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 27/01/2016 

 שבט, תשע"וב"ז י 
 

 

 וריבאל פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הצ
 

שימוש בישראל העל  19.1.16-ממיות ולחיסונים כום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהויסהנדון: 

 נגד פנאומוקוקים בתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדותבחיסונים המצומדים 

 

בשימוש דנה הועדה  התקיימה ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים כשיחת ועידה טלפונית.  19.1.16-ב

-ו (סינפלוריקס)  PCV10 בישראל בחיסונים המצומדים נגד פנאומוקוקים בתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות:

PCV13  (13פרבנר). פרופ' דוד גרינברג, פרופ' רון דגן,  פרופ' שמואל רשפון, בישיבה חברי הליבה של הועדה: שתתפוה

פרופ' נתן קלר, פרופ' מיטשל שוואבר, ד"ר מיכל שטיין, ד"ר חן פרופ' אלי סומך, ד"ר  עפרה חבקין, ד"ר דיאנה טשר, 

ד"ר מנור , ד"ר רועי סינגר, ד"ר אמיליה אניס שבתוקף תפקידם:החברים כן השתתפו  זמיר ופרופ' איתמר שליט. -שטיין

 להלן סיכום הדיון והמלצות הועדה. .וד"ר זיוה אמיתי ןניצה אברמסוד"ר  ות המשקיפות החברו ,שפריץ

 

 תקציר מנהלים

 השימוש בישראל בחיסונים המצומדים נגד פנאומוקוקים בתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות .1

 החיסון המצומד נגד פנאומוקוקים, המתאים לתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות של ישראלהועדה דנה בשאלה מהו 

עומד בתנאים הנדרשים לספק הגנה  PCV13הרשומים. הועדה ממליצה פה אחד כי רק החיסון  חיסונים השני מבין 

נחלה בישראל הצלחה חסרת תקדים בהגנה על  PCV13-מספקת על בריאות הציבור מפני זני החיידק. תכנית החיסון ב

ילדים  מפני זיהום פולשני שגורם החידק פנאומוקוק, וכן מפני  דלקת ריאות ודלקת האוזן התיכונה. חיסון זה מונע 

ביעילות גבוהה את נשאות זני החידק בילדים. הוא מיצר "הגנת עדר" חזקה שבזכותה נמנעים בקרב מבוגרים מחלות 

עדיפות גבוהה בהרבה על  PCV13-בכל המדדים האלו יש ל קיות קשות בהיקף גדול יותר מאשר בקרב ילדים.פנאומוקו

מגן הגנה  ישירה  PCV13לאנטיביוטיקה של זני פנאומוקוקים. רק  מצמצם את סכנת העמידות  PCV13. רק PCV10פני 

 . PCV10בה מזו של ולכן מספק נגדם הגנה חזקה בהר 9A1-ו A6מפני נשאות של  זני החידק  

 . הועדה המתאימה ביותר להמליץ על הכללה בסל של חיסונים2

כיום  הוספת חיסונים ל"סל השירות" נעשית בתנאי של המלצה של  הועדה הציבורית להוספת טכנולוגיות חדשות ל"סל 

הוספת תרופות מתיחסים לשלה וכללי התעדוף תוכן החשיבה , מנדט של ועדה זוההבריאות", היא "ועדת הסל". 

האוכלוסיה, כמו על  הגנההתכנית מ חיסון הוא חלק אלו כי ובדיקות ל"סל". שיקולי הוספת חיסונים ל"סל" שונים מ

שתדון לכן ממליצה הועדה  .וזיהום סביבתיקרינה  מחבלים, ,כמו המיגון נגד טיליםו שבנתה ישראל על גבולותיה החומה

  ית נפרדת להוספת חיסונים לתכנית החיסונים של המדינה.  גרת יעודהנהלת משרד הבריאות במיסוד מס
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 סיכום הדיון

ד"ר  יאן מיסקין, פרופ' : ברים החדשיםבמיוחד את הח, וכבה החדשך את הועדה המיעצת בהרמבר  פרופ' ש. רשפון:

על ידי חברה הישיבה ראשונה יבוצע תמלול של לטשר. וד"ר דיאנה גריפאת ראמי ד"ר  ,חזן-נתי קלר, ד"ר מולינה

 מקצועית.

 השימוש בישראל בחיסונים המצומדים נגד פנאומוקוקים בתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות .1

החיסון המצומד בשאלה מה פרופ' איתמר גרוטו דנה הועדה על פי בקשת ראש שירותי בריאות הציבור  2012בינואר  5-ב

רשומים בישראל, החיסונים השני מבין  גיל הילדות של ישראלנגד פנאומוקוקים, המתאים לתכנית חיסוני השגרה של 

PCV10 ו-PCV13הנימוקים . 13ות הציבור של ישראל הוא פרבנר . הוועדה המליצה שהחיסון המתאים ביותר לצרכי בריא

ט, בפר A 19זןונגד  בכללמועילות החיסון הרבה על בהתאמת הזנים, מידע רב עדיפות בהם  להמלצה זו היו  העיקריים

 התקבלה  פה אחד.. ההחלטה נשאות החיידקעל השפעתו על ושמיצר החיסון  "חסינות העדר"מידע מחקרי רב יותר על 

קרוב. אם עומד להסתיים ב PCV13. תוקף החוזה על רכישת לפי בקשתו של פרופ' איתמר גרוטומתקימת  היוםישיבה ה

לעומת  לפי חוק חובת המכרזים. מכרזהרי יש צורך ב מאפייני החיסונים דומים מבחינת ההשפעה על בריאות הציבור

אין  הרי מבחינת ההשפעה על בריאות הציבור  שהוא עדיף מבין שניהם  אם באופן חד משמעי יש חיסון אחד זאת, 

חומר הרקע ת הדיון התבקשתם לקרוא את ראלק לשקול שיקולי עלויות.  איננו מתבקשים גם הפעם   הצדקה למכרז.

יעילות, על ה אודות  תוצאות המחקרים  GSKנציגי חברת הועברו לועדה  על ידי שת המאמרים ששלוא.  הבא: 

  המסכמת  את המידע החדש GSKשל חברת  המצגת. ב. קוויבקבבפינלנד, בברזיל ו PCV10המועילות והגנת העדר של 

. אבקש ם נושאיםהדנה באות  , PCV13צרנית , ייזריפג. המצגת של חברת  ת. והאחרונ שנים ב  PCV10שנוסף על 

  שהמצגות יהיו מול עיניכם במהלך הדיון. 

 או שתי  אחת עם עניינים של המשתתפים. מי מהמשתתפים עבד ההצהרת ניגוד אני מבקש לקבל את לפני פתיחת הדיון 

  מהן. או קיבל תשלומיםאתן  ו היה בקשר , אהיצרניות של שני החיסונים הנידונים

מחקר מעבדתי והן מחקר , הן ) קרנות מחקר(חמש השנים האחרונות קיבלתי מחברת פייזר גרנטים ב  דגן:פרופ' ר. 

ובעבר בשלוש השנים האחרונות דמי מרצה קבלתי  GSK-זו גם קיבלתי דמי מרצה ודמי ייעוץ. מחברה אפידמיולוגי. מ

משתי שקבלתי  ודמי הייעוץ רצה דמי המ , יבלתי.  חלק מקרנות המחקר שקGSKמענקי מחקר. בעבר גם יעצתי לחברת 

   והחיסונים נגדו. קשורים ישירות לנושא של פנאומוקוקוס  החברות

גם  השתתפתי  הן. קיבלתי דמי מרצה משתיבגרנטים של שתי החברות ומחקרים ובשותף  אניגם  גרינברג: .ד' 'פרופ

 . ויעצתי להן פנאומוקוקיםנגד בפעילויות של שתי החברות שקשורות בחיסונים 

ם רשאים להשתתף בהצבעות אם כאינרשאים להשתתף בדיונים אבל לאור קשרים אלו שניכם אמנם  רשפון: .שפרופ' 

 יהיו. 

חיסוני טיפול אנטיביוטי ו  :וקיבלתי דמי ייעוץ מחברת פייזר בנושאיםבתשלום  אני נתתי הרצאות   קלר: .נפרופ' 

 פרבנר למבוגרים. 

 לא היו הצהרות נוספות.  ות. הצבעקלר רשאי להשתתף בדיון אבל לא ב פרופ'גם  פרופ' ש. רשפון:
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גם על  ,2012בינואר  5-ישיבתנו הקודמת בבקיים חדש שלא היה המידע הות: א. מה אלתי השאני מבקש להתמקד בש

ואם כן מהי  שהתקבלה אז את ההחלטההאם המידע  החדש הזה מביא לצורך לשנות . ב. PCV10וגם על  13פרבנר 

 . ההחלטה החדשה

מהמידע   95%שהיא מוקד הדיון. המצגת שלי ארוכה יחסית, אבל היא מכוונת לאורך כל דרכה לשאלה  : דגן: .רפרופ' 

על החידק וגם לגבי הבנות אחרות  PCV10, גם לגבי PCV13ם לגבי וא מארבע השנים האחרונות, גההכלול בה 

א ניתנת בכלל להשוואה לזו היא אקספוננציאלית והיא לות אלו האחרונות, העלייה בהבנבארבע השנים . פנאומוקוקוס

  .2012של 

. במדינת ישראלשגרה נגד פנאומוקוקוס חיסון תכנית שש שנים של המצגת מדגימה את ההשפעה על בריאות הציבור של 

ספרתי את ימ.  PCV10 דע החדש על . כן היא תתיחס למיחלקי או מלא PCV13-שימוש ב מתוכן ארבע שנים הן שנות 

 להקלת הדיון.  השקופיות

התמקדו במניעת המחלות  דיונים בהשפעת החיסונים המצומדים נגד פנאומוקוקים רוב ה 2008-9-שב: בעוד 2שקופית 

מחלה הפולשניות שהוא גורם, הרי היום מקובל שיש לדון בהיבטים רבים אחרים הקשורים לחיידק זה: בנוסף ל

כדי לקבל את התמונה , "הגנת העדר"גם  , ואוזניים ודלקות ריאות וכו'גם המחלות המוקוזליות שהן דלקות  ת פולשניה

 תקבל גילבבילדים סך התחלואה  על בריאות הציבור ועל השפעת החיסונים עליה.  פנאומוקוקוסהשפעת ההכללית של 

 . הגילים ביחדהפולשניות נמוך בהרבה מזה של  התחלואה בשאר מחלות בהחיסון 

היא מראה שהזיהום הנפוץ של התחלואה מפנאומוקוק. זו השקופית הקלאסית שמראה את הפירמידה  :3קופית ש

 המחלה הקטלנית גורם לעומס תחלואה גדול מאוד. דלקת ריאות היא דלקת אוזניים. הוא  הנגרם על ידיו הוא ביותר 

משיעורי  100עד  10פי צה ממחלה חודרנית: שיעוריה גבוהים ביותר שגורם הפנאומוקוקוס.  היא גם הרבה יותר נפו

פנאומוניה מפנאומוקוקוס, לא בהכרח נגרמים מ ממקרי התמותה בילדים בעולם ובמבוגרים 95 %פולשנית. מחלה 

נדירות יחסית.  הן אבל ,מיה ודלקת קרום המוח שהן המחלות הקשות ביותר מבחינת גרימת נכות קבועהבקטרמ

 5%-. כל המחלות החודרניות ביחד  מהוות פחות מinvasive pneumococcal disease-מכלל ה 15%ווה מנינגיטיס מה

 מכלל התחלואה הנגרמת ע"י החידק. 

 2008בקופות חולים. לפני  PCV7נתנו  2008-משל השימוש בחיסון בישראל:  את ההיסטוריה תארת מ 4שקופית מספר 

עד  catch upעם בתכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות  PCV7וכלל ה 2009יולי . בשיעור קבלת החיסון היה נמוך מאוד

-ב catch up -, פרט לcatch upללא  PCV13 -ב PCV7 ילה החלפת התח 2010בנובמבר שנתיים. גיל 

immunocompromisedשל  הילדים. קטן מאוד יעוט , שזה מ 

ילדים הראשונים שמגיעים ה 8 את למחקר כניסים מדה כל יום עבומתואר המעקב אחר קבלת החיסון. ב 5בשקופית 

-כ. הנתונים הם על קבלת החיסון. במחקר חלבת טיפנתוניהם ילקחו מ, שההורים מסכימים ש5מתחת לגיל לחדר מיון 

מאפשרת מעקב כל שבוע במשך כל התקופה ילדים  40קבלת המידע על  יהודים.   6,000-בדואים ו 6,000ילדים,  12,000

: 10זנים לחיסון עם  7החיסון עם   ההבדלים בזנים ביןמפורטים  גרף הקטן למעלהב החיסונים.קבלת מיקה של הדינעל 

 .A19-ו A6זנים נוספו גם  13, שהם זנים מאוד חודרניים. בחיסון עם F7-ו 5, 1נוספו זנים 

אה . בגלל האיחורים בקבלת על התחלובילדים   PCV13 -ו PCV7הכנסת השפעת מראה את הדינאמיקה של  6שקופית 

כחול ב, 95%כשכבר הגיעו לשנה השנייה לחיים:  בגרף השמאלי אחוז הילדים שקיבלו לפחות שתי מנות,חיסון הוכלל 
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ילדים שכבר הגיעו לשנה שלישית, שלהם כבר נכללים גרף הימני, גם כן בהתחשב באיחורים, ב. PCV13אדום  בו 7פרבנ

 95% -כ . הוא דומה  גם בשאר אזורי הארץ:בקנה מידה עולמי. שיעור קבלת החיסון גבוה היה שלושה חיסונים ויותר

 .דחףמנת קבלו  %90-כשתי מנות וקבלו לפחות 

 invasive pneumococcal diseaseכל המקרים בכל הגילים של  את הדרך המורכבת של איסוףמסבירה : 7שקופית 

אפידמיולוגים ואנשי מעבדה. חלק גדול , רופאיםם, מיקרוביולוגיכולל , הנתונים  איסוףבמשתתפים איש  65. מכל הארץ

 בקרה טובה על שלמות האיסוף. נמצא יש  : זאת אומרת  .capture- re captureמבוסס על ,  2009, לפחות אחרי המידע מ

 . למדי תמונה מלאההבכל מעגל  כך ש 5%-יותר מאבדים שלא מ

פורסם  . הדבר לסרוטייפינג ולכן עשינו גם אקסטרפולציות מאוד מדוקדקות היו לנו מקומות שלא שלחו 2009עד 

כל הזנים זורמים אלינו לדרום  2009-האקסטרפולציות. מאת תאור בעבודות הקודמות שלנו. אפשר למצוא בספרות 

מרכזית יום למעבדה הים כשולח 70%מכל הזנים. בנוסף  95%-93%אנחנו מצליחים להחיות . ונעשה שם סרוטייפינג

אי התאמות בין תוצאות המעבדה בבאר שבע כשיש . . אנחנו עושים את זה בנוסףנגפייבירושלים וגם שם נעשה סרוטי

עובדים בשיתוף פעולה מבצעים ברור. שתי המעבדות בודקות אחת את השניה. , (זה קורה לפעמים)ירושלים, לאלו של 

 מלא.

יש אחוז מסוים שעבר  2008-9עד כאמור . 1989-ף של הדגימות ב: מדגימה את הנתונים מאז החל האיסו 8שקופית  

סרוטיפים אמיתיים בלי  100% -כ 2009-מגיל, פר קבוצה אתנית, פר סרוטיפ.  לפיאקסטרפולציות, כל אחת 

ל אחת מהקבוצות.  שנים בכ 5-בני פחות מילדים בקרב  100,000-ללפני זן  מתוארים שיעורי ההארעות אקסטרפולציות.

ברוב . היא ארעה מגמה של עלייה. לפני  עידן החיסון נראית 7בפרבנרזני החיסון שהתחלואה מאת  רמתאהקו האדום 

חולים  0-יש ירידה למעשה ל 2009-בPCV7 -אחרי הכנסת ה. הארצות בעולם. זה הולך יחד עם מגמת עלייה בעמידות

עליה מסויימת ייתה נטייה ל. הPCV13 -יש בהזנים הנוספים שתחלואה ממתוארת הבסגול  .5מתחת לגיל מזני החיסון 

תכנית חיסוני השגרה. ל PCV13חרי הכנסת . היא נעלמה אA19-בתכנית החיסונים. רובה ב PCV7 בתחלואה מאז  הוכלל 

זני . למעשה PCV13 שימוש ב ועוד יותר מה PCV7 -שימוש השיגרתי בכתוצאה מהונעלם ירד הוא גם , בתכלת, 3Aזן 

 replacement. יש 13בנרשנים בזכות השימוש בפר 5מהמחלות החודרניות בילדים מתחת לגיל נעלמו כמעט החיסון 

 . 10ובשקופית  9בשקופית נראה  הסך הכול,כיום. תאזנת . היא מחיסוןשלא בעלייה בזנים כלומר מסוים, 

 -א האת שימדגים  הוא  .אפור לאורך חודשי שנהה ענןמתאר ה  לפני הכנסת החיסוןש יםשנה 20 את   9שקופית ב

incidence וה-  incidence הקו הכחול הוא כל חודשי השנה. בהטווח שביניהם , ואת שנים 5-ביותר בבני פחות מ נמוך ה

 זני-, מכל הזנים ביחד, כולל לאIPD ,invasive diseases-חולים בשהיה לפני הכנסת החיסון במספר קו חציון התחלואה 

תכנית שנים שלפני תחלואה אפסית יחסית לזו של ההבזכות תכנית החיסון, כל השנים האחרונות, בלעומת זאת,   חיסון.

נמצאת בקו התחתון יחסית לכל התחלואה  ( אוקטוברהעקומה מגיעה רק עד  , ) בצבע אדוםשנה האחרונה ה  חיסון.ה

  .5השיעורים הנמוכים ביותר בילדים מתחת לגיל בה נראית השנה  2015-16שאר הקווים. עד עכשיו שנת 

 -ירידה בתחלואה של כ עלות מאוד משמעותית והתייצב . מודגמת ירידה חודשסך כל חולים לפי ואים את ר 10בשקופית 

 תכנית החיסון למעשה חיסלה את זני החיסון.תחלואה מזנים שלא בחיסון. . לא יכולנו לרדת יותר מזה כי יש  67%

 חיסון.ם שלא נכללים בזנימיא השכמעט לא עלתה בגדול ותחלואה  ם שרידים של נשארנו ע

נשאות של פנאומוקוקים. כל בילדים לבדיקת  ייםנזופרינגיאל יםמשטחמחקר שבו נלקחו מ ותתוצא מראה 11שקופית 

. המחקר בממוצע לשנהילדים  1,500נבדקו  שנה מתחילה ביולי ונגמרת ביוני לשנה הבאה, זה לפי שנות הכנסת החיסון.
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גם לפני וגם אחרי הכנסת השכיח ביותר  , שהיה19Aן , באדום ז6Aזן , בתכלת PCV7מוצגים נשאות זני בכחול ממשיך. 

-ל 30%-שיעור הנשאות ירד מ ודרניים אבל לא כל כך נישאים.זנים ח, שהם 7A-ו 5, 3, 1נשאות זנים צהוב . בPCV7-ה

-ו A6. עד הכנסתו לא ירדה באופן משמעותי נשאות זנים PCV13המעבר לזכות בבהמשך מודגמת ירידת הנשאות . 6%

A19 ארעה רק אחרי התחלת השימוש בבהם . הירידהPCV13  .שיעורי . 70%-של זני חיסון ב  בגדול יש ירידה IPD   מזני

. לכן החיסוןהנם חשובים מאוד להערכת תכנית  באוכלוסייה הכללית שלא מקבלת חיסון, למשל מבוגריםהחיסון 

גילי  באחריותה של ד"ר  (אנחנו כבר עובדים על העדכון שלו), אני מראה חלק מפרסום, 12בשקופית הבאה, שקופית 

לגבי מחלה במבוגרים שקשורה לזני  .מבוגריםהתחלואה באת נתוני ת מרכזש, IPD-יוחאי, בתוך הקבוצה של ה-רגב

כשמכניסים גם את  . 2014נתונים בשקף הם  עד לירידה בנשאות. הירידה שדומה מאוד גרמו ל PCV13וגם  PCV7חיסון 

מחלה שיעורי ב  PCV13וגם בזני  PCV7ם בזני ג 70%ירידה של  עדיין לא מופיעה בשקופית, רואיםש, 2014-15שנת 

מפתח  בילדים. לכן הנשאות בילדים, ואני אחזור לזה, היא נקודת תבנשיאולירידה  . הממצא מתאים במבוגריםפולשנית 

 בנושא של הגנת העדר, או הגנת הזולת. 

ם שלא בחיסון זני( שלהם בreplacementהחלפה ) היה תזני חיסון ובמחלה מ תבנשיאוירידה תחול שאם בעבר חששו 

. היא מדגימה את סך 13שקופית לא זה המצב כפי שרואים באך רידה בתחלואה. ימנע את הישל זנים זה חלוף שואולי 

 18בכחול,  17עד  5 בני  בגילים השונים מעל גיל החיסון. non vaccine type, גם vaccine typeגם זאת אומרת  החולים, 

כלומר . ות, והתייצבIPD-ב 70%יש ירידה של  17עד  5פלוס באדום. רואים שבגיל  65-בחום ו 64עד  45במג'נטה,  44עד 

 50%הייתה ירידה טוטאלית של מעל   ים בריאים בגיל ההורים,אנש,  18-44. בגיל replacementכלל לא היה בגיל זה ב

-18% הייתה ירידה של  ,replacementבגילים היותר גבוהים, בגלל שיש שם יחסית יותר . מכלל המקרים עם התייצבות

מספר החולים . בסך הכול הירידה בשיעורים הגבוהים, גם כן עם התייצבות. זאת אומרת אין פה קפיצה בחזרה ל19%

תחלואה: הרבה מאוד  פחית המיעוט שמקבל חיסון מ. כלומר: 5, כפי שהודגם מתחת לגיל 10פי גבוהה  5על גיל מ

 ילד עצמו שמקבל חיסון. בנוסף ל   IPDחולי 5-ל 4 נמנעים בין 

אנחנו מסתכלים , שבה 2001-2זה המיעוט ואנחנו עושים פה עבודה בבאר שבע, פרוספקטיבית, מאז  IPD-צריך לזכור ש

לכל הנגב, זאת אומרת זאת אוכלוסייה של בלבד מיון ילדים אחד חדר תזכרו שיש  .על הילדים שהגיעו למיון ילדים

לכן  . , שמשתמשים כולם בחדר מיון אחד, וגם נולדים פה5ילדים מתחת לגיל  80,000-כ, לידות בשנה  15,000-16,000

 5יל בקרב בני פחות מג , קוראים את כל צילומי החזה2000י מאז שנת אנרג ופרופ' גרינב. ניתן לחשב שיעורי היארעות

כללי ארגון הבריאות העולמי. פרופ' או שוחררו או אושפזו. זו מערכת שלמה שעובדת לפי בכל הילדים שהגיעו למיון 

רשום רואה מה , לפני שאתה בכלל "בליינד"זו קריאה  .השתתפנו גם בקבוצת העבודה שקבעה אותם גרינברג ואני 

, נשלח יחד עם "פנאומוניהמאבחנים "כל אחד מהמקרים שאנחנו  את הצילומים  לחוד.  קורא. כל אחד מאתנו בגיליון

". בשקף מודגמים השיאים של אלבאולר פנאומוניהנכללים בקטגוריה "מאשר המקרים שהוא . רק בקרה  לפרופ' בר זיו

 .במדרגה שקרתה אחרי הכנסת החיסון. הקו האדוםהירידה . מודגמת ורף של כל שנההתחלואה בח

דלקת ריאות אובחנו עם , שהגיעו לחדר מיון, עברו צילום ו5ילדים מתחת לגיל  1,000-ל יעור , מראה את הש14שקופית  

 ,PCV7-ירידה קטנה, לא מאוד מרשימה, עם הכנסת ההודגמה . 100,000-ל 1,400בסדר גודל של  היתה . היא לביאורית

עד היום ו מאז לידתוילד ש. אפשר לחשב בה ארעה התיצבות,  54%של מדרגה  ירידת מודגמת  PCV13 -למעבר ם האבל ע

, אוריתלביביקורים בחדר מיון שיהיו חיוביים לדלקת ריאות  6,750ילדים אלה יהיו  100,000, מתוך 5שהוא מגיע לגיל 

הכנסת לתקופה שקדמה לבהשוואה  PCV13 -לתקופת המקרים  3,645הירידה מהווה יותר משליש מהם מתאשפזים. 
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, ששם מדברים על ירידה של עשרות חודרנייםהחיסון. אלה סדרי גודל לגמרי אחרים מסדרי גודל של הירידה של מקרים 

 .100,000-ופה אנחנו מדברים על ירידה של אלפים ל 100,000-ל

הוספת החיסון  לפניששנים בפזו מתחת לגיל שנתיים. , שאושלביאוריתדלקת ריאות מדגימה את שיעורי   15שקופית 

 .50% -הורידה אותם ב, PCV13 של  , אבל במיוחדPCV7התכנית  של חיסון על ידי  100,000.-ל 2,300 השיעור היה 

 ירידה( 66%דרניות )וניתן לראות בילדים מתחת לגיל שנתיים ירידות די דומות אך בסקאלה אחרת. בעוד שבמחלות ח

מקרים,  1066הביאה לירידה של  אלבאולריתפנוימוניה ם מבאשפוזי 42%-הירידה בהרי , 100,000-קרים ל 61פחתו הו

 הפולשניות. מחלות הירידה בשיעורי המאשר   17.5כלומר פי 

הם שוחררו אלבאולרית ו המפנאומוניצולמו ונמצאה אצלם , ר המיוןדעל הילדים שנבדקו בח תמבוסס 16שקופית  

הפנאומוניה מקרי כל  ,לות שונות. זאת אומרת בגדולא, כמובן בסק IPDחופף את זה של  אצלםקו הירידה  לביתם. 

   .פנאומוקוקיתדלקות ריאה בעצם כנראה ילום חיובי, הם עם צ אלבאולרית שאנחנו רואיםה

הפולשנית, אך בהתחלה  תחלואה הוריד את ה PCV7-. נמצא שהאשפוזיםהנתונים על לעומת זאת בצד ימין רואים את 

את הוריד והשפיע, כן  PCV13 לעומת זאת . .המפנאומוניהאשפוזים של ילדים עם מספר השפיע על ממש לא  הוא

 PCV13 לא ארעה אלא אחרי הכללת האשפוזים גם ירידת  מדרגה. זאת אומרת  תשארתוך ה, התחלואה בבת אחת

גרינברג, אנו מעלים שאלה באיזו מדה המקרים שעדיין קורים הם פרופ' עם  ל ידי בתכנית החיסונים. במחקר שנערך ע

 מתאימים יותר למחלות ויראליות.  CRP-הו ההיפוקסיות, הגיל הדם, ספירות : הרמזים שיש מקרים פנוימוקוקאלים.

, אבל PCV7-פנאומוניה נדחית לפעמים, בייחוד המקרים היותר קשים, על ידי הירידה בתחלואה בשהכזכור הדגמנו 

PCV13 מוריד יותר טוב  . 

נוטים להיות יותר  13PCV-הכי זני  PCV7-פנאומוניה הרבה יותר משיעורי תרם לירידה ב PCV13 -שרואים  17בשקופית 

  נפוצים בפנאומוניה  מאשר במחלות חדרניות ללא פנאומוניה

אשפוזים ה במספר   43%ירידה של רעה א פחיתה תכנית החיסון. ה respiratory infectionsכמה מדגימה .18שקופית  

. הקו השחור 100,000-מקרי אשפוז ל 654של  ירידהארעה  2006-9-לבין  2014-15 .  בין של ילדים מתחת לגיל שנתיים

 lowerהמקווקו זה כל המקרים שהגיעו, ואנחנו בודקים את זה כל יום בבית החולים, כל המקרים שהגיעו אלינו 

respiratory infection מתחת לגיל שנתיים, ואושפזו. אנחנו יודעים שיש מעורבות של פנאומוקוקוס שם, אבל לא תמיד ,

לכן הם תורמים לירידה של עוד הרבה יותר מקרים מדובר בבאשפוזים האלה, אבל  20%של ואים ירידה רידענו כמה. 

היא  . 24%, היא all cause pneumonia   ,all cause LRI הירידה הכללית של כל מה שנקרא. 100,000-מקרים ל 720

מועיל הרבה יותר  PCV13.  100,000-מקרים ל 1,374ירידה של . היא מלמדת על מארצות הברית  דומה מאוד לפרסומים

 .   7PCVבכך מאשר 

, 1זנים נגרמים בעיקר מלמדנו שאלה  . pleural effusionאו  pleuropneumoniaלא מנע ביעילות , PCV7-בעבר נמצא ש

3 ,5 ,7F ,14 19-וA . ם שנמצאים רק בכולם זני 14זן חוץ מ- PCV13  בולא- PCV7 או שלא ראו ירידה . במדינות שונות

. זו אחת השקופיות הבודדות שאני מביא מחוץ לארץ, כי אין לנו אפילו עליהאו שראו  PCV7במצבים אלו מחיסון 

, זאת אומרת דלקת ריאות מכל הסיבותואים בקו הכחול את מה שקרה לרנגליה, באבנושא זה.  עבודה טובה מהארץ

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 

7 

.  PCV13-ועוד דרגת ירידה אחת בזכות המעבר ל PCV7-רואים ירידה בזכות השימוש ב  - פנאומוניה ללא אמפיאמה

, בין השאר כתוצאה מזה שעלתה התחלואה מזן 7פרבנר אבל בשיעורי אמפיאמה דווקא חלה עלייה בתקופת השימוש ב

A19 כל עוד לא נעשה שימוש בנעלם  לא מהיאמפי.  ההבדל בין השפעה על אמפיימה לבין ההשפעה על דלקת ריאות בלי-

PCV13.  

דרך כלל חוזרות ונשנות, לא מגיבות דלקות אוזניים בעייתיות, במתארת את השפעת החיסון על שיעורי  20שקופית 

בשכיחות ניקור בסורוקה מבצעים . עור התוף יקורמבצעים נ ילדים שמגיעים עם בעיות חוזרותל ם כרוניות.ולעיתי

, 2000-משנות ההחלו בגלל המחקרים ובגלל הרצון לדעת יותר את הפתולוגיה בכלל. לכן יש לנו עבודות שגבוהה יותר 

במקרה  של שירותי הבריאות בנגב ניתן היה  לחשב  ת. בזכות הייחודיופנאומוקוקיםם נגד השימוש בחיסוניעוד לפני 

. יש נתונים  serotype specific otitis mediaההיארעות של  ור( את שיעבעולםאחר שום מקום לא ניתן במה ש)הזה 

 1,000-ל 13PCVההיארעות למקרים מזני החיסון  ורשיע כל שנה. לפני הכנסת החיסון ב2015ועד יוני  2004-5-מהחל 

 בשכיחות של הזנים האלה בניקורים ובבדיקות אחריעצומה הירידה ה מודגמת . אלףל 10 היו  לתרבית ושהגיעילדים 

.  PCV13והמשך הירידה מאז הפעלת תכנית החיסון על ידי  A19קלה של , עם  עליה PCV7  -התחלת תכנית החיסון ב

זאת אומרת יש היעלמות כמעט מוחלטת של  .IPD-שהודגם בירידת זני החיסון ב, בדיוק כמו 97%-הגיעה להירידה 

 חיסון.מזני הפנאומוקוקוס שנגרמות ע"י דלקות אוזניים 

 . ןחיסובלא שזנים התחלואה משואלת אם יש במקביל נתונים על   :ד"ר ח. שטיין זמיר

. דלקת אוזנייםב שלנו היום על התובנותLancet Infectious Diseases -אציגם בהמשך.  התקבל מאמרנו ל כן פרופ' ר. דגן:

ת אך עלולה להתקדם למצב בעייתי בשלב מוקדם בחיים, הרבה פעמים אסימפטומטיהמחלה מתחילה ממחלה תמימה 

אין לד לרוב מאחד מזני החיסון. ליתחילה הוא שדלקת אוזניים מרואים בגרף מה שמהילדים.  20%-בבאופן כרוני 

אחר כך  חיידקים אחרים כולל חיידקים שהם לא  "מתלבשים"נזק ועליו ה . החידק גורם אתחודשים 4עד גיל חסינות 

רק פנאומוקוקוס יכול רק להוריד מסרים שהושמעו בעבר שחיסון נגד . זה מאוד חשוב בהתחשב ביםפנאומוקוק

 כבר בעבר סברנוהמופילוס. אנחנו לכאורה מפחית גם תחלואה מ GSKפנאומוקוקוס, לעומת זאת חיסון של תחלואה מ

שיעורי כתוצאה מהורדה של  ,המופילוסתחלואה מיכולים להוריד ס בלבד ווכי גם חיסונים נגד פנאומוקוקנכון, שאין זה 

צריך לזכור שהילד הקטן צריך להיות מוגן מאוד מוקדם כדי שבאמת הוא לא  . תמקובלגישה זו זיהומים משניים. היום 

 םילדיכיום . recurrency -ו הchronicity -הרבה פעמים את הייחשף לזני חיסון בחודשים הראשונים שהם קובעים 

 נהניםהם  לאחר קבלת החיסון . זני חיסון, עוד לפני שהם קיבלו את החיסון בה לא נמצאים כמעטנולדים לתוך סביבה 

שילכו וירדו, דלקות אוזניים לא רק אנו מצפים ששיעורי חיסון. לכן ההגנה כפולה, גם על ידי הסביבה וגם על ידי מבעצם 

שאנחנו  culture negativeגם המופילוס ויתיות לגבי זנים אחרים, כולל זנים שלא בחיסון, וגם אלא שגם יהיו פחות בעי

אפיזודות  קורות פחות שאם המנגנון היום הוא   .ביופילם מייצג מצב של נוכחות יודעים היום שזה בעצם

 ניים כרוניות.אוזדלקות  יהיו פחות ,מוקדמות אליותפנאומוקוק

בשקף שאלה.  ד"ר שטיין זמיר צריך היה להוכיח שזה נכון על ידי מעקב של מה עשה החיסון מעבר לזני החיסון, כמו ש

)המדובר במחלה כרונית או חוזרת  כל הפנאומוקוקים, גרף שמאל, רואים את הירידה בתחלואה הנגרמת ממ24

שנייה פעם , וPCV7שפעת מה, בשני שלבים, פעם אחת רואים את הזו ירידה מדהי . 87% בעיקרה(. הודגמה ירידה של 

 שזה הזן הגורם לדלקת אוזנים.  nontypable Haemophilus influenzae -ב 78%. רואים ירידה של PCV13את השפעת 

. PCV13-הזנים היחודיים לאחת, ה .הייתה מזערית משתי סיבותלחיסוני הילדים  PCV7-לאחר הכנסת ההירידה 
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התחילו להיוולד ילדים לסביבה שלא מסתובבים שם של הפעלת תכנית החיסונים ארבע שנים -שלושאחרי רק השניה: 

 culture negative -הירידה של הכמו כן ניתן לראות את שנתיים. ניתן אצלנו רק במשך  PCV7, והרי יותר זני חיסון 

 עם המצאות ביופילם.  OMמצב של שזה בעצם 

 החיסון, והרבה מעבר לפנאומוקוקוס. רבה מעבר לזניקורית האוזניים גם שהפחתת שיעורי דלקת  מוד 25בשקופית 

שהייתה קיימת  PCV7בזכות הירידה . מודגמת כל המקרים שהייתה בהם אינדיקציה להישלח לתרביתמוצגים 

בהן יש צורך בעייתיות שדלקות אוזניים של   השיעורים. היום PCV13בזכות ומשמעותית, אבל קטנה, לעומת הקפיצה 

הדינמיקה הזאת היא  . אין נתונים שיתמכו בהשערה שיתכן והממצא נובע משינוי בהרגלים.71% -נמוכים ב לבצע תרבית

 .100%-קרוב לשהיה  ,זני החיסוןבהאפקט  לאור הממצא על לא דינמיקה שמראה שינויים בהרגלים, בייחוד 

גדולה ון מקבילה לכל תוצאה אחרת בזני החיסון כשבסך הכול יש ירידה דלקות אוזניים מזני החיסבשיעורי  הירידה

". טיטיסאוקומפלקס "בדלקות אוזניים שנקראות  םג, שהן אולי פחות חשובות, אלא "דלקות אוזניים"ברק , לא מאוד

 לאנטיביוטיקה רואים את הזנים שיש להם את העמידות 26בשקופית  חיידקים עמידים. הן נגרמות מחלק מ

 : לנשאותההתאמה הגדולה ביותר נים שיש להם רמה הגלובאלית העולמית. מדובר בזב ביותר חזקהוהמשמעותית ה

6B ,9V ,F14 19F ,23F 6-וA 19-וA6-, כשA  מושפע חלקית על ידיPCV7 ו-A19  רק על ידיPCV13. 

ים את הירידה השקף מדגפנאומוקוקוס עמיד באוזן, מכל זן שהוא.  ילדים שמגיעים אלינו עם  שכיחותפחתה מאוד 

ידה אחריה. כך גם עם יראת הועד התחלת החיסון, את המשך עלית העמידות של מקרולידים  בעמידות לפניצילין,

אנטיביוטיקה כמעט פנוימוקוקים עמידים לאין לנו היום . למעשה פניציליניםדים ולמקרוליהעמידות הכפולה ל

 שמישהו מאיתנו חלם על הדבר הזה.  אני לא חושב . "פלקס אוטיטיסקומ"ב

זני החיסון העמידים אנחנו גם מורידים את הנשאות שלהם ולכן מורידים גם את שכיחות תזכרו שאם מורידים את 

 את. רואים עמיד לאנטיביוטיקה  במבוגרים עם חידק   IPDמתארת את שיעורי   27העברה שלהם לאחרים. שקופית ה

 במבוגרים.  antibiotic resistance IPD פחית גם את ילדים ההחיסון . מכאן שהירידה במקרים עם השנים

 . ילדי בית ספר יסודיבדוק את שיעורי הנשאות בבודקים נשאות בבית ספר כדי לבו  מנהל את הפרויקט  פרופ' גרינברג 

ם נכנסי .בתי ספר יהודייםבבתי ספר בדואים וב, 10עד  6תרד הנשאות. מדובר על ילדים מגיל בהם  הם יהיו האחרונים

מאוד משמעותית . חלה ירידה גדולה תרביות מהאף. נוטלים לכיתות האלה  2010שלוש פעמים בשנה החל משנת 

 בנשאות. 

כלוסיות הצפופות. לא בהכרח את הבדואים משקפים את האו. רואים את ההבדלים בין היהודים לבדואים 29בשקופית 

כל האוכלוסיות הלא יהודיות בארץ, אבל האוכלוסיות המאוד צפופות. אין לי ספק, למרות שאין לי הוכחה, שגם 

נושאים פחות  7עד  6הילדים היהודים בגיל נמצא שהאוכלוסיות החרדיות דומות, כי זה עניין של צפיפות ולא של דת. 

ל אצגם הגענו לירידה מאוד מרשימה של נשאות  2014-15-חיסון מהבדואים, אבל ב פחות זניחיידקים בכלל וגם 

השיעורים בדואים ירדו אך גם בילדים יהודים  מאשר הבדואים, היו שיעורים נמוכים יותר ב 8-10הבדואים. גם בילדים 

ודה, גם לא בגילים לא גמרנו את העב .ים האלהאצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת אנחנו מגיעים עכשיו לגילב

וכו'. אנחנו כן מצליחים  A19 ,A6 ,1 ,5 7 , כולל בזניםבגילים האלה משמעותית ביותרירידה כבר הושגה , אבל נמוכיםה

 . PCV7שהושגה על ידי מ ברמה גבוהה בהרבה  13PCVנשאות בגילים אלו ע"י  להוריד
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מבחינת בריאות ציבור. PCV13 לבין   PCV10סוגית ההשפעה על הנשאות משקפת את ההבדל החשוב ביותר בין 

נתיים הראשונות או בשנם תחלואה פנאומוקוקית ההשיעורים המרביים של ש , מדגימה את הממצא הידוע,31 שקופית

 בי ג. גם לבמספר המחזוריםהנו תוצר של מכפלת השיעורים מפנאומוקוקים  אבל סך כל התחלואה בשנה הראשונה. 

IPD  מכלל  95%- 80%מהווה שנים  5 -בני  יותר מבקהילה ב פנאומוקוקוסנמצא שהתחלואה מאות, דלקת רי וגם לגבי

הורדת בו תלוייה ל. גיל זה הוא מעבר לגיל החיסון. ולכן הורדת תחלואה בגילים אהתחלואה מפנאומוקוקוס בקהילה

 שנים. 5הנשאות בילדים המחוסנים שהם בני למטה מגיל 

 . "הגנת העדר"ואת  הפנאומוקוקיםיבות הילדים בהעברת , מראה את חש32שקופית מספר 

יש רק  PCV10 . cross protectionהמיוחסת ל herd protection-ובכלל לcross protection -מתייחסת ל  33שקופית 

 הגנה לסביבה.בכך לכן אין פולשנית. באותם הילדים שקיבלו חיסון כנגד המחלה ה

. הועדה נתנה ההשפעה של החיסון על הציבור בכללו ולכן הנשאות היא מאוד חשובהלועדה מיעצת לחיסונים חשובה 

הגנה על הילד המחוסן. רק  לאובתחלואה שיג מקסימום ירידה כדי לה catch upלעשות  2009-בלכך ביטוי  כשהמליצה 

 יל מסוים בילדים. על גבוחנת השפעת חיסונים על כל האוכלוסייה, ולא רק מת שהיא באהיתרון של הוועדה שלנו, 

נשאות. לעומת  פחית חיסון לבין היכולת לה, שמראות בבירור קשר בין האימונוגניות של יש עבודות, שלנו ושל אחרים

סוג של חישוב שבא לבדוק אחוז שהוא ון אינפריוריטי נעל סמך לעיתים זאת, כשבאים לרשום חיסון חדש הוא נבנה 

, הרשוםמגן על הילד המחוסן כנגד זני חיסון באותה מידה כמו החיסון  חדשהחיסון הילדים מעל סף מסוים שמנבא ש

נרשם בדרך  PCV10נשאות שקשורה להגנת עדר. והוא לא בודק  mucosal disease. הוא לא בודקinvasive diseaseכנגד 

 .ששם לא עמדו בנון אינפריוריטי 23F-ו 6B-רט למודגם שאכן הם נמצאו דומים פ, 34קופית . בש 7זו בהשוואה לפרבנר

נכנס  mucosalמחלה נשאות ו בדוק מועילות נגד לכשרוצים לעומת זאת נרשם בסוף באירופה )לא בארה"ב(. . אבל 

 .7PCV-ו  10PCVהבדל ניכר בין בתחום זה יש למשוואה גם נושא ריכוז הנוגדנים ו

מצליח  PCV10-למעשה הטיעון שעולה  GSKמממצאי  36. בשקופית A19-ל F  19ובין 6Aבין  6Bבין הגנה מוצלבת יש 

  למעשה .  זה PCV13אין חשיבות לחסרונם בחיסון זה יחסית לולכן נטען שלחסן נגד זנים אלו דרך הגנה מוצלבת  

זן  יכול להגן מפני  PCV10-ב 6B, נמצא שזן invasive disease -. אכן בPCV10על ביותר שמוצג החידוש המשמעותי  

6A  .זן לגבי . אבל לא כל כך בנשאותA19 הודגמה לגבי IPD  ,בממוצע  הגנה מוצלבת, זאת אומרת  40%עד  30%בלבד

F19  בחיסון שלGSK  19אכן יכול להגן במידה מסוימת נגדA IPDרמה יותר גבוהה של נוגדנים  נחוצה . אך יודעים ש

ובכל מונע   באמת מסדיר נוגדנים ברמה גבוהה נגד זן זה לשם מניעת נשאות ומחלה מוקוזאלית. החיסון היחידי ש

האם רמת  .של נוגדניםגבוהה בהרבה כי הוא היחידי שיש לו את האנטיגן עצמו והוא נותן רמה  PCV13נשאות הוא 

-.  ניתן לראות בבירור ש37תשובה לשאלה יש בשקופית  ?הנוגדנים האלה שמתקבלת  מהגנה מוצלבת מורידה נשאות

13PCV  19מוריד נשאות שלA  לעומתPCV7   אךPCV10   19לא מוריד נשאות שלA .  על השאלה  גם עונה 37שקופית

 עקב החלפה של זנים. היא לא נמצאה. אימפקט שליליגורמת ל A6-ו A19 לצמצם נשאות זנים  PCV13האם הצלחת 

בכל  A19עורי מחלה פולשנית מזן מאוד שי, ירדו 13פרבנר חיסוןהמראה שבארצות הברית, עם הכנסת  38שקופית 

באותו זמן שישראל  PCV10פינלנד שהכניסה בהאמצעי. לעומת זאת גרף בישראל, ב םמודגו ממצא בדיוק אות .הגילים
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בצורה  ועלדווקא  A19שיעורי נמצא ש ,(90%-כיסוי חיסון טוב גבוה מ בשתי המדינות יש ) PCV13הכניסה 

 .אקספוננציאלית בכל קבוצות הגיל, בצורה ברורה מאוד 

. 5בילדים מתחת לגיל וגם  בגיל המבוגר,במיוחד פחות דרמטית,  אמנם , A 6מראה תמונה דומה לגבי זן, 39שקופית 

  אינו מגן היטב.אחד מהם  ך אף, אA19-קצת יותר ממועיל  A6נגד  החיסון כלומר 

, A19-את ההשפעה על התחלואה ממראה  40שקופית  מדינה מיוחדת. פינלנד ראוי לשאול כי האם זה רק בפינלנד? 

invasive disease בניו זילנד, בה מחסנים על ידי , PCV10 את  הרבהבה תלא שינ . תכנית החיסון בו  2008-החל מ

 PCV13  -ל העברת ניו זילנד לאור זא חלפת זנים. במבוגרים כתוצאה מהעלתה אותה בילדים, אבל ה A19-ב התחלואה 

 .2015-עוד לא ראינו מה קרה ב.  2014בסוף 

בעקבות  A19-עלתה התחלואה בבילדים . 41שקופית  בהולנדגם  הודגמו  ניו זילנדובינלנד הממצאים שהודגמו בפ

אנחנו לא מסכמים "ה.  בהולנד תעל היא אחר כך אבל  הפחית אותה,  PCV10-נראה ש. בהמשך  7השימוש בפרבנר

מוריד  PCV13 ממדינות אחרות: מצ'ילה וממצאים דומים יש גם  . A19"invasive diseaseמצליחים להשתלט על 

. אוד מאוד קטנהמדינה מאירלנד היא . פרט לאירלנד דינה בה משתמשים, בכל הגילים, בכל מ A6-בו  A19 -תחלואה ב

את התחלואה בשני זנים  לא תמיד מוריד PCV13 -שדגים לה כדי לושבחר להכניס במצגת  GSK-היחידה ש זו  המדינה 

 .אלו

מופחתת  ,  כך : ככל שרמת הנוגדנים גבוהה יותר42לדיון היום מוצג בשקופית הנוסף שהוא משמעותי מאוד ממצא ה

ילדים שבילדים הקטנים יהיה אותו אפקט, אבל בסביר לצפות  PCV13-ו PCV10-גם בזנים המשותפים ל יותר הנשאות.

חסינות עדר. בשקף זה מוצגים הנתונים פחות  ותווצר  ת טוב כי תהיה פחות ירידה בנשאותיהיה אפקט פחויותר  גדולים 

הם הנתונים של  המחקר שנוהל ע"י ישראל נתוני . PCV10שהשתמשה ב ת פינלנדלעומ PCV13המשתמשת ב שראלמי

ההבדלים  נמצאים  23F-ו 6B ,A19בשלושת הזנים,  . שלהם website-וך הנלקחו מתפינלנד הקבוצה שלי. נתוני 

 איטי יותרהוא  הזה בפינלנד האפקט מבוגריםביותר באמת הנוגדנים בין שתי המדינות . בדולים גה

 .(A19-די דומה ) יש הבדל כנראה ב 5מודגם שהירידה בתחלואה בפינלנד ובישראל בילדים קטנים מגיל  43בשקופית 

ארע  איחור גדול בירידת התחלואה במבוגרים אחרי הירידה פינלנד . ב44ההבדל גדול יותר בקרב מבוגרים,  שקופית 

. רואים לפי מאוד תואיטי תליניארית שארעה בישראל, בפינלנד היא אקספוננציאלישונה מהירידה הבבילדים. בנוסף, 

. 13אילו השתמשו בפרבנר מנעשהיו יכולים לה IPDרים של מק 1,000 שיש בפינלנד  בין הקו האדום לקו הכחול הפער 

 שיעור ההארעות בין שתי המדינות.הבדלים עצומים ב קיימים 

-ו S1 ,5 זנים לו  מכיל בנוסף  PCV10כי  ,PCV7מול  PCV10לא יכולה להינתן על ידי לאנטיביוטיקה  עמידות ההגנה מפני 

7F  הדגמנו במחקר אבל הם רגישים. לעומת זאת פולשניים, מאוד . אמנם הם תמיד רגישים לאנטיביוטיקהכמעט שהם

היא משמעותית מאוד בילדים  PCV7לעומת PCV13 -בבזכות בנשאות הנוספת פרסמנו בשנה שעברה שהירידה ש

-. זאת אומרת התוספת לירידה בעמידות, מעבר ל19A-ו 6A-ו 19F לגבי גם  7-יותר טוב מ PCV13 -ובעיקרה, בגלל ש

PCV7 במדינת ישראל היא כולה הודות ל- PCV13  והיא לא יכולה להינתן על ידיPCV10  זנים אלה. שאינו מכיל 
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דרום אמריקה, הן מ PCV10בנוסף, רוב המדינות שבחרו : היא  סלקטיבית מדי. GSKהמצגת של הערה כללית לגבי 

מדינות אלו לא יכלו לבחור בין שני סוגי  .PAHO eligibleאו  GAVI eligibleאפריקה ודרום אסיה. אלה ארצות שהן  

 מפעל בה  גם בנו, וPCV10-ברזיל באמת בחרה את ה. רק ולא נענתה, PCV13פקיסטן דרשה לקבל  ללמשהחיסונים. 

היתה  אוסטרליהפשית.  במדינות צפון אמריקה, אירופה המערבית וולא היתה בחירה ח . למדינות האחרות ליצורו

 והשאר  PCV13מקבלים  90% -כ גרמניהבלמשל  מעורב. וש מספר מדינות בהן יש שימיש  . PCV10בחרו ט בחירה. רק מע

PCV10 בפינלנד בחרו .PCV10 . בשבדיה, חצי בחרוPCV10  וחציPCV13 .  באוסטריה בחרוPCV10. לגיה עברו הפלמים בב

 , PCV13-מדינות המפותחות בחרו בה. באופן כללי PCV10בחרה . אלבניה PCV13הוואלונים נשארו עם בעוד , PCV10-ל

גדולים בין שני החיסונים. היתרונות  ולא נראה להם שיש הבדליםמשאבים פרט להולנד ולפינלנד, שהחליטו לחסוך 

סיכום מציג   GSKבמצגת של  סיכוםהדף מתגלים בעיקר אחרי הכללתו בתכנית חיסוני שגרה.  PCV13הגדולים של 

  ואחר כך PCV10, שנה אחת PCV7שלוש שנים  מתאים: הוא התיחס לתכנית שכללה קר הכי פחות שנלקח מתוך המח

PCV13של  מתווה . חלק גדול מהטיעונים שהוצגו בGSK קיבלנו אפקט טוב בישראל . שהצגתי העובדותעל ידי  יםנסתר

 גרמו להוסיף אינדיקציהמדינות שתי נתונים מ יחודיים בפירוט שלהם.  . הנתונים מישראל PCV13-מיוצא מן הכלל 

  מוהביאו לרישומישראל הנתונים נאומוניה ולגבי פ מו. הנתונים מצרפת הביאו לרישורפת וישראל,: צPCV13 לרישום של

 דלקות האוזניים.לגבי 

ביותר תקפים ומהימנים מפורטים,   הוצגו תוצאות של  מחקריםבהצגה המרשימה מאוד של פרופ' דגן  רשפון: פרופ' ש.

ברמה בסס החלטה על מחקרים בישראל. בדיון היום יש לוועדה את הזכות ל 13על השפעת תכנית החיסון בפרנבר

הוצגה  .EMA-ת רישום ההוריות של החיסון בלהרחבובפירוט גבוהים ביותר שבוצעו בישראל . חלק מהם הביאו 

 מפורטים. איןפחות   GSKשל  והמצגת בירהע GSK-המאמרים ש תשלוש .אחרותנתונים עם מדינות השוואה ברורה ל

על שיעורי ההארעות של  PCV10מידע על השפעת  לחסינות העדר במבוגרים, אין כלל מספיקה שם התייחסות  בהם 

-בדיוננו בוצג נם מוסיפה מידע חדש מארבע השנים האחרונות יחסית למה שהאמ  GSKשל המצגת דלקות אוזניים. 

הפער בהיקף המידע לא רק ש . PCV13זה שיש על לבין  PCV10שיש על  היקף המידע בין גדול פער קיים , אבל עדיין 2012

 הוא מצומצם.  PCV10לא הצטמצם, אלא הוא אף גדל. עדיין המידע על 

 חד משמעית ון היא האם זו עדיפות ברורה יהשאלה לד.  PCV10על פני  PCV13 של  נתונים שהוצגו  מסתמנים יתרונותמה

 במכרז.  הנה מסוג שצריכה להבחן ות או שהעדיפ

היא קיום סוג של הגנה  PCV13-נון  אינפריוריטי יחסית ל PCV10לקבוע שיש ל  GSKא. ההצדקה של  פרופ' א. שליט:

לא נותן ישירות.  במובן הזה, אם כן , היה   PCV10-נותן באופן ישיר ו PCV13-מוצלבת לשניים מתוך שלושת הזנים ש

על האוכלוסיות שמעבר  נתונים על האפקט  GSK-יכול להיות שההגנה המוצלבת תיתן "קרבה" לשוויון. ב. האם יש  ל

האפקט המצטבר הגבוה ביותר. רוב התחלואה קורית בהם ולא  בסיכומו של דבר , שהואלגיל הילדים המתחסנים

למועילות,  אבל הם לא החלק החשוב ביותר באימפקט וקל למדידה הם אינדיקטור חשוב   IPDרי בילדים הקטנים. שיעו

 הבריאותי,  הכלכלי וההשפעה על התמותה. 

 מידע נוסף.  GSK -אין ל  פרופ' ש. רשפון:

. לפני שקראתי סיכמתי  לעצמי PCV10השאלות ששאלתי כשקראתי את הנתונים על  אלו  היו פרופ' א.  שליט:

יהיו אם יוצגו נתונים שהקרוס  פרוטקשן לשני הזנים  PCV13כשווה ערך ל PCV10שהנימוקים שיגרמו לי לשקול את 

, היא מספיק משמעותית  ושהאימפקט על האוכלוסייה שמעבר לגיל החיסון היא דומה בשני  A19-ו 6Aהנוספים, 
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 הנמצאלא . non vaccine type  פת והיא האם הם דומים בהקשר לעלית שיעוריהחיסונים.  הייתה שאלה שלישית נוס

  IPD-הודגמה בפינלנד  אך רק ב PCV10"כן" לאף אחת משלוש השאלות ששאלתי. החסינות המוצלבת באף תשובה 

. בגילאים אלו ניתן לאמר שהחיסונים דומים. אך בכל שאר המדדים עדיפות ברורה 5בילדים בגילאים שמתחת לגיל 

שנים ומעלה היא מאוד ברורה בישראל, והיא קורית במקביל לירידה שהודגמה בילדים  5בבני   IPD-. הירידה בPCV13ל

,  IPDההשואה צריכה לכלול  ם קטנה ביותר ואיטית.  הוא עצום. הירידה בקרב LAG-הקטנים. לעומת זאת בפינלנד ה

, ורק נתונים חלקיים עד PCV13-פנאומוניה, אוטיטיס  מדיה,  נשאות  וחסינות עדר. בכל אלה יש נתונים מצוינים ב

. מידע חסר מבחינתי ולצורך הדיון הוא מידע שלילי.  עצם חסרונו הוא בעייתי עבורי בעת צורך PCV10-חסרים ב

לגבי כל המשתנים החשובים הנ"ל. חשובים במידה קריטית ההשפעה על חסינות העדר ועל הנשאות.  PCV13-ה לבהשווא

, PCV13-יחסית ל PCV10 -בכל מקום שבו יש נחיתות משמעותית בהשפעה על הנשאות  לגבי הזנים שדיברנו עליהם, ל

נטיביוטיקה. מרשימה הפחתת העמידות זהו הבדל קריטי. נושא חשוב אחר הוא ההבדלים בהשפעה על העמידות לא

, ולא כאשר 13.  היא קרתה אך ורק הודות לזנים שבהם יש חיסון מלא וישיר בפרבנר 13לפניצילין על ידי פרבנר 

החסינות להם היא מהגנה מוצלבת שקיימת בסינפלוריקס.  ההגנה המוצלבת לא מוסיפה לכך דבר.  גם בנשאות יש 

. העדות הישירה על הנשאות והעמידות לאנטיביוטיקה יחד עם שאר הממצאים PCV10על פני   PCV13-עליונות ל

. אין שום סיבה PCV10עדיף על  PCV13בפרמטרים הנוספים שצויינו לעיל מכוונים למסקנה  חד משמעית וברורה: 

 . PCV13כמתחרה. צריכים להודיע למקבלי ההחלטות על עדיפות מובהקת זו של    PCV10לשקול להכניס את 

מעודכנים עד לפני יומיים. הזאת בישראל של נתונים המופלאה האימפריה מתרשמת מאוד מה זמיר:-שטיין .חד"ר 

  .GSK של  16גבי הנתונים מבריטניה ששקופית שאלה ל

רק בבני תמיד לגבי ההשפעה הכוללת יש גילים. , שנים  ושל ארצותומוטה בחירה מכוונת במצגת יש   דגן: . רפרופ' 

מספר המקרים  65ך לפי המידע השלם מעל גיל א  5גיל לאכן  מוצגת השפעה טובה מתחת . בפינלנד 65-לומעל  5-מפחות 

 PCV10החיובית של  והשפעת בהולנד,גם . 35%, אצלם יש עלייה של 20%. אצלנו יש ירידה של בקרבם דווקא עלה

ומעלה לא חל שינוי בשיעור ההארעות, לעומת  65: בקרב בני  effect herdאין כלל בגיל. במבוגרים  העליהפוחתת עם 

 .  35%בארצות הברית ו ,20%בישראל   הירידה 

הפחית אך המשך הזמן קצת  PCV7מבוגרים, אך בתחלואה. ה היטב פחתה  13רבנופר 7פרבנרחרי בילדים אבבריטניה 

התחלואה יורדת בכל  PCV13 . במקום בו מחסנים על ידי  PCV13-רק מ ןלאורך זמ. הירידה קרתה  בתחלואה עליהחלה 

צ'ילה, וב, PCV10" של ארצות הדגלהן "פינלנד, שבהולנד . בPCV10 או  PCV7הגילים.  לא כך במקום בו מחסנים על ידי 

ם מציגה נתונים עקביים ע 16שקופית  במבוגרים. כמעט לא נוצרה חסינות עדר  שזו ארץ שמחשבת יפה מאוד נתונים, 

 אלה מספרים עצומים, בהשוואה לעלייה ומעלה.  65בבני   18%-אלו של השקופיות האחרות.  בישראל ירדה התחלואה ב

אחד לעומת כל השאר.  הוא זניח, רק  A19נאמר למעשה שזן   16בשקף  זה הרבה. PCV10שחלה במבוגרים תוך שימוש ב

גד זן רק חסינות עקיפה נ ותן נ סינפלוריקסהמסר של המצגת הוא שאכן  .  6A הם גם בזן  ההבדלים. בנוסף זה לא נכון

A19  מכים בעדיפות קא תונתוניהם דווגם  ולםשווים. אנים ם החיסוריבכל המדדים האחלכאורה ,וזה משמעותי, אך 

 . PCV13 של 

חושב שהחיסונים דומים במידה מספיקה מבחינת האפקטים השונים הרבים חבר ועדה שהאם יש   פרופ' ש. רשפון:

האם הנתונים  כלומר  למכרז? החיסון שיש בחיסון נגד פנאומוקוקים, כך שאפשר להמליץ לפרופ' גרוטו להוציא את 

תר הוא המתאים בצורה חד משמעית למדינת ישראל, הרבה יו 13שהוצגו בפנינו מביאים למסקנה שהחיסון פרבנר 
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או, להיכנס, מה שעשוי לקרות אם יהיה מכרז.  PCV10מאוד רצוי להמשיך איתו ומאוד לא רצוי לאפשר לכך ש, PCV10מ

 אינם מספיקים בכדי להגיד בצורה מפורשת את אשר אמרתי  החיסונים  2בין  הפעריםש

 שליט. פרופ' אני שותף לדעה של   :שוואבר. מפרופ' 

 .לדעה של פרופ' שליט מצטרפת  גם אני :חבקין. עד"ר 

 שליט. פרופ' בדעתו של   חד משמעית תומכת  :שטיין .מד"ר 

 זו גם דעתנו.  :זמיר-שטיין. חד"ר א.  אניס, ד"ר ר. סינגר ד"ר 

 למסקנה ברורה ומבוססת.ים ומביאהנתונים שהציגו משכנעים מצטרף לדעת כל בעלי זכות ההצבעה.  רשפון:. שפרופ' 

מעטים המקרים שיש לנו כל כך הרבה מידע מדעי מדויק ותקף שפורסם בעיתונות הבינלאומית עליו לסמוך את 

 .הסכמההחלטתנו. זה המקרה שיש היום ולכן היה קל להגיע ל

 2016ם לשנת על חיסוני ת "ועדת הסל"לטוהח. 2

לשתי  חיסונים נגד מנינגוקוקיםההם  2016לשנת  על ידי "ועדת הסל" ושהתקבל םהיחידי ניםהחיסו  פרופ' ש. רשפון:

 מצומצמת בהרבה זו החלטה בשנה. ₪  140,000 . עלותם  complement disorder-ו splenectomyקבוצות הסיכון, 

ילידי החל מ 65ו בני יראשון על זוסטווקס לאנשים שיהבמקום נים. הועדה המליצה הועדה המיעצת לחיסו מהמלצות

, מה שהקל על קבלת ההחלטה יד את מחיר החיסון בקופות החוליםאת היצרנים להור השכנע הסל,ועדת .  1.1.1951

ובכך ₪  600-ל 800-מחיר העלות ירד בערך מ .50%היו רשאים לקנות את החיסון בהנחה של יפלוס,  50שהמבוגרים בני 

. כלומר נכון להיום לא רק מי שיש לו ביטוח משלים, אלא כל האזרחים "חש 300-כגם ההשתתפות של האדם ירדה ל

 . "חש 300 -כ שלזוסטווקס במחיר  50במדינה, יש להם זכות לקבל החל מגיל 

על הוספת  החלטות חבר בוועדת הסל. מצב זה מוביל שוב למסקנה שייתי מחליט כך אילו ההייתי גם אני  דגן: .רפרופ' 

 ך, אכל תרופה אחרתלמתייחסת לחיסון כמו היא . חיסונים לתכניות חיסונים האלה לא צריכות להיות בוועדת הסל

כמו המיגון נגד והאוכלוסייה, זה כמו החומה מול השטחים, על  הגנהמה . חיסון הוא חלק כל תרופה אחרתחיסון שונה מ

 .וועדת תרופותצאים למטילים. זה מיגון של האוכלוסייה ולכן זה לא 

 ? שהועדה שלנו תוציא המלצה בנושא הנ"ליש צורך לדעתכם האם  : את חברי הוועדהאני שואל   שפון:פרופ' ש. ר

דנה בשאלה המרכזית של שצריכה לחלק כסף לתרופות. היא לא  ועדת הסל עשתה עבודה נהדרת של ועדה  פרופ' ר. דגן:

תזונה, לו שיקולים דומים לשיקולי מדיניות . א"על אוכלוסיית ישראל בנושא בריאותי נגן איך "  חיסוניםתכניות 

ועדת סל צריכה לקבוע  הגנות אחרות. צריך להגן על אנשים במדינה וזה תפקידה של הממשלה.בריאות סביבה וקרינה, 

 מיליון כדי לטפל בחולים. 300-לקנות ב על המדינה מה הדבר הכי טוב ש

 ועדת הסל הסיכוי דרך נים תכנית החיסוונים לנמשיך להוסיף חיסאם פרופ' דגן. לדעתו של מצטרף  :קלר .נפרופ' 

לל בתכניות חיסוני השגרה של כל המדינות נכ 7שפרבנר . התהליך הזה גרם למשל לכך יהיה מאוד מאוד נמוךלהוסיפם 

מול  ם להתמודד בועדת הסל יהחיסונים צריכהוא התווסף באיחור של עשר שנים. זה יקרה כי בישראל המפותחות בעוד 

 החיסונים יחזרו למקומם הטבעי מחוץ לוועדת הסל.  ועדה להמליץ העל תרופות טיפוליות. 
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בקשה משרד הבריאות ופ' גרוטו להעלות למנכ"ל מה דעת חברי הועדה על ההצעה שהועדה תמליץ לפר רשפון: .שפרופ' 

מנכ"ל בפני לפני מספר שנים הוצג הנושא הזה  נים לתכנית חיסוני השגרה? מסגרת יעודית נפרדת להוספת חיסו למסד 

, אבל להמשיך במצב הנוכחייותר פשוט למשרד הבריאות . הוא לא קיבל את ההמלצה הזאת. פרופ' גמזומשרד הבריאות 

 הנכון.  כנראה אין זה המצב

כי הסבירו לנו שזה המנגנון  "דת הסלדרך "וערק סונים קבלנו את גישת משרד הבריאות להוסיף חי :שליט. אפרופ' 

 גישתנו דגן היטיב לבטא אותה. אין הוא מתאים לאמירה הבסיסית שלנו. פרופ' אבל  .מבחינה כלכלית לייצר את הכסף

ציבורית את נושא הרפואה המונעת מנושא הרפואה הקורטיבית. אני חושב שהאמירה ו אתיתילה מבחינה לוגית, מבד

הבסיסית הזאת, שחייבים להנחיל לראשי מערכת הבריאות את ההבנה שרפואה מונעת, אין דינה כרפואה קורטיבית, 

 יםשונחיסונים שההיא המשימה שלנו. ככל שנצליח לשכנע מפני זיהום סביבתי וכדומה. מפני קרינה, אלא דינה כהגנה 

סיכוי גדל השיש עליהן מערכת קבלת החלטות נפרדת, כך י על הציבור אחרותהגנה יותר למערכות  יםדומתרופות אלא מ

. אני חושב שנקודת המוצא היא לא להגיד בוא של חיסוני שגרה חדשים שנגיע למערכת החלטות נפרדת על נושא המימון

  .היחוד שלהםאלא להציג את  מהסלהחיסונים נוציא את 

 .  להכללתם בסל ועדה נפרדתאלא צריך הסל, ם מלהוציאאין   דגן: . רפרופ' 

אני רוצה לשכנע שבריאות ציבור וחיסונים בתוכה הוא נושא שונה באופן מהותי מרפואה קורטיבית.   פרופ' א. שליט:

כי הבעיה הגדולה שמשתמעת כל פעם כשאנחנו ממליצים לועדת הסל היא  נגד מה החיסונים צריכים להתמודד. למה  

קיימת תרופה שעולה מיליון דולר צריך להגן פחות טוב על ילדי מדינת ישראל רק בגלל  שיש חולה סרטן שבמקרה 

ומאריכה את חייו בחודשיים? למה צריכים החיסונים להתמודד בזירה הזאת? זאת לא הזירה הנכונה. אני מוכן  

להתמודד בזירה, אך לא בזו שאינה נכונה. כללי התעדוף שלה שונים. לכן אנחנו צריכים לדבר על האספקט הזה של 

' גרוטו, שאני מניח שהוא משוכנע בזה, אבל גם עם האנשים הקובעים האחרים. הם רפואה מונעת, קודם כל מול פרופ

אינם רק אנשי מערכת הבריאות אלא גם מחוץ לה. הם צריכים להבין מה פירושו של הגנת הציבור. הגנת הציבור מפני 

. צריכים להשריש אותה מחבלים, מפני קרינה, מפני טילים, מפני זיהומים וכו'. תפיסת העולם הזאת לא מושרשת היום

כל מי שמקבל החלטות.  חלקם לא מבינים או לא מסכימים שהיא נכונה. אם הם יבינו ויסכימו שהיא נכונה, יש  אצל 

כאשר  2007-סיכוי הרבה יותר גבוה לשכנע לדון במערכת נפרדת בתקצוב החיסונים בתכניות רב שנתיות. כך עשינו ב

 . נתנו המלצות רב שנתיות. זה הדבר הנבון לעשות גם לעתיד.  "הסל ועדת"חיסונים עוד לא נכלל בתחום ה

ועדת "ב של החיסונים כיום  את ההכללהתקוף ולא ל הסגורהצעה לבוא עם  אני מצטרף לגישה לא  רשפון: רופ' ש. פ

הגנה על הציבור, ה בתחום הדוגמאות שאתם נתתם,בין תרופות לבין חיסונים.  , אלא להסביר את ההבדלים"הסל

 ועדה.  המלצת לשכנע את מקבלי ההחלטות. לכן אני מציע שזו תהיה העשויות 

שהגדרת ועדת הסל הבעתי את דעתי אני  .ם אני הגנתי על ועדת הסל ועל עבודתה כמו שהיא מוגדרת היוםג דגן: ופ' ר.רפ

אחר לגמרי. אני מצטרף לניסוח של  היום  שמה דגש על רפואה קורטיבית והיא לא מתייחסת לרפואה מונעת כמשהו

  פרופ' שליט.

 מסכים.   :קלר. נפרופ' 

. הוא בעצמו אמר שהיא בחיסונים באי רצוןראש הקודם של ועדת הסל הודיע שהוועדה דנה היושב  רשפון:. שפרופ' 

יש סיכוי לנסות ולהניע את התהליך הזה  עבור חיסונים נחוצה ועדה אחרת.בנויה למטרות אחרות ולכן יכול להיות ש

 ולכן אני מציע שזו תהיה המלצה של הוועדה. 
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הגיע הזמן . , שהוא הניסוח הנכון גם להציג את הדברים האלהפרופ' שליטמסכים עם הניסוח של אני  גרינברג: .דפרופ' 

מדיניות רפואה מונעת בנפרד מעל מדיניות יחליטו לגבי ה מונעת, הם ששבאמת אנשים מקצוענים, שמתעסקים ברפוא

 רפואה קורטיבית. 

בארץ  . פועליםפועלים ואיך  " ולדעת מה המסגרת שבהסל חיסוני השגרה"מציעה להגדיר את זה כ זמיר:-שטיין .חד"ר 

. יש גידול מתמיד של הקוהורט ואנחנו גם יודעים שיש לנו בעיה, לפחות בפרבנר, בגלל ששיטת האספקה היא אחרת

מחסור מתמיד והתדיינויות חוזרות עם שירותי בריאות הציבור על כל מנה  והי. בחוזה אחרפרבנר הנה האספקה של 

מה הוא הסל ומחשבים כל הזמן את גודל הקוהורט ואת מגדירים ומנה. היה קושי לקבל את המנות הנדרשות. אם היינו 

ני תומכת גם במה אמר פרופ' שליט, לא לשלול את נושא הסל אלא לעגן א היינו במצב יותר טוב מבחינה תכנונית. ,לווידג

  .לקבל תמיכה מוועדת הסל עצמה. מציעה כל החיסוניםאת  ועדיף סל חיסוני השגרה בועדה אחרת לפחות את 
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 פרופ' שמואל רשפון

 יו"ר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים.

 העתק: 

 המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:חברי הועדה 

 בלה אלרן, עוזרת האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים

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

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

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

 , חיפה7פרופ' משה אפרת, מחלקת ילדים, המרכז הרפואי "כרמל", רחוב מיכל 

, תל 101רחוב ארלוזורוב   , מנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, אגף תכנון, שרותי בריאות כללית,בליצרפרופ' רן 

 אביב

 גרין, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהפרופ' מנפרד 

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

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

 , קרית הממשלה, רמלה91, רחוב הרצל ד"ר עפרה חבקין, רופאת המחוז, לשכת הבריאות מחוז המרכז

 .הצבא בריאות ענף ראשד"ר אלכס טיקטינסקי, 

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

 מירה חונוביץ', האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים

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

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

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

 קלינית, המרכז הרפואי ע"ש "שיבא", תל השומר. פרופ' נתן קלר, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה

 ד"ר ליזה רובין, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, משרד הבריאות, ירושלים

 המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביבמיטש שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים, פרופ' 
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 הרפואי "שיבא", תל השומרהמרכז   פרופ' תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות,

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

 זמיר, רופאת מחוז ירושלים–ד"ר חן שטיין

 פרופ' איתמר שליט, מומחה למחלות זיהומיות בילדים

 המשקיפים בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:

 אברמסון, סגנית רופאת מחוז ירושליםד"ר ניצה 

 ד"ר זיוה אמיתי, סגנית רופאת מחוז תל אביב

 "ר ראמי גריפאת, רופא הלשכה, לשכת הבריאות המחוזית חיפה.ד

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

  רחזן, ענף בריאות הצבא, מקרפ"-ד"ר ורד מולינה

 ד"ר יאן מיסקין, שירותי בריאות כללית, ירושלים

 רון רביע , הממונה על המינהל, שירותי בריאות הציבור

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

 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-שימרון עינב

 רופאי המחוזות
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