רופא המחוז
כ"ה בטבת ,התשע"ט
02/01/2019
445900118
אל:
ד"ר אודי קלינר ,מ"מ ראש שירותי בריאות הציבור
הנדון :סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים מ 25.12.18-על השימוש בחיסון נגד
מנינגוקוק  Bבילדים
ב 25.12.18-התקיימה ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על השימוש בחיסון נגד מנינגוקוק ,B
( 4CMenBבקסרו) בילדים .הישיבה התקיימה כשיחת ועידה טלפונית .השתתפו בה חברי הועדה :פרופ' משה
אפרת ,ד"ר שלום בן שימול ,פרופ' דוד גרינברג ,פרופ' רון דגן ,ד"ר עפרה חבקין ,פרופ' ח'יתאם מוח'סיין ,פרופ'
דניאל כהן ,ד"ר דיאנה טשר ,ד"ר יאן מיסקין ,פרופ' אלי סומך ,פרופ' נתן קלר ,ד"ר חן שטיין-זמיר ,פרופ' איתמר
שליט ,בלה אלרן ,ד"ר אמיליה אניס ,ד"ר אריק האס ,ד"ר רועי סינגר ,ד"ר ליזה רובין ,ד"ר ענבל רג'ואן-גלאור
וד"ר נעה שבירו רוזמן .להלן סיכום הדיון והמלצות הועדה.
תקציר מנהלים
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מחלה ממניגוקוק  Bהיא מחלה נדירה אך קשה מאוד .שיעורי התחלואה בה מרביים בילדים עד גיל  5שנים.
נפטרים  10%מהחולים 30% .מהחולים יסבלו מנזק נוירולוגי קבוע ,פרכוסים וליקוי שמיעה .הועדה המליצה
בישיבה קודמת שיקבלו חיסון נגד מנינגוקוק  Bאנשים שבסיכון גבוה להחשף לחידק ובסיכון גבוה למחלה
פולשנית ממנו .הועדה מוסיפה לכך בישיבתה הנוכחית את המלצתה לחיסון ילדים בחיסון הרשום לילדים ,החיסון
( 4CMenBבקסרו) .חיסון זה הנו חשוב ,יעיל (מועילותו כ )50%-ובטוח .בנוסף ,ממליצה הועדה להוסיף אותו
לתכנית חיסוני השגרה של תינוקות רק אם יתקיימו תנאים מסויימים ,כי הוספה זו כוללת אתגרים לוגיסטיים
משמעותיים .אתגרים אלו נגרמים מהעומס הגדול הקיים היום על תחנות טיפת חלב ,וממתן  2-3זריקות חיסונים
בביקורים של גיל  2,4,12חודשים .מצב זה מצריך מתן החיסון  4CMenBבביקורים נפרדים מאלו הקיימים.
הפרדה זו נחוצה גם בגלל ההמלצה לתת למקבל החיסון תרופה להורדת חום סביב קבלתו .זה עומס עבודה נוסף
גדול מאוד שבו צוותי תחנות טיפת חלב בהיקפם הנוכחי אינם יכולים לעמוד .הועדה ממליצה שהאגף
לאפידמיולוגיה יגדיר את המשמעויות הלוגיסטיות והכלכליות של הכללת החיסון  4CMenBבתכנית חיסוני
השגרה של גיל הילדות .ההוצאות הנדרשות לכך חייבות להכלל בהגשתו ל"ועדת הסל".
סיכום הדיון
פרופ' ש .רשפון:

ב 11.7.18-קיימה הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים דיון ראשון על השימוש
בחיסונים נגד מנינגוקוק  .Bהועדה שמעה על הניסיון של בריטניה בחיסון שגרתי של
תינוקות ,ודנה בנתוני התחלואה בישראל .הועדה המליצה על השימוש בחיסונים בקרב
מבוגרים והחליטה לדון על השימוש בתינוקות ובילדים בישיבה הבאה שמתקיימת היום.
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הנתונים שהוצגו בישיבה הקודמת ישמשו לדיון זה .אציג תקציר מהדיון הקודם שרלבנטי
לדיון היום.
החיסון  4CMenBרשום ב 35 -מדינות .הוא ניתן כחיסון שגרה בילדים בחמש :בריטניה,
אירלנד ,ליטא ,איטליה ואנדורה .עד היום ניתנו בעולם  20מיליון מנות של חיסון זה.
שיעור ההארעות של מחלה מנינגוקוקית פולשנית ( )IMDבבריטניה בשנים  2010-2014היה
מרבי בתינוקות .שיא שני קטן יותר קיים במתבגרים .תוכנית החיסון בתינוקות הינה 2+1
מנות ,בניגוד לתנאי הרישום בגיל זה שהם . 3+1
החיסון יקר ,והמחלה נדירה .שיעור ההארעות בתינוקות בבריטניה  .12/100,000בישראל
השיעור "הרשמי" לכאורה קטן פי , 3/100,000 ,4אך זו כנראה הערכה נמוכה מהשיעור
האמיתי וסיכמנו בישיבה הקודמת שהוא נמוך מזה של בריטניה ,אך כנראה לא באופן
משמעותי .החיסון הוכנס בבריטניה לתוכנית חיסוני השגרה לתינוקות כ 1+2 -מנות ,ולא
 3+1כפי שהוא רשום בגלל מחיר החיסון ,מצד אחד ,והאימונוגניות המספיקה של המינון
הנמוך יותר ,מצד שני .החיסון נרשם רק על סמך קורלט הגנה סרולוגי .עד שהוכנס לתכנית
לא היה מידע על יעילותו .מתן  2מנות בתינוקות הביא ל"רמה מחסנת" כמעט ב100% -
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מהם .משך ההגנה מהחיסון בטווח הארוך אינו ידוע .רמת הנוגדנים יורדת מהר בשנת
החיים הראשונה .תגובת הדחף נמוכה מאשר בחיסונים המצומדים .אם אין חסינות עדר,
הרי ירידה זו שנמשכת גם בשנה השניה והשלישית ,תפגע בהגנה .מנה אחת לא סיפקה רמה
מספיקה ,מנה שניה עשתה זאת ב.82.9% -
האימפקט של תוכנית החיסון על התחלואה :החיסון מנע כמחצית מהמקרים שהיו בשנים
קודמות .חלו ילדים שנדבקו לפני גיל קבלת החיסון ,וילדים שנדבקו בזן שהחיסון אינו
מכסה הי רידה בתחלואה מאז החלה תוכנית החיסון הגיעה למצב יציב .אם אין "חסינות
עדר" לא ניתן להפחית עוד את התחלואה .לא נצפתה ירידה בתחלואה בבני  15-24שנים:
כנראה אין "הגנה עקיפה" .יתכן שההגנה העקיפה (אם יש) אינה מתגברת על התהליכים
היחודיים לגיל זה :עישון ,וצפיפות במועדונים .מתוכנן מחקר גדול על נשאות בבני 16-19
שנים שיקבלו חיסון.
מהניסויים הקליניים היה ברור שקיים שיעור גבוה יחסית של חום בקרב מקבלי החיסון.
לכן הומלץ על נטילה של שלוש מנות של פראצטמול ,בהקדם אחרי קבלת שתי מנות
החיסון הראשונות ,בגיל  2ו 4-חודשים .לא הומלץ כך לגבי מתן מנת הדחף .לא ידועה
ההיענות להמלצה זו .אין המלצה כנ"ל לגבי חיסונים אחרים ,לאור הנתונים על ירידה
ברמת הנוגדנים הקשורה למתן פרופילקטי של פראצטמול בהקשר לקבלת חיסונים .במתן
החיסון  4CMenBנ בדק הדבר ולא נמצאה ירידה ברמת הנוגדנים הקשורים למתן
התרופה .אחרי מנת הדחף (גיל שנה) שיעור תופעות הלוואי גבוה יותר מאשר אחרי  2מנות
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הראשונות .בשנה שניתן החיסון  4CMenBעלו שיעורי חום אחרי קבלת חיסונים פי ,1.58
ונמצאה עליה באשפוז עקב חום אחרי קבלת חיסונים .אין עדות שהורים נמנעו מלהביא
ילדיהם להמשך קבלת חיסון עקב שיעורי החום.
ע ל פי נתוני האגף לאפידמיולוגיה מספר החולים הממוצע בשנה ממנינגוקוק  Bבישראל
הוא  ,30הטווח  ,19-45מהם  22עד גיל  .5מספר הנפטרים הממוצע בשנה עד גיל  5הוא .1
לכן אם לסמוך על נתונים אלו ,צפי המניעה בשנה של תוכנית חיסוני שגרה בתינוקות הוא
רק  18מקרי מחלה ו 0-1 -מקרי פטירה .אם הנתונים האמיתיים דומים לאלו של בריטניה
הרי המועמדים למניעה בשנה 36-72 :חולים 2-4 ,פטירות .מחיר החיסון גבוה ביחס
לחיסוני שגרה אחרים.
מול נדירות המחלה מצד שני חשובה מאוד העובדה שזו מחלה איומה וקשה .כדי להחליט
כן להכליל תוכנית חיסון זו יהיה צורך לנקוט חשיבה לא שגרתית אשר מבוססת פחות על
הנתונים האפידמיולוגיים ויותר על ערכים והחובה להגן ממחלה נוראה ,ולו על מעטים .גם
באנגליה החיסון לא באמת  .Cost Effective, C/Eההמלצה במדינה זו לחסן תינוקות נגד
מנינגוקוק  Bמבוססת על מחויבות להגן מהמחלה הקשה.
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הנושאים לדיון הם:
 .1האם לכלול את החיסון בתוכנית חיסוני השגרה של תינוקות .האם להמליץ עליו
לילדים בריאים גם לפני הכללתו בתוכנית חיסוני השגרה.
 .2אם כן ,האם  2+1מנות או  3+1מנות.
 .3האם להמליץ על מתן טבליות אקמול בעת מתן מנות החיסון הראשונות ,ואחרי
מתן שלהם.
 .4מה המשמעות לתוכנית חיסוני השגרה הקיימת של הוספת החיסון . 4CMenB
הדיון היום יתקיים על חיסון מסויים של יצרן מסויים ולא על "חיסון נגד מנינגוקוקים"
כי החיסון  4CMenBהוא החיסון היחיד בעולם נגד מנינגוקוק  Bהרשום לתינוקות
ולילדים מתחת לגיל  10שנים .אני מבקש מחברי הועדה להצהיר על קשריהם עם חברת
 GSKבכלל ,ובפרט בהקשר לחיסון  4CMenBבהקשר לניגוד עניניים.
פרופ' נ .קלר:

נתתי לאחרונה הרצאה על החיסון  4CMenBבלי לקבל על כך תגמול.

פרופ' ש .רשפון:
פרופ' ר .דגן:

תוכל להשתתף בדיון אך לא בהצבעה ,אם תהיה.
לפני יותר מ 5-שנים קבלתי מענק מ GSK-מחקר ונתתי הרצאות על נושאים אחרים .אין
מגבלה לדעתי.

פרופ' ש .רשפון:

אם תתקיים הצבעה לא תשתתף בה.

פרופ' ר .דגן:

לדעתי בגלל שחלפו יותר מ 5-שנים אין לי מגבלה בדיון.
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פרופ' ש .רשפון:

אבדוק ואם זה הכלל הרי הצבעתך תחשב.

פרופ' ד .גרינברג:

נתתי הרצאה לפני חודש על חיסונים נגד מנינגוקוקים .ההרצאה ניתנה בכנס ש GSK-נתנה
לו חסות.

ד"ר ש .בן שימול:

הצהרתי זהה לשל פרופ' גרינברג.

פרופ' ש .רשפון:

אתם רשאים להשתתף בדיון ובהצבעה אם תהיה.

פרופ' ר .דגן:

מעיר על ההקדמה של פרופ' רשפון :בישיבה הקודמת סיכמנו שאכן נתוני האגף
לאפידמיולוגיה על התחלואה ממנינגוקוק  Bהנם נמוכים מהתחלואה האמיתית ,אך איננו
יודעים בדיוק בכמה והאם אכן שיעורי התחלואה בישראל דומים לאלו של בריטניה.
הבריטים פעלו פעולות מגוונות כדי שהחיסון יהיה  :C/Eהפחתת מספר המנות של החיסון
 4CMenBמ 3+1-כפי שברישום שלו ,ל , 2+1 -והשגת מחיר לחיסון נמוך במידה שאף
מדינה לא תוכל להשיג.

פרופ' ש .רשפון:

פרופ' אליזבת מילר אמרה בכנות ש"החיסון אינו באמת  C/Eבבריטניה".

ד"ר א .האס:

בבריטניה ניתנות  3מנות אקמול סביב מתן החיסון :מנה אחת סמוך לקבלת החיסון ועוד
שתיים :אחת כל  4-6שעות.
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דעת האגף לאפידמיולוגיה היא שהכללת החיסון  4CMenBבתכנית חיסוני השגרה של גיל
הילדות בישראל כוללת אתגרים לוגיסטיים שיש לפתור כתנאי להכללה .האתגרים הם:
עומס מרבי של חיסונים בחודשים  2,4,12מצב המחייב הוספת ביקורים מיוחדים לקבלת
החיסון  . 4CMenBזה עומס חדש גדול מאוד .תוספות החיסון  4CMenBתחייב שינויים
רבים בתוכנית החיסונים הקיימת.
פרופ' ש .רשפון:

בהנחה שהשינויים הנדרשים אכן יבוצעו ,האם האגף לאפידמיולוגיה בעד הכללת החיסון
בתוכנית חיסוני השגרה?

ד"ר א .האס:

החיסון רצוי ויש לידע את ההורים על דבר קיומו ,אבל הוספתו לתוכנית השגרה קשה.

ב .אלרן:

הצורך במתן אקמול לפני מתן החיסון  4CMenBואחריו הנו קושי נוסף בהכללת החיסון.
שנים פעלנו כדי להפסיק את הנוהג שהיה קיים לתת פראצטמול סביב מתן חיסון .הצלחנו
בכך אחרי מאמץ ניכר .המלצה חדשה לתת תרופה זו לפני מתן החיסון  4CMenBואחריו
תבלבל את ההורים .אם ינתן החיסון  4CMenBיחד עם חיסוני השגרה האחרים ,יהיו
עליות חום בשיעור גבוה יותר מאשר אם ינתן בנפרד .מצב זה עלול לפגוע בחסינות
שתתקבל לחיסונים האחרים ,ובמקובלות תוכנית החיסונים.

ד"ר א .האס:

החיסון בטוח ויעיל ,אך צריך לתת אותו בנפרד מחיסוני השגרה ,למשל בחודשים  3ו.5-
מציע לשקול להמליץ שהוא ינתן בקופות החולים.

פרופ' ש .רשפון:

אם יכנס לתוכנית חיסוני השגרה המקום היחיד המתאים למתן החיסון הוא תחנות טיפת
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רופא המחוז
חלב .אני מבקש שתפרידו בדיון בין המלצה על החיסון לתינוקות ,לבין הכללתו בתוכנית
חיסוני השגרה.
פרופ' ר .דגן:

קשה לעשות הפרדה זו .ברור לחלוטין שמתן החיסון  4CMenBלתינוקות מגן עליהם
ממנינגוקוק  , Bאם כי עוד לא ידוע לכמה זמן .הוא עשוי להגן במידה מסוימת גם נגד זנים
שאינם  .Bהחיסון  4CMenBאינו מיצר "הגנת עדר" ולא הגנה לטווח ארוך .יש לו תופעות
לוואי לא מעטות ,שבגללן עדיף שינתן עם אקמול ובנפרד מחיסוני השגרה האחרים .אף
מדינה שמחסנת תוכנית דומה לשלנו לא הצליחה לתת אותו יחד עם שאר החיסונים ,חוץ
מבריטניה שמראש "דיללה" לקראת ההוספה את תוכנית החיסונים :הופחת מספר מנות
החיסון פרבנר והתוכנית הורחבה בזמן כך שנערכה בה רפורמה גדולה מאוד .רצוי שנבדוק
את פרטי השינויים .אנו נתקשה להוסיף ביקורים בטיפת חלב בגלל מחסור גדול של
אחיות .זה לא מציאותי .הוספת החיסון  4CMenBדורשת רפורמה בתוכנית החיסונים
שלנו .האם התועלת הצפויה מהחיסון  4CMenBמצדיקה את השינויים? האם היא
מוצדקת לאור הצורך להוסיף משאבים מתחרים לשם העלאת שיעורי קבלת החיסון נגד
חצבת והחיסון נגד שעלת בנשים בהריון? החיסון  4CMenBבישראל לא יהיה זול כמו
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בבריטניה ,אלא יקר מאו ד .ממליץ שמשרד הבריאות יצטרף לאיגודי הרופאים וינחה:
א .להמליץ על החיסון לילדים שבסיכון גבוה.
ב .לידע את ההורים לילדים בריאים על המחלה ממנינגוקוק  ,Bקיום החיסון ומקום
קבלת החיסון.
פרופ' ש .רשפון:

עקב מאפיינים יחודיים בהוספת החיסון  4CMenBלא ניתן להכלילו בתוכנית חיסוני
השגרה דרך "ועדת הסל" רק על ידי הקצאת תקציב לרכישת מנות החיסונים .התשתית
הקיימת אינה מאפשרת זאת .יש צורך בתקציב גדול נפרד להרחבתה כדי שתוכל לעמוד
במשימה .תקציב זה צריך לכלול בהגשה ל"ועדת הסל".

פרופ' ר .דגן:

למחלה מנינגוקוקית יש תשומת לב גבוהה במדיה על אף שאינה נוראה יותר ממחלות
מסויימות אחרות ,כמו מחלה פנוימוקוקית .יש לחץ ציבורי מובן להוסיף את החיסון
לתוכנית השגרה .תפקיד הועדה הוא לראות את התמונה הכללית ולקבוע סדרי עדיפויות
בה .החיסון ימנע מספר מקרים דרמטיים ,לא את כולם ,ויגרום תופעות לוואי הכוללות גם
אשפוזים.

ד"ר ח .שטיין זמיר:

מדגישה את עומס התחלואה האמיתי של מחלה מנינגוקוקית ,הרבה מעבר לנתוני
התמותה .לפי סקר שבצענו ובמחקרים שבוצעו בחו"ל נמצא ששליש מהחולים יוותרו עם
נזק נוירולוגי ,פרכוסים או ליקוי שמיעה .יש לכך גם משמעות כלכלית כבדה.
פיזור המחלה הפולשנית בישראל הנו לפי מעמד כלכלי-חברתי .התחלואה גבוהה יותר
באנשים מן המעמד הנמוך יותר .גם הפיזור לפי גיל אינו אחיד :השעורים המרביים הם
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רופא המחוז
בבני פחות מ 5-שנים .האוכלוסיה העניה תתקשה להוציא מכיסה את התשלום הנדרש
לרכישת החיסון היקר .מי דע זה תומך בהכללת החיסון בתוכנית חיסוני השגרה.
פרופ' ש .רשפון:

אי אפשר לתת את החיסון בתוך התוכנית הקיימת ,כי זה ידרוש מתן  3ו 4-זריקות בביקור
אחד.

פרופ' א .סומך:

לא רצוי שנמליץ על החיסון בתשלום .זה יגביר אי שוויון .יחוסנו בעיקר בעלי היכולת.
החיסון יעיל ובטוח ,מונע תחלואה ותמותה ,ולכן על הועדה להמליץ עליו לתוכנית השגרה
בתנאי שיתוספו התנאים להוספה (מחיר החיסון ועלויות התוספות בטיפת חלב) .אם לא
נמליץ על הוספת החיסון לתוכנית ,יהיה לחץ ציבורי גדול להמליץ כך .על הועדה לנסח את
התנאים הדרושים להוספה.

פרופ' ש .רשפון:

יש צורך שנתייחס לתקופה שבין מתן ההמלצה על הוספת החיסון לתוכנית חיסוני השגרה,
לבין הוספתו בפועל .לאור תוספת המשאבים הגדולה הנדרשת ,תקופת ביניים זו עלולה
להימשך זמן רב.

ד"ר מ .שטיין:

קיימת חובה על רופאי הילדים ואחיות טיפת חלב ליידע את ההורים על החיסון ולהמליץ
עליו.

פרופ' ש .רשפון:

מצטרף לדעה זו ומוסיף שאם נוציא המלצה על החיסון בילדים תיסלל הדרך להכללת
החיסון עבורם בביטוחים המשלימים.

פרופ' ר .דגן:

אסור שהרופאים יתנהגו בצורה פטרנליסטית ויחליטו לאילו הורים להמליץ על החיסון
ולאילו מהם לא להמליץ מחשש שאין להם כסף לחסן .יש להמליץ על החיסון לכל ההורים.

ד"ר מ .שטיין:

בסיכום הישיבה יש לנסח מה התנאים להוספת החיסון לתוכנית חיסוני השגרה .עד אז
רופא הילדים ימליץ לחסן בתשלום.

פרופ' ר .דגן:

על הרופאים לידע את ההורים על החיסון ולאפשר להם לבחור אם לרכוש את החיסון.
הדיון הוא בשאלה האם את החיסון היעיל הזה יש להכניס לתוכנית ולא אם לחסן בו.
נאמרו כבר כל הדברים שצריך לומר .מצטרף לתוספת של ד"ר שטיין-זמיר על חשיבות
סיבוכי המחלה מעבר לתמותה .לא במקרה המחלה נכללת בעמודים הראשונים של
העיתונים .החיסון רשום בישראל במינון של  3+1ואין לשנות ל 2+1-בשלב זה .מועילות
החיסון מעל .50%
על הועדה להנחות את האגף לאפידמיולוגיה שאם החיסון יכלל בתכנית השגרה ,הוא יגדיר
את המשמעויות הלוגיסטיות והכלכליות .רק כך יתאים לדיון ב"ועדת הסל" יתכן שהעלות
הזו תהיה מתאימה.
לא רצוי שהחיסון ינתן רק מי שיש לו כסף ,מצד שני המערכת לא ערוכה לחסנו כחיסון
שגרה .יש צורך בשני שלבים פורמליים בהמלצות הועדה.

פרופ' א .שליט:

פרופ' ר .דגן:
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העברת החיידק מנינגוקוק מאדם לאדם שונה מהעברת המופילוס אינפלואנזה
ופנאומוקוק .כך הודגם גם באנגליה .מנינגוקוק אינו עובר מתינוקות לילדים גדולים ,אלא
العنوان :ص.ب  ,800شدروت بليام 15أ ,حيفا
بريد الكترونيrishpon@lbhaifa.health.gov.il :
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רופא המחוז
המדביקים הם מתבגרים ומבוגרים צעירים שמדביקים צעירים יותר .המאמר מכתב העת
 Lancet Infectious Diseasesעל הורדה של  30%בשיעור נשאות החידק בזכות קבלת
החיסון  4CMenBבעייתי מבחינת שיטותיו .נערך כיום מחקר מקיף ורציני על ההשפעה
של החיסון על הנשאות .אם ימצא שהחיסון מפחית נשאות ,יצדיק הדבר חיסון ילדים
גדולים כדי להגן על הקטנים .באנגליה נבדק ולא הודגם אפקט של תוכנית חיסון התינוקות
על ילדים גדולים .לגבי השאלה אם נמליץ על  3+1מנות או על  :2+1נדרש דיון נפרד .גם
בחיסון נגד פנאומוקוקים הצטרפה ישראל למדינות שנותנות אותו במספר מנות  2+1ולא
כפי שנרשם  2+1 .3+1מגן על  ,90%והוספת מנה לא תשפר את ההגנה.
פרופ' א .שליט:

כל עוד החיסון לא ינתן כחיסון שגרה יש לשמור על המינון המקורי.3+1 ,

ד"ר מ .שטיין:

יש לכלול את החיסון בתוכנית השגרה בתנאי שיתקיימו תנאים שיש להגדיר.

ד"ר ח .שטיין-זמיר:

תומכת בעמדה שהציגה ד"ר שטיין .על הועדה להמליץ להוסיף את החיסון לתוכנית חיסוני
השגרה יחד עם שיפורי תשתית מתן החיסונים הנדרשת.

פרופ' ר .דגן:

חיסונים קודמים המליצה הועדה להוסיף תוכנית חיסוני השגרה גם אם לא היו  C/Eאו
שלא היו נתוני  .C/Eחישוב  C/Eעל החיסון  4CMenBיביא ליחס שאינו מקובל בתוכניות
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מניעה ,אך אין בו צורך לשם קבלת החלטה .זו השקעה נטו של כסף כמו ההשקעה
במיגוניות בעוטף עזה .על הועדה לה מליץ בבהירות על הכללתו בחיסוני השגרה .הוא ימנע
מקרים מעטים קשים .הצורך להשקיע בתשתית הארגונית והלוגיסטית של החיסונים כדי
להוסיף את החיסון  4CMenBהוא מצב חדש.
פרופ' א .שליט:

ב"ועדת הסל" מאשרים גם טיפולים בסרטן שמאריכים חיים במספר חודשים בלבד אשר
ברור שאינם  .C/Eועדת הסל מתבססת על התפישה שצריך להשקיע בחולה הסרטן למען
הארכת חייו.

פרופ' ד .גרינברג:

התמותה ממנינגוקוק  Bהיא נמוכה ,אך שיעור הקטלניות גבוה .10% ,שיעור הנכות גבוה
עוד יותר .30% ,על הועדה לקבוע שהחיסון חשוב ,יעיל ,מוצלח ומומלץ C/E .הינו נושא
אחר .בעולם אידיאלי היינו ממליצים פשוט להכלילו בתוכנית החיסונים ,אך בעולם
המציאותי אני מסכים להצעת פרופ' שליט שנמליץ שתוכן הצעה על הלוגיסטיקה שהיא
תנאי להכללתו בתוכנית חיסוני השגרה ,אך על הועדה לאמר במפורש שהיא מאמינה
בחיסון וממליצה עליו.

פרופ' ש .רשפון:

עד כאן קיימת תמימות דעים שנמליץ על הכללת החיסון בתכנית חיסוני השגרה ונבקש
מהאגף לאפידמיולוגיה להגדיר מה התנאים ההכרחיים לשם כך.

פרופ' נ .קלר:

אני מסכים שיש מספיק מידע לומר שהחיסון יעיל .אני מחזק את דברי ד"ר מיכל שטיין
שחלה חובה חוקית על כל רופא להציע למטופליו טיפול שרשום בארץ .חשיבה על C/E
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רופא המחוז
אינה רלבנטית במקרה זה .לא נערך חישוב  C/Eבעניין טיפול במחלות מטבוליות בילדים
כמו גושה ו ,SMA-אשר הוספו ל"סל" .הגישה הנ"ל מצדיקה גם את מימון החיסון
 4CMenBכשגרה .תוספת המשאבים מעבר למחיר החיסון חייבת להיכלל בהגשה ל"ועדת
הסל" .בניגוד לזן  Cשנשאותו אצל חולה עלולה להמשך שנה (ולכן מומלץ למגעים לקבל
חיסון בנוסף לטיפול האנטיביוטי המונע) הרי בזן  Bהנשאות קצרה וטיפול פרופילקטי
אנטיביוטי ימנע העברה בלי חיסון.
אסור להימנע מהמילה "הועדה ממליצה על החיסון בילדים" ,שאם לא כן יתקשו הרופאים
לפעול במצב זה בו יש חיסון רשום והועדה לא הביעה המלצה להשתמש בו .המלצת הועדה
על הכללתו בתוכנית השגרה צריכה להיות ב כפוף למתן המענה הלוגיסטי המתאים .זה
ישפיע על סדר העדיפות שינתן לחיסון .לאור העלות הגבוהה כנראה זה לא יקרה בקרוב.
פרופ' א .סומך:

אני מעלה את הדילמה של רופא הילדים הבודד ,אם נמליץ על החיסון לכל ילד והוא לא
יכלל בתוכנית חיסוני השגרה .הרופא יצטרך להתמודד עם הסתירה שבין המלצה זו לבין
אי המלצה על הכללתו בתוכנית חיסוני השגרה.

פרופ' ר .דגן:

חוק זכויות החולה מחייב את הרופא לידע את ההורים על החיסון בלי להמלצת הועדה
שלנו.

פרופ' א .שליט:

אם אנו מביעים עמדה בעת הכללתו זו אמירה משמעותית להורים ולרופאים.

ד"ר א .אניס:

אם נמליץ על החיסון יצטרך האגף לאפידמיולוגיה לעדכן את ההמלצות שכבר הוצא על
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מנינגוקוק  Bולהוסיף להן את חיסון התינוקות והפעוטות .זה תנאי לכך שהביטוחים
המשלימים ומרפאות החיסונים בלשכות הבריאות יתנו את החיסון .אני מבקשת שהועדה
תחליט מה המנון לתינוקות בריאים 2+1 :או ?3+1
פרופ' ר .דגן:

חריגה מתנאי רישום החיסון (במספר המנות) אפשרית רק על ידי המדינה בתוכנית שגרה.
היא לוקחת על עצמה את האחריות לכך .כל עוד לא נכלל החיסון בתוכנית חיסוני השגרה
לא נכון שנמליץ רק לתינוקות .בתוכנית חיסונים ממומנת ע"י המדינה נותנים עדיפות
לתינוקות ,אך אם החיסון ניתן באופן פרטי יש להמליץ לכל גיל.

ד"ר א .אניס:

בכתיבת ההנחיות רצוי לומר מה מספר המנות ומה מועד המתן שלהן.

פרופ' ר .דגן:

אם החיסון לא נכלל בתוכנית השגרה חייבים להמליץ לפי הרישום .החיסון 4CMenB
רשום ל 3+1-מנות בלי שצויינו רווחי הזמן בין כל מנה .המדינה רשאית להחליט שכל מי
שיחסן  2+1מכוסה מבחינה משפטית ,אך זה לא קרה אף פעם.

ד"ר א .אניס:

האם אני רשאית להמליץ על לוח זמנים מועדף?

פרופ' א .שליט:
פרופ' ש .רשפון:

כן ,כל עוד יתאים ל ,3+1-וגיל המינימום הוא חודשיים.
הועדה תמליץ על מתן  .3+1כאשר יכלל בתוכנית השגרה אפשר יהיה להמליץ על .2+1

ד"ר א .האס:

כבר כתוב בתדריך  .3+1מה שצריך להוסיף בו בעקבות הדיון היום הוא שאפשר לחסן
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רופא המחוז
תינוקות וילדים בריאים.
פרופ' א .שליט:

חיונית המלצתנו על נטילת אקמול עם החיסון.

ד"ר א .האס:

זה כבר כתוב בתדריך החיסונים.

פרופ' א .שליט:

אם ינתן החיסון  4CMenBיחד עם חיסונים אחרים ואקמול יהיו ריבוי תופעות לוואי
ואפשרות לפגיעה בחסינות מהחיסונים האחרים .לכן חשוב שבתדריך מומלץ להפריד מתן
החיסון  4CMenBממתן חיסוני השגרה.

ד"ר ע .חבקין:

יש להבהיר את ההמלצות שהוצעו .המנדט של הוועדה הינו לתת יעוץ מקצועי .הקדשנו
לבעיות הלוגיסטיות יותר מדי זמן .זה לא המנדט שלנו.

פרופ' ר .דגן:

הלוגיסטיקה כן חשובה אם החיסון יכנס לתוכנית חיסוני השגרה.

פרופ' ש .רשפון:

הדגש בהמלצות התפתח בין תחילת הישיבה לבין המשכה .תחילה ההמלצה היתה
מהוססת .בהמשך היא חד משמעית ,בכפוף לקיום תנאים שיוגדרו.

פרופ' ר .דגן:

במהלך הדיון לא הוטל ספק בכך שהחיסון בטוח ,יעיל ורצוי .זה צריך להיות משפט
הפתיחה של ההמלצה.
חשובה מאוד ההמלצה העקרונית לחיסון כלל הילדים ,בעיקר מכיוון שדווקא האוכלוסיות

ד"ר ש .בן שימול:
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העניות ביותר הן הסובלות מהמחלה בשיעורים גבוהים.
ניתן לחסן גם במצב העניינים הנוכחי בשלוש מנות ,כלומר  .2+1למרות הרישום .הניסיון
הקליני שנצבר באנגליה ותקדימי עבר ,כמו בחיסון פרבנר מלמדים שהדבר אפשרי.
מתן אקמול אכן מחייב ביקורים נפרדים למתן החיסון . 4CMenB
פרופ' ש .רשפון:

האם יש מי שמתנגד להמלצה?

ד"ר א .אניס:

אני מבקשת המלצה ברורה לגבי המינון 2+1 ,או ?3+1

פרופ' ש .רשפון:
ד"ר י .מיסקין:

יש מנדט לאגף להתייחס לשתי החלופות האלו.
מה אנו מצפים שיעשה הרופא הראשוני עם המלצה על החיסון כשאין היכן לתת אותו?

ד"ר א .אניס:

הוא לא נכלל עד היום בביטוח המשלים כי לא המלצנו עליו בתינוקות ובילדים .מעתה זה
יהיה אפשרי.

ד"ר ח .שטיין זמיר:

על הועדה לתמוך בתגבור תחנות טיפת חלב לשם קבלת החיסון . 4CMenB

פרופ' ר .דגן:

מסכים .אני מזכיר שכבר קבעה הועדה קביעות דומות בעבר ללא הצלחה .במחוז הדרום
קיימת ירידה בשיעור קבלת חיסוני השגרה עקב מחסור חמור בכוח אדם.

ב ב ר כ ה,
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רופא המחוז

פרופ' שמואל רשפון
יו"ר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים.
העתק:
חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים
פרופ' משה אפרת ,מחלקת ילדים  ,המרכז הרפואי "כרמל" ,חיפה.
ד"ר שלום בן שימול ,היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע .
פרופ' רן בליצר ,מנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות ,אגף התכנון ,שרותי בריאות כללית ,תל אביב.
ד"ר טל ברוש ניסימוב ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות ,בית החולים אסותא ,אשדוד
פרופ' מנפרד גרין ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה.
פרופ דוד גרינברג ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים המרכז הרפואי "סורוקה" ,באר שבע.
פרופ' רון דגן ,היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע .
פרופ' דנה וולף ,מנהלת המעבדה לוירולוגיה ,המרכז הרפואי "הדסה" ,עין כרם ,ירושלים .
ד"ר עפרה חבקין ,רופאת המחוז  ,לשכת הבריאות מחוז המרכז.
פרופ' דניאל כהן ,בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב .
ד"ר דיאנה טשר ,מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי "וולפסון" ,חולון.
פרופ' ח'יתאם מוח'סיין ,בית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת תל אביב.
ד"ר יאן מיסקין ,שירותי בריאות כללית ,ירושלים.
פרופ' אלה מנדלסון מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים  ,המרכז הרפואי על שם שיבא ,תל השומר .
פרופ אלי סומך ,מנהל מחלקת ילדים ,בית החולים "מעייני הישועה" ,בני ברק.
פרופ' נתן קלר ,מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
פרופ' מיטשל שוואבר ,מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים ,המרכז הרפואי סוראסקי"  ,תל אביב.
ד"ר מיכל שטיין ,מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ,בית החולים "הלל יפה" ,חדרה .
ד"ר חן שטיין-זמיר ,רופאת המחוז  ,לשכת הבריאות המחוזית ,ירושלים.
פרופ' איתמר שליט ,מומחה במחלות זיהומיות בילדים .
בלה אלרן ,עוזרת האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
ד"ר אוה אברמוביץ ,ראש ענף בריאות הצבא ,מפקדת קצין רפואה ראשי.
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות  ,ירושלים.
ניצה כהן ,האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
ד"ר אריק האס ,אחראי על חיסוני השגרה  ,האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות ,ירושלים
ד"ר רועי סינגר ,סגן ראש האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות  ,ירושלים
ד"ר ליזה רובין ,מנהלת המחלקה לאם  ,לילד ולמתבגר ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
פרופ' טלי קינן—בוקר ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ( בפועל)  ,המרכז הרפואי "שיבא" ,תל השומר.
כתובת :ת.ד ,800 .שד' פלי"ם 15א' חיפה
דוא"ל rishpon@lbhaifa.health.gov.il
טל 04-8632914 :פקס04-8632915 :

العنوان :ص.ب  ,800شدروت بليام 15أ ,حيفا
بريد الكترونيrishpon@lbhaifa.health.gov.il :
هاتف  04-8632914فاكس 04-8632915
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Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800
E-MAIL: rishpon@lbhaifa.health.gov.il
Tel: 04-8632914 fax: 04-8632915

רופא המחוז
ד"ר ענבל גלאור ,רמ"ד אפידמיולוגיה ,ענף בריאות הצבא.
אורלי מלכה ,רפרנטית תקציבים וכלכלה ,בריאות הציבור ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר נעה שבירו רוזמן ,לשכת הבריאות תל אביב.
הנהלת משרד הבריאות
משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות.
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה.
אייל בסון ,דובר משרד הבריאות.
עינב שימרון-גרינבאום ,סמנכ"לית להסברה וליחסים בינלאומיים
רופאי המחוזות
תיוק: :לשכת הבריאות המחוזית חיפה:רופא המחוז:הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:פגישות2018:
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