכן התקציב הנחסך לא ייועד לשימוש באותו תחום ,תקציבים צבועים לתחום מסוים

בידי ועדת הסל לאן  נהנתוההחלטה יכולה להציע להפנות את התקציב לתחום מסוים אך שלכם הועדה כללי. הסל ה

 להעביר את התקציב.

ום סיבה להגיד שהחיסון מזיק, אילו היה מידע שהחיסון מזיק, אז ההחלטה הייתה ברורה. אך אין ש: א. שליט 'פרופ

 ולית והעלות שלו גבוהה מאד.בשבועות גבוהים, התועלת ממנו ש אלא שבלידות פג

תתנגד  "המזיק. יתכן שעמותת להבאם הוא אינו חיסון מהסל  לנמק הוצאת: אני מסכימה שיהיה קשה מורגנשטייןט. 

 קרה. תשלא סביר תקדים מסוכן ולדעתי מועילות" תהווה -"עלותיחס קריטריון של לזה. הוצאה לפי 

 חיסכון משמעותי. צמצומן יהווה  מיליון שקלים. 200היא בשנה לכל הקבוצות : עלות החיסון ר ג. גינסברג"ד

בישראל הנחיות חדשות לשימוש בפאליויזומאב.  הפרסמ, האגודה האמריקאית לרפואת ילדים,   AAP: א. סומך 'פרופ

ונציגי משרד מטעם יושבי ראש האיגודים הרפואיים המתאימים  לכן הוקמה ועדה . שינויהצורך בגבי לעלו שאלות 

אשר בזכותה נמנעה ההגשה לשל של  2014 -יאה הנחיות ביניים בהוצ. היא שלזינגרחיאל י 'פרופבראשות הבריאות 

 .י. שלזינגר 'פרופ פעילותו שלברצוני לשבח את  ההרחבה בהוריות שהיתה צפויה בשנה ההיא. 

הראוי בתקציב שיחסך מצמצום ההוריות ב"סל" הרי מכיוון שהועדה אינה יכולה להמליץ על השימוש  :ש. רשפון 'רופפ

 לקיימו?דעת חברי הועדה על מעשיות הדיון והאם  הבדיון הנוכחי היא תהיה הצהרתית בלבד. מ אם תתקבל החלטה

אני מתקשה לראות מצב שבו עם זאת, יושמו.  ן: המלצות הועדה היו תמיד מעשיות, למרות שלא כולא. שליט 'פרופ

את  סיבה למה לא לתת שתהיהת מהדיון להמלצה אופרטיבית. הוצאה מהסל תתאפשר כנראה רק כנתרגם את המסקנו

כוון את לו כון במשאבים אינו מזיק. לא נוכל לתת המלצה שתביא לחסכי הוא אך אין סיבה רפואית כזו החיסון, 

 אלה. המשאבים ה תהשקע

 טעם להמשיך לדון בנושא?יש : האם לדעתך ש. רשפון 'פרופ

 דעות חברי הועדה.את היבט מסוים אין טעם בדיון. ברצוני לשמוע :  מא. שליט 'פרופ

נשתכנע שיש נתונים ש יתכן. "מיעצת למחלות זיהומיות ולחיסוניםהועדה "ה, אנו "ועדת חיסונים"אנו לא : ר. דגן 'פרופ

נסכם שלא נשתכנע, או ש , אוRSVולהם ראוי שימומן החיסון הסביל נגד  על כך שמדובר בפגים שהם בקבוצת סיכון

היה תרומה חשובה לדיון הרפואי הכללי של ת אחת מהאפשרויות האלו  בכל .לבסס עליהם המלצה אין מספיק נתוניםש

יקטיבית מהסיבות הנכונות. אנו יסוב רבה בפגים ודעתם לכןהועדה. זה חלק מתפקידנו. הנאונטולוגים משקיעים ה

 . או לא קבוצת סיכון "הגדולים"היות הפגים על יקטיבית שיכולה להחליט יהועדה היחידה האוב

  .אלא מעשי דיון תאורטי כאן . איןשליט 'פרופ: אני מסכימה עם חבקיןד"ר ע. 

ניתן לדון ביעילות החיסון באופן תאורטי,  ים בעובדי מעבדה.קדוגמה: חיסון נגד מנינגוקואני רוצה לתת : ר. דגן 'פרופ

בדים. גם הגדרת העובדים כקבוצת סיכון או לא היא תוספת באפקט ההגנה הספציפי של החיסון על העו לדוןואפשר 

 חשובה לדיון.

אנו חייבים היום לתת תשובה גם לעצמנו מה נכון ומה לא. יתכן שבעתיד ימצא פתרון לעניין הטכני  :י. שלזינגר 'פרופ

 לדון ולהחליט. אתנו מלצה לא צריכה למנוע משם את ההיליאפשר של הוצאה מהסל. העובדה שלא בטוח ש

התינוקות עם שהם שהן מראש מצומצמות ושעלותן הכספית לא גבוהה הוריות את הלצמצם סביר : לא ש. רשפון 'פרופ

 ת לפי גיל הריון. רשמוגד על הקבוצה הגדולההדיון היה צריך להתקיים רק מחלות לב וריאה. 

mailto:rishpon@lbhaifa.health.gov.il
http://www.health.gov.il/


   
 שירותי בריאות הציבור    חיפה הבריאות המחוזיתלשכת 

      rishpon@lbhaifa.health.gov.il                              www.health.gov.il רופא המחוז

04-8632915,  פקס  04-8632914,  טל'  800ת"ד   3100702א, חיפה  מיקוד   15שד' פלי"ם  רית הממשלה ק  
04-8632915، فاكس 04-8632914، هاتف 800صندوق بريد  3100702أ حيفا، ميكود 15جادة باليام  ،الحكومي المجمع  

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

4 

, אך RSV -ת בשאלה האם "הפגים הגדולים" נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה מהיום יש חילוקי דעו: א. שליט 'פרופ

 פגים הגדולים אינםאם נחליט שהחשוב להבהיר שקבוצות הפגים/ילודים החולים במחלות רקע שונות הם כן בסיכון. 

אני מסכים לדיון שמטרתו כי לא תתאפשר הוצאה מהסל.  לפעולה המלצהאת הקבוצת סיכון, לא תהיה אפשרות לתרגם 

 להגדיר מחדש את קבוצות הסיכון. 

למצוא את  יש טעם בדיון רק אם קיים סיכוימורגנשטיין ציינה את דרך המלך להוצאה מהסל.  טל: ש. רשפון 'פרופ

 . שיחסך למען חיסון ילדים חבשתכלול שימוש בתקצ בדרך לא שגרתית הדרך להוציא לפועל את ההמלצה

. ללחץ ציבורית הועדה ף אוחש. הוא גם עלול להדיון תאורטי וכנראה לא תהיה לו משמעות מעשית :וולףפרופ' ד. 

 חשוב לקיימו. למרות זאת אני חושבת ש

 ון אפילו רק על קבוצות הסיכון ותועלת החיסון.י: לדעתי חשוב לקיים את הדא. סומך 'פרופ

 .שליט 'פרופ: אני מסכים עם נ. קלר 'פרופ

 שדורשים  עקרונית אפשר לדון אבל לא בשאלות של סיכון ועודף סיכון כי מדובר בנושאים קשים לקביעה: כהן. פרופ' ד

 . במקרה הנדון דה קשה מאד להגדיר סיכוןיעבודה מעמיקה של תת ועדה. בשיחת וע

 : אני בעד קיום הדיון. שטייןד"ר מ. 

ת יש דרך להוצאה מהסל. יש צורך למלא פערי ידע אורטית ., אך לא היום: חשוב לקיים את הדיוןזמיר-שטייןד"ר ח. 

לתרגם שתהיה אפשרות  בטוחים שהם לא בהכרח זהים לפגים אמריקאים. לא ללקביעת קבוצות סיכון של פגים ישרא

 .ןאת המסקנות להמלצות וליישמ

 דיון.ה: לדעתי אין צורך בקיום אלרןב. 

 וחשוב להגדיר את קבוצות הסיכון. לדון: לדעתי יש מקום רוביןד"ר ל. 

 : אני בעד קיום הדיון.טשרד"ר ד. 

בנושא הכנסת  . לאנגלים יש שיטה להחליטלקבוצת העבודה : אני מקבל על עצמי לכתוב חומר רקער ג. גינסברג"ד

 . של סף מחיר שהיצרן נדרש לרדת אליו תנאיפי חישובי עלות מועילות, על חיסונים 

מות הנתונים גדולה וקשה לפרשנות. יש מספר מחקרים שתוצאותיהן סותרות. פורסמה בקוקריין כ: י. שלזינגר 'פרופ

אנליזה שסיכמה את הנושא באופן יסודי ומסקנותיה היוו בסיס להמלצות הועדה. לכן דרושה עבודה -לפני שנתיים מטא

 יסודית שתקיף את הספרות הזמינה היום.

: אתה מחזק את דעתי שהדיון מסובך ולא ניתן לסיים אותו היום. רצוי לדחות את הדיון גם לטובת ש. רשפון 'פרופ

 דרך לשימוש בתקציב הנחסך.הלגבי נוספת התיעצות 

אני בעד לקיים דיונים כאלה. החיסון הוא יקר ולכן לדיון עצמו. מקדים והדיון היום התקיים למעשה ה: א. סומך 'פרופ

 כירו היטב את החומר. אוכל להציע אנשים לחברות בתת הועדה. חשוב שחברי הועדה י

צריכה להיות ולחיסונים  הדיון המקדים. הועדה המיעצת למחלות זיהומיותהיום זה שלכך : אני מסכים ר. דגן 'פרופ

. peer reviewedשהם מחקרים על  אפילוכזה. ראיתי ששיקולים זרים משפיעים  זהירה בנושא טעון וקונטרוברסיאלי

. מאד חשוב שנדון ונוציא מסמך עמדה ולועדה המיעצת לא תהיהבנושא תהיה דעה  רלוונטי לא יתכן שלכל איגודאך 

לדון אתנו על יישום ההמלצות אבל זה לא צריך למנוע מבחינה מעשית עניין ההוצאה מהסל מקשה מנייר עמדה. 

שנים יהיה חיסון טוב יותר  5אחת בשניה טובה יותר. סביר שבעוד  הועדת הסל דנה בעבר בהחלפת טכנולוגי ולהמליץ. 

 . לכן חשוב לדון ולהגדיר קבוצות סיכון. נמליץ עליוש

הרחבת ההוריות שבסל נמשכה מספר שנים כל פעם לשבוע הריון מאוחר יותר. בחוג למחלות : י. שלזינגר 'פרופ

זיהומיות בילדים שהייתי היו"ר הקודם שלו נמנענו בעבר מתמיכה בהרחבת ההוריות. יש להיזהר ולהבדיל בין דעת 

 ו איגוד.  איגוד מקצועי לאחר שדן בנושא והתכנס להחלטה לבין דעתו האישית של יושב הראש של אות

  הוריות.להרחבת הההגשה לועדת הסל גרמה למשיכת  2014 -: עצם הקמת הועדה בא. סומך 'פרופ
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 מההתמחויות הרלוונטיות. תכל אחשל :  אני מציע שבקבוצת העבודה תהיה נציגות מקצועית ר. דגן 'פרופ

: בועדת הסל חלק משמעותי מהתקציב בעשר השנים האחרונות הוקדש לטיפולים נגד סרטן שמאריכים נ. קלר 'פרופ

 מועילות.-א להחמיר עם חיסונים משיקולי עלותלכן אינני רואה סיבה דווקאת החיים לשלושה חודשים בלבד. 

ום: פרופ' שליט, ד"ר חבקין, ברים סבורים שאין טעם בדיון היששה  ח: הועדה חלוקה בדעתה. מסכם: ש. רשפון 'פרופ

בעד קיום הדיון היום: פרופ' דגן, פרופ' וולף, פרופ' הצביעו שבעה  אלרן. בלה כהן ו ', פרופזמיר-פרופ' קלר, ד"ר ח. שטיין

ר סינגר נמנע. אני מחליט לא לקיים את הדיון היום אלא ד"סומך, ד"ר מ. שטיין, ד"ר רובין, ד"ר טשר ופרופ' שוואבר. 

.  הנושא מורכב. החלטה ביום הדיון היתה מתקבלת בלחץ זמן שאינו מתאים לדיון 1 סיבות להחלטתי:בעתיד. ה

במחקרים שממצאיהם סותרים. נכון יותר להקים קבוצת עבודה שתכין את החומר כשהוא מעובד ומתאים יותר לדיון 

וא מעובד ומתאים יותר לדיון שתכין את החומר כשה להקים קבוצת עבודה של הועדה המיעצתבעתיד בועדה. עדיף 

רצוי שהדיון יתקיים אחרי  .3 ים. יאין כל סיכון בריאותי בהמשך המצב הק כי להחליט אין דחיפות. 2. בעתיד בועדה

מצמצום ההוריות אם תתקבל החלטה על  בתקציב שעשוי להחסך מה"סל"יעיל מוש דרכים האפשריות של שיינותחו הש

   RSVנגד  יעיל יותרחדש יותר  סבילחיסון שם מימון ל "סל"לשמור את התקציב בלהחליט יתכן שימצא שעדיף כך.  

קבוצת עבודה אשר שתמונה דה ממליצה . הועשגם הוא בשלבי ניסויים קליניים פעילהחיסון מימון האו לבקרוב  צפוי ה

 העבודה. קבוצתהצעות לחברי בימים הקרובים  בקש לקבל מאני לועדה.  יההמלצות ישתג

 ב ב ר כ ה,

 

 

 רשפוןפרופ' שמואל 

 יו"ר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים.

 העתק: 

 חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:

 , עוזרת האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושליםאלרןבלה 

 לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות, ירושלים, מנהלת האגף אניס ד"ר אמיליה 

 היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי "סורוקה", באר שבע.מנהל פרופ' דוד גרינברג, 

 , צה"ל02149, ראש ענף בריאות הצבא, ד"צ מנור שפריץד"ר 

 פרופ' משה אפרת, מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "כרמל",  חיפה

 חלקה לתכנון מדיניות בריאות, אגף תכנון, שרותי בריאות כללית, תל אביבפרופ' רן בליצר, מנהל המ

 פרופ' מנפרד גרין, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

 היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי "סורוקה", באר שבע ,דגן פרופ' רון 

 הרפואי "הדסה", עין כרם, ירושליםפרופ' דנה וולף, מנהלת המעבדה לווירולוגיה, המרכז 

 ד"ר עפרה חבקין, רופאת המחוז, לשכת הבריאות מחוז המרכז, רמלה

 הצבא. בריאות ענף ד"ר אלכס טיקטינסקי, ראש

  ד"ר דיאנה טשר, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי "וולפסון", חולון

 ות הציבור, משרד הבריאות, ירושליםמירה חונוביץ', האחות המפקחת הארצית, שירותי בריא

 פרופ' דניאל כהן, מנהל בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

 וולפסון, חולון, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית החולים סומך פרופ' אלי 

 , מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, המרכז הרפואי ע"ש "שיבא", תל השומרקלרפרופ' נתן 
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 ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, משרד הבריאות, ירושלים

 המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביבמיטש שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים, פרופ' 

 המרכז הרפואי "שיבא", תל השומר  שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, רפ' תמפרו

 " הלל יפה", חדרההיחידה למחלות זיהומיות בילדים, בית החולים מנהלת ד"ר מיכל שטיין, 

 זמיר, רופאת מחוז ירושלים–ד"ר חן שטיין

 ת זיהומיות בילדים, מומחה למחלושליטפרופ' איתמר 

 בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:המשקיפים 

 ד"ר ניצה אברמסון, סגנית רופאת מחוז ירושלים

 ד"ר זיוה אמיתי, סגנית רופאת מחוז תל אביב

 .שירותי בריאות הציבור, ירושליםד"ר ראמי גריפאת, 

 משרד הבריאות, ירושלים  , מרכז תקציבי בריאות הציבור, האגף לתכנון ותיקצוב,יאיר טלמון

  , רמלה.לשכת הבריאות מחוז המרכזחזן, -ד"ר ורד מולינה

 ד"ר יאן מיסקין, שירותי בריאות כללית, ירושלים

 רון רביע , הממונה על המינהל, שירותי בריאות הציבור

 ד"ר מנור שפריץ, האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות, ירושלים.

 הנהלת משרד הבריאות:

 מנכ"ל משרד הבריאות. משה בר סימן טוב, 

 ד"ר ורד עזרא, מ"מ  ראש מינהל הרפואה.

 ליחסים בינלאומייםית להסברה וגרינבאום, סמנכ"ל-עינב שימרון

 רופאי המחוזות

 המוזמנים

 RSVפרופ' יחיאל שלזינגר, יו"ר הועדה לבחינת ההתוויות בישראל לחיסון הסביל נגד 

 ד"ר גרי גינסברג , כלכלן בריאות 

 2016:לשכת הבריאות המחוזית חיפה:רופא המחוז:הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:פגישות:תיוק 
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