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לכבוד
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנכ"ל
שלום רב,
הנדון :מתן חיסון  BCGלילדים שאחד מההורים ממוצא אתיופי  -סיכום דיון הוועדה המייעצת למנכ"ל
בנושא שחפת
הוועדה מייעצת לשחפת דנה בנושא בתאריך  6.5.2018באמצעות שיחת ועידה ,עם דיון משלים בתאריך
.10.06.2018
משתתפים:
חברי הוועדה המייעצת למנכ"ל בנושא שחפת :ד"ר משה ליג'י (יו"ר);ד"ר דניאל שם טוב (מרכז); פרופ' חיים
ביבי; ד"ר דוד שטרית; גב' בלה אלרן; ד"ר אפרת רורמן.
התנצלה :ד"ר דניאל בן דיין
חברי הוועדה כונסו לדיון בנושא בעקבות פנייתו של פרופ' גרוטו עם שאילה שהועלתה במסגרת פעילות
הוועדה למיגור גזענות" :האם ישנה הצדקה להנחית מתן חיסון  BCGלילדים שאחד מההורים ממוצא
אתיופי?"
לאחר הצגת ממצאי התחלואה בקרב הקהילה של יוצאי אתיופיה ,הצגת נתונים הקשורים לדיווח של חולים
עם  TB Meningitisבשנים אחרונות ובחינת עדכון הנחיות של ארגון הבריאות העולמי והמלצות אחרות
הדומות לזו של א.ב.ע .בנושא מתן חיסון  BCGלאוכלוסיות בסיכון ,חברי הוועדה מסכימים פה אחד
שההמלצות הנוכחיות הינן תקפות והרציונל שלהן הינו מניעת תחלואה קשה (TB ,Pulmonary TB
Meningitisו ) Miliary TB-בקרב ילדים הנמצאים בסיכון גבוה להדבקה בשחפת .ישנה הצדקה וחשיבות
רבה להמשך המדיניות הקיימת למתן חיסון  BCGבארץ .כמו כן ,אין בשלב זה סיבה לקחת תקופת שהייה
אחרת בארץ עבור המועמדים לחיסון  BCGבקרב ילודים שאחד מהוריו ממוצא אתיופי.
כמו כן ,חברי הוועדה דנו והמליצו להמשיך עם הסף של  100ל( 100,000-כפי שקיים בתדריך היום) ולא לאמץ
סף אחר (של  40ל 100,000-אוכלוסייה) כפי שמופיע בהמלצות אחרונות של א.ב.ע .הסיבות לכך הינן שמדינת
ישראל הינה מדינה הקולטת עליה והגירה ולמרות זאת ,הצליחה למנוע בשנים אחרונות מקרים של TB
 Meningitisבקרב ילדים ,וזאת בלי לכלול מספר רב של אוכלוסיות נוספות (ממספר מדינות בבריה"מ
לשעבר ,וממספר מדינות נוספות ששיעור התחלואה נמצא בין  40ל , 100-ל 100,000-אוכלוסייה).
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בברכה,
ד"ר משה ליג'י
יו"ר הוועדה המייעצת למנכ"ל בנושא שחפת

ד"ר דניאל שם טוב
מנהל המחלקה לשחפת ואיידס
ומרכז הוועדה

העתק:
ד"ר רבקה שפר – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס – מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
כל המשתתפים
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