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לאחר חשיפה לדם או  HIV-מצורף בזאת נוהל מעודכן של הנחיות למניעת הדבקה ב

 .לאחר יחסי מין לא מוגנים

ומעדכן את הטיפולים החדשים  2001נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם שהופץ בשנת 

 . לאחר החשיפה בהתאם למצאי התרופות החדשות הנמצא בסל שירותי הבריאות

 לאחר חשיפה  HIV -להדבקה ב החוששים הוסף גם דף מידע לאנשים, כמו כן

 . במקום העבודה

ולוועדה , מנהל מרכז האיידס בבית החולים תל השומר, ר יצחק לוי"תודות לד

. דכון הנוהלבתחום האיידס על הצעותיהם לע ל"המייעצת למנכ

 .יופץ בהמשך HCV-ו HBV-עדכון הנוהל לגבי מניעת הדבקה ב

, בברכה 
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לאחר חשיפה   HIV -מניעת הדבקה ב: כללי. 1
(PEP )HIV POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS .

 
לאחר חשיפה  HIV –נוהל זה כולל את הקווים המנחים למניעת הדבקה של עובדי בריאות ב

לאחר  HIV -ל בקרב אנשים החוששים שנדבקו ב"הוא מתייחס גם לדרכי המניעה הנ. תעסוקתית
או לאחר שהשתמשו  ,(לרבות בעקבות תקיפה מינית או אונס)מגע מיני לא מוגן יווחו על דש

 .בסמים בהזרקה לתוך הוריד
 

בעובדי  "(קוקטייל)"ויראליים -רטרו-הוכחה יעילות הטיפול בתכשירים אנטיבשנים האחרונות 
ט נגועה הוא באמצעות דקירה ממח HIV –הסיכון להידבק ב. בריאות שנחשפו לנגיף בעת עבודתם

נראה את ה ככלל מפחית "שימוש מיידי ועקבי בתרופות הנ(. 1% -פחות מ)מלכתחילה נמוך 
לאחר חשיפה בעת יחסי מין לא   HIV-הסיכון להידבק ב. הסיכון להדבקה באופן משמעותי

, אוראלייםיחסי מין )פרקטיקה המינית סיכון זה תלוי ב. אינו גבוה HIVמוגנים עם נשא 
, כיב באברי המיןפצע או  נוכחותב, בהיסטוריה המינית של מקור החשיפה ,(ו אנאלייםאים נרתיקי

בעוד לגבי חשיפה תעסוקתית . בהמצאות מחלת מין נוספת ובעומס הנגיפי של מקור ההדבקה
לא שהרי , מקצועית לאחר חשיפה HIV -הדבקה בלפורסמו מחקרים על יעילות הטיפול המונע 

לאחר ( (HIV Post Exposure Prophylaxis PEP הדבקה באמצעותמניעה של יעילות ההוכחה 
.   יחסי מין לא מוגניםם וקי

קרים בהם ממהסיכוי להדבקה נמוך עוד יותר , של מקור החשיפה HIV -לא ידוע סטטוס הכאשר 
 באוכלוסיה הכללית HIVבה שעור הימצאות , בישראל ,לפיכך. HIVקור חשיפה כבר אובחן עם מ

. ו נמוך ביותרינממקור הדבקה לא ידוע ה פעמית-חדלהדבקה לאחר חשיפה  הסיכון, נמוך
האחריות  . שחלקן קשות ,לגרום לתופעות לוואי יםעלול HIV -הדבקה בהתכשירים למניעת 

 חשוב  להדגיש  כי. לקבלת  ההחלטה  על  השימוש  בהן  הנה של רופאי מרכזי האיידס ושל הנחשף

 PEP האיידס ה ראשונית להדבקה בנגיףמניעטה מקובלת לשי אינה. 
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הגדרות . 2
 

.  דם וכל נוזל גוף אחר של  אדם, רקמה: חומר גוף 2.1 1.2
 

הפרשות מן הלדן , זרע, רקמה, ל גוף דמיכל נוז, דם: HIVחומר גוף העלול להעביר  1.1.2
(vaginal secretions) ,נוזל סינובי , נוזל עמוד השדרה(synovial fluid) , נוזל צידרי
(pleural fluid) , נוזל ציפקי(peritoneal fluid) , נוזל כפורת הלב(pericardial fluid) , חלב

. הפרשות מפצע לחץ ומי שפיר, אם
 

, הפרשות מן האף, זיעה, דמעות, רוק: HIVעבירמ שאינוחומר גוף  2.1.2 2.1.2
. צואה, שתן, קיא, כיח

 

 ת מהדרכיםדרך אח, של אדם אחר  HIVמגע עם חומר גוף העלול להעביר: חשיפה 2.2
:  הבאות

 ועל ידי מחט או על ידי חפץ חד שהיכגון דקירה , (percutaneous)חשיפה מילעורית  2.2.1 1.2.2
. בגופו של אדם ואו שהי ,HIVלהעביר  יםבמגע עם חומר גוף העלול

. HIVלחומר גוף העלול להעביר ( mucous membranes)חשיפה של ריריות  2.2.2 2.2.2
 .HIVלחומר גוף העלול להעביר ( non-intact skin)חשיפה של עור פגוע  2.2.3 3.2.2
כאשר כשהחשיפה ממושכת או  HIVחשיפה של עור שלם לחומר גוף העלול להעביר  2.2.4 4.2.2

 .וחדשטח העור גדול במי
 

 .    לעיל 2.2בסעיף אופן המוגדר אדם שנחשף ב :נחשף 2.3 3.2

4.2  
 .חומר גוףשהוא מקור אדם  :מקור החשיפה 2.4

 

 .    כמוגדר בתרשים המבנה של הארגון, האדם הממונה על עובד שנחשף: הממונה 2.5 5.2
 מטרות. 3

גוף אדם לאחר חשיפה לחומרי  HIV -להגדיר את הפעולות הדרושות כדי למנוע הדבקה ב 3.1
:  הקבוצות הבאות לוששל ש, HIVהעלולה להעביר 

 

  עובדי , מתנדבים, מקצועות הבריאותותלמידי י עובדצוותי הבריאות בישראל כולל
.  משק בשירותי הבריאותהמעבדות ועובדי ה

  אנשים החוששים שנחשפו ל– HIV  או לאחר שימוש תוך  ,מגע מיני לא מוגןבעקבות
. בסמים ורידי

 קיפה מינית או אונסקורבנות ת .
    
 .ובמתן המידע לנדקרלהבהיר את הצורך בתיעוד האירוע   3.2
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חלות הנוהל . 4
. עליהם עובדי הבריאות והממונים

. ה לרפואה דחופההמחלקעובדי 
. איידסהרופאי מרכזי 

. רופאי היחידות למחלות זיהומיות בבתי החולים הכלליים
 .צוותים של מרכזי סיוע לנפגעי אונס ותקיפה מינית

. כל גורם המשתתף בהסברה ובמניעת מחלת האיידס
השיטה . 5

עובדי בריאות   5.1
לברר מייד האם מקור החשיפה על הממונה , של עובד בריאות" חשיפה"בכל מקרה של  5.1.1
רצוי תוך שעה )על הממונה לפעול לנטילת דגימת דם בהקדם האפשרי . HIVכנשא של ידוע 

לרפואה דחופה של בית  דרך המחלקה כפוף להסכמתםב ,ממקור החשיפה ומהנחשף (מהאירוע
 .החולים הקרוב

 ל מקור החשיפהש HIV -למיועדת לקבלת מידע בסיסי של מצב הנשאות הדגימת הדם  5.1.2
הדגימות . ידי המחלקה למעבדות-שאושרה על נוגדן ואנטיגןמשלבת ה ערכהי "עתבוצע 

או דרך מערכת ההשתלות הקיימת בכל  ,תועברנה לביצוע בדיקה דחופה במרכז האיידס הקרוב
לוודא שאינו נשא הנגיף  EIA -לנחשף יומלץ לבצע בדיקת איידס בדמו בשיטת ה. בית חולים

. הטרם החשיפ

אין צורך להמשיך בבירור , (עם תיעוד) HIV-כאשר תוצאת בדיקת המקור הנה שלילית ל 5.1.3
בכל (.  acute retroviral disease)אלא אם כן המקור חשוד להיות חולה בתסמונת הדבקה חדה 

חשד , תוצאה בספק או חיובית, סירוב בדיקה: כגון) HIV -מקרה אחר מתשובה שלילית ל
יש להפנות את העובד למרכז , ('או נסיבות לא ברורות וכו, עם סיכון גבוהלחשיפה ממקור 

במידה שמדובר בחשיפה שלאחר  ואו למחרת, לבירור עוד באותו היום, בחירתו פ"איידס ע
  .שעות העבודה

לת יחת, עבדה ובירור התוצאותלמת הדגימות העבר, יש להדגיש שהאחריות ללקיחת הדם 5.1.4
 והפנית הנדקר למרכז האיידס (אספקת המנות הראשונות של התרופות כולל)הטיפול הנדרש 

 . הגיע הנחשף האלי המחלקה לרפואה דחופההיא של רופא  המבוקש
 

.  (250. ל.ב) על הממונה לתעד את האירוע בטופס תאונת עבודה 5.1.5
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חשופים אחרים  5.2

רצוי שיברר כמה . מחלקה לרפואה דחופהכל אדם אחר שנחשף יפנה בהקדם האפשרי ל   5.2.1      
. ידוע כנשא איידסהמקור והאם החשיפה מזהים על מקור  שיותר פרטים

ועץ להיו, בין יתר פעולותיו, מחלקה לרפואה דחופהעל הרופא התורן המטפל בנחשף ב    5.2.2      
(. 1' ראה נספח מס)לאיידס שבאזורו  במומחה

קורבנות תקיפה מינית או אונס יהיו בדרגה : נחשף בעקבות תקיפה מינית או אונס     5.2.3     
 .מבין דרגות השיקולים שבחוזר זה, הגבוהה למתן הטיפול

הנחיות נוספות המשותפות לעובדי בריאות ולחשופים אחרים         5.3

תתקבל על ידי רופא מרכז האיידס  PEPעל ידי  HIV –טה על מניעת הדבקה ב החל   5.3.1
: כשהוא שוקל את הנתונים הבאים                  
  הסיכון להדבקה הינו גבוה .

 שעות לאחר האירוע 72-ולא יאוחר מ, ניתן לטפל מייד. 
 ההענות הצפויה לטיפול הינה גבוהה. 

בביטחון ובמועד את מצב , רותמכיוון שלא ניתן בדרך כלל לברר במהי 2.3.5
ישקול רופא מרכז האיידס של , הנשאות של מקור ההדבקה הפוטנציאלי

דקירה )לפי סוג האירוע , המוסד את מידת הסיכון לפי אופי החשיפה
ולפי מאפייניו  ,(אונס, מגע מיני לא מוגן, שימוש משותף במזרק, מקרית

.                    HIV -יר את נגיף הבמיוחד התנהגות סיכונית העלולה להעב, של המקור

על רופא מרכז האיידס לפעול לפי , במקרים של חשיפה של עובד בריאות  5.3.2.1                   
. 3' ונספח מס 2' הנחיות נספח מס                                

                  
על רופא מרכז האיידס לפעול לפי  , ית או של אונסבמקרים של תקיפה מינ  5.3.2.2                   

. 4' ונספח מס 2' הנחיות נספח מס                                
 

: מזרקים משומשים/במקרים של חשיפה חד פעמית למחטים  5.3.2.3                   
  HIVט או במזרק הנו אם קיים תיעוד שאחד או יותר המשתמשים במח                               
(.  2ראה נספח מספר )  NRTI & 1 PI ֹ2יש לטפל על ידי   ,חיובי                               
                ההחלטה , של המשתמשים אינו ידוע או אינו מתועד HIVאם מצב נשאות                                 

   .עת רופא מרכז האיידסתהיה לפי שיקול ד PEP –מתן טיפול ב  על
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לאחר   -HIVהנחיות למניעת הדבקה ב: ם הנוהלש 5/10 :מספרו   נוהל

 חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים

 18.10.2001:  נוהל מתאריך  1.12.2001: בתוקף מיום 13/09/10 תאריך עדכון
   

 דבמקרים של אירוע בודד של יחסי מין לא מוגנים הכוללים חדירה אל אח 5.3.2.4 
:            מפתחי הגוף

: על ידי חיובי יש לטפל   HIVבת הזוג הוא /אם  קיים תיעוד שבן       -        
               NRTI & 1 PI2 (2' ראה נספח מס  .)
 PEPאין להמליץ על טיפול ב , בת הזוג אינו ידוע/של בן  HIVאם מצב נשאות  -             

ובן או בת  ,קאלא אם כן הייתה חדירה לפי הטבעת או לנרתי ,עקב הסיכון הנמוך
גברים  דוגמת, גבוהה יחסית HIVהזוג נמצאים בקבוצה בה השכיחות של 

אנשים , אנשים המשתמשים בסמים בהזרקה, המקיימים יחסי מין עם גברים
, דרומית לסהרה אפריקה)היא מחלה אפידמית  HIVשמקורם במדינות בהן 

 . ל"או בני זוג של הנ, בזנותגברים ונשים , (דרום מזרח אסיה וכדומה, הודו

 ,מהוות הנחיות בסיסיותבנוהל זה  תרופתילטיפול יש לציין שההמלצות  5.3.2.5
, קול דעתווניתן למומחה איידס להציע תוכנית תרופתית חלופית לפי שי

ובמידה שהתרופות מצויות בסל  ,המקובלים בהתאם לחידושים הרפואיים
. התרופות של קופות החולים

 
עליו לשתף את הנחשף בקבלת , ל רופא מרכז האיידס להמליץ על מתן טיפול מונעאם שוק 5.3.3

 :הנושאים העיקריים לדיון עם הנחשף הם. ההחלטה
 רטרוויראלים-של התכשירים האנטילות מידע המוגבל על אודות היעיה 

. הםהרעילות שלו
 הצורך במעקב רפואי צמוד אחר המטופל .

 ומלץחשיבות ההיענות הקפדנית לטיפול המ .
 על מנת להשיג יעילות מרבית, הצורך בהתחלה מיידית של טיפול .

(. 6-ו 5מספר  יםנספח)כחלק מן הדיון עם הנחשף יש לתת לו את דף המידע 
 

רצוי תוך שעתיים , מוקדם ככל האפשר( HIV-PEP)יש להתחיל את הטיפול  המונע איידס   5.3.4
 מרכז איידס המתחיל את הטיפול יהיה. ר החשיפהשעות לאח 72 -מן החשיפה ולא יותר מ          

 .כולל המעקב הרפואי הנדרש, אחראי על כל משך הטיפול
 . 7על רופא מרכז האיידס לתעד את האירוע בנספח מספר   5.3.5

האחד בתיק נפרד בעניין מניעה לאחר : הטופס יישמר בשני העתקים במרפאת האיידס
.  לחשיפה והשני ברשומה הרפואית של המטופ

חיסון מונע נגד  הרכבתטיפול מקומי בפצע ו: פעולות נוספות שעל רופא חדר המיון לבצע  5.3.6
חוזר ראש תהיה בהתאם ל HCV -וב HBV –ההתייחסות לאפשרות הדבקה ב . טטנוס

אחרי חשיפה  HCV-ו HBVנוהל למניעת הדבקה בנגיפים : "3/2006שירותי בריאות הציבור 
טיפול למניעת מחלות שמועברות ביחסי . "רים בקרב עובדי בריאותאו לנוזלי גוף אח/לדם ו

 .מין יינתן לפי שיקול דעת הרופא

 : חתימה 7מתוך  6דף מספר 

 

:  י "אושר ע
 איתמר גרוטו 'פרופ

, מור.זר "ד: נערך על ידי
והוועדה , לוי. אר "ד

ל בתחום "המייעצת למנכ
 האיידס

לא בתוקף



      
 

  1' נספח מס
פ רשימת התורנויות "ח ע"יתייעץ עם רופא מרכז האיידס המשובץ מול ביה רופא חדר המיון. א
הנה לפי נוחיות המטופל  המטפלהבחירה של מרכז האיידס . ב

 רשימת מרכזי איידס
 

טלפון של  מספר ה
חדר המיון 

טלפון של ה' מס
מרכז האיידס 

כתובת המרפאה והמעבדה  מרכז איידס 

:  חדר מיון
04-8543300 

חולים ה בית
04-8543111 

04-8543452 
04-8541944 
04-8542550 

ח "מרפאה אימונולוגית בי
ם "רמב

ח "מעבדה וירולוגית בי
ם "רמב

ם "רמב
חיפה 

: חדר מיון
08-9441267 

 
: בית החולים

 08-9441211 

08-9441314 
08-9441445 

ח קפלן "מרכז נווה אור  בי
 

ח קפלן "מעבדה וירולוגית בי

קפלן 
רחובות 

 

: חדר מיון
 03-6973686 
 

: בית חולים
03-6974444 

03-6973653 
03-6973968 

 

 למחלות זיהומיותיחידה 
 

 6ויצמן ' ח איכילוב רח"בי
א "ת

מרכז רפואי תל אביב 
ש סוראסקי "ע

 

: חדר מיון
 03-5302250 
 

: בית החולים
 03-5303030 

03-5304937 
 

03-5302551 

מרפאה למחלות זיהומיות 
ח תל השומר רמת גן "בי

ח תל "מעבדה וירולוגית בי
השומר 

, ח שיבא"בי
תל השומר 

 

: חדר מיון
 02-6776555 
 

: בית החולים
 02-6777111 

02-6778276 
02-6776539 

 
02-6776804 

מרפאה למחלות זיהומיות 
ח הדסה עין כרם "בי

ח "מעבדה וירולוגית בי
הדסה 

הדסה 
ירושלים 

: חדר מיון
 08-6400345 
 

: בית החולים
 08-6400111 

08-6244121 
 

08-6400801 

מרפאת חוץ למחלות 
זיהומיות 

ח סורוקה "בי
ח "מעבדה וירולוגית בי

סורוקה 

סורוקה 
באר שבע 

: חדר מיון
 09-7472322/1 
 

: בית החולים
 09-7472555 
 

09-7472896 
 

03-9376725/6 

מרפאה למחלות זיהומיות 
מרכז רפואי מאיר 
מעבדה וירולוגית  

מפוס מרכז רפואי רבין ק
  בלינסון

מאיר 
כפר סבא 
בלינסון 

פתח תקווה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא בתוקף



 2' נספח מס
 ARV))ויראליות -רטרו-י תרופות אנטי"לאחר חשיפה ע HIVמניעת 

 

HIV POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS with antiretroviral drug (ARV) 

 

NRTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors)  

 
Truvada 1T x 1/day 

Combivir 1T x 2/day 

 

 

PI  (Protease Inhibitors)  

 
Kaletra 2T x 2/day 

Prezista 800mg 1 T x 1/day + Ritonavir 100mg 1T x 1/day לא בתוקף



 3' נספח מס
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 4' נספח מס

 עובדי בריאות

 :מקור החשיפה

HIV+  מקור החשיפה: 

 אינו ידוע HIVמצב 

 פהסוג החשי

1,2,3 

 סוג החשיפה

4 

 חומר 

 Iגוף 

 חומר 

 IIגוף 

 חומר 

 Iגוף 

 חומר 

 IIגוף 

 סיכון 

 גבוה

 סיכון נמוך 

 או לא ידוע

 סוג החשיפה

1,2,3,4 

 חומר 

 Iגוף 

 חומר 

 IIגוף 

 סוג החשיפה

 ((percutaneous, eg. needlestickכגון דקירת מחט   -לעורית מי.  1

 (mucous membrane)מגע של ריריות  2 .

 ((non-intact skinמגע של עור פגוע .  3

 כשהחשיפה ממושכת או שטח העור גדול במיוחד -מגע של עור שלם .  4

 חומר גוף
I   .נוזל , זל עמוד השדרהנו, הפרשות מן הלדן, זרע, רקמה, כל נוזל גוף דמי, דם

נוזל   (peritoneal fluid)נוזל ציפקי  , (pleural fluid)נוזל צידרי, סינובי
 .שפיר-הפרשה מפצע לחץ ומי, חלב אם, ((pericardial fluidת הלב פתוריכ

II  .צואה, שתן, קיא, כיח, הפרשות מן האף, זיעה, דמעות, רוק. 

אין צורך 

 PEP -ב

אין צורך 

 PEP -ב
אין צורך 

 PEP -ב

אין צורך 

 PEP -ב

2 NRTI  
& 1 PI 

לשיקול 

 דעת

 לשיקול דעת

(2 NRTI) לא בתוקף



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קורבנות תקיפה מינית או אונס

 

 אנס

HIV+ 

, אנס

 HIV מצב  

 ,אינו ידוע 

 הסיכוןרמת  

 גבוהה HIV -ל 

 HIVמצב , אנס

רמת , אינו ידוע

 סיכון 

  HIV -ל

 אינה ידועה

שיקול דעת לפי 

נסיבות האונס 

והממצאים 

 הקליניים

2 NRTI  

& 1 PI 

2 NRTI 

& 1 PI 

 
 

 

 

 

לא בתוקף



 5' נספח מס
 

 
מיני לא מוגן  שקיימו מגעדף מידע  לאנשים החוששים  לבריאותם לאחר 

יד או לאחר שהשתמשו בסמים לתוך הוור( לרבות תקיפה מינית או אונס) 
 

ליחסי מין לא מוגנים  פעמית-חדלאחר חשיפה , הנגיף שגורם לאיידס, HIV -הסיכון להידבק ב

למזרק משומש או  למחט  פעמית-חדהסיכון להידבק לאחר חשיפה  ,כמו כן. תרהוא נמוך ביו

  .הוא נמוךאף  משומשת

י טיפול "להדבקה ע ממילאניתן להפחית עוד יותר את הסיכון הנמוך שיתכן , בנסיבות מסוימות

.  בתרופות נגד נגיף האיידס

אלו הפחיתו את הסיכון . HIV-התרופות הללו נוסו בעבר בקרב עובדי בריאות שנחשפו לדם נגוע ב

 לא הוכחהוהיא  מושלמת יעילות תרופות אלו אינה. להידבק כאשר הטיפול הוחל סמוך לחשיפה

או לאחר שימוש במזרק ( לרבות תקיפה מינית או אונס)במניעת איידס לאחר יחסי מין לא מוגנים 

.   משומש  או במחט משומשת

כל התרופות . למשך חודש ימים לפחות מיים ביוםהטיפול דורש נטילת מספר טבליות פעם או פע

  .י על כך  עם הרופא שיבדוק אותך/רצוי שתשוחח. לוואי האלו עלולות לגרום לתופעות 

ההחלטה אם להמליץ . הרופא המטפל בחדר המיון ייוועץ בעניין הטיפול בך ברופא מרכז האיידס

קל את הנסיבות הייחודיות של לך לקבל טיפול הנה בסמכותו של רופא מרכז האיידס אשר שו

וחסרונותיו של כל טיפול וימליץ על תוכנית הפעולה  הוא ידון אתך על יתרונותיו. החשיפה שלך

 .י למרכז איידס לפי בחירתך/תופנה, אם היא כוללת טיפול תרופתי.  המתאימה ביותר בשבילך

 

 

לא בתוקף



 

 6' מסנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר חשיפה במקום העבודה HIV -להדבקה ב החוששים לאנשים מידע דף

עקב דקירה או התזה במסגרת העבודה  פעמית-חד חשיפה לאחר ,לאיידס שגורם הנגיף, HIV -הסיכון להידבק ב

לאחר חשיפה בזמן העבודה נעה  HIV -ההסכנה לאיש צוות רפואי להדבקה בנגיף  . ביותר נמוך הרפואית הוא

תקופת הדגירה בין . לאחר חשיפה דרך הריריות 0-0.03%ובין ( חתך, דקירה)לאחר חשיפה מלעורית   0-0.3%בין 

.  שבועות 2-24שבועות אבל עשויה לנוע בין  4-8החשיפה ועד לכך שיש עדות להדבקה היא 

יש מקום לשקול מתן טיפול  HIV -לאחר חשיפה ל, ד עם זאתיח. HIV -חיסון נגד נגיף העדיין אין  ,לדאבוננו

בשיקול לגבי מתן טיפול מונע יש להתחשב בסיכון (. PEP – post exposure prophylaxis)מונע לאחר החשיפה 

במידה והוחלט להתחיל . נשא של הנגיףהוא שנובע מסוג החשיפה ובסיכון שהחולה המהווה את מקור החשיפה 

מקור במידה ו. שעות 72ועד ( רצוי תוך שעתיים)להתחיל בו סמוך ככל שניתן לזמן החשיפה בטיפול מונע יש 

יש להמשיך את  –נמצא חיובי  מקור החשיפהאם . ניתן להפסיק את הטיפול HIV -נמצא שלילי ל החשיפה

.  תוך כדי ניטור ספירת דם ותפקודי כליות וכבד, ימים 28הטיפול למשך 

ובמשך תקופה זו להימנע מיחסי מין לא מוגנים , שבועות לאחר החשיפה 12 -ו HIV 6 -מומלץ לבדוק נוגדנים ל

.  עם בן או בת הזוג

 לתופעות לגרום עלולות אלו תרופות. ימים חודש למשך הטיפול דורש נטילת מספר טבליות פעם או פעמיים ביום

 .אותך שיבדוק הרופא עם כך על י/שתשוחח רצויו, לוואי

 ברופא בך הטיפול בעניין ייוועץ המיון בחדר המטפל הרופאטיפול מונע תתקבל לאחר ש ההחלטה לגבי מתן

 הנה טיפול לקבל לך להמליץ אם ההחלטה . או מומחה למחלות זיהומיות או אימונולוגיה קלינית האיידס מרכז

.  שלך החשיפה של הייחודיות הנסיבות את שוקל אשר האיידס מרכז רופא של בסמכותו

הם ( C -ו Bהפטיטיס )ובנגיפים אחרים המועברים בדם  HIV -דרך הטובה ביותר להימנע מהדבקה בזכור כי ה

מכיוון . Bולהתחסן נגד הפטיטיס ( universal precautions)באמצעות שמירה על כללי התנהגות  אחידים 

או  Bיטיס שבארוע החשיפה יש גם סיכון להדבקה בנגיפים אחרים המועברים בדם ובנוזלי גוף כמו הפט

.  עלייך לפנות גם לאחראי על חשיפה מקצועית במוסדכם, Cהפטיטיס 

 

לא בתוקף



 

 

 7' נספח מס
 
  HIV -חשיפה פוטנציאלית ל –ח ראשוני "דו 

פרטים . 1

 _________ _______________    ____________   ____________   ____________

מקום עבודה                   תפקיד          .   ז.ת  שם משפחה שם פרטי 

 

פרטי האירוע . 2

 _______________________מקום האירוע   _____________שעה ____________תאריך

 

___________ אחרהתזה            שריטה         דקירה       :חשיפה לחומרי גוף בדרך הבאה

 

, תורם דם/ נבדק/ במהלך טיפול בחולה התרחשהאירוע 

________________________ :בפעילות

 

______ _________________כמות החומר_________________________ סוג חומר גוף

 ________________________ משך המגע____________________________אזור המגע 

 

 ______________________________________: יחסי מין ללא הסכמה/יחסי מין בהסכמה

פרטי מקור החשיפה . 3

 _______________ _______________________           ________________________

      דרכון  /ז"מספר ת      שם משפחה   י  שם פרט

 ___________________________________      _______________________________

כתובת                                                                  מספרי  טלפון 

לא           לא ידוע /כן: ןשייך לקבוצת סיכו:  לא/כן :  HIV מקור החשיפה ידוע כנשא . 4

לא ידוע       כן         לא        :מקור החשיפה הסכים לתת דגימת דם לבירור מצבו. 5

 ___________________? מדוע ,    חיובי        שלילי        לא בוצע:         HIVתוצאות בדיקת  .6

: סיכום מתן טיפול מונע שניתן. 7

 ____________________________________________חשיפה  לאחר  HIV -טיפול מונע ל

 _________________________________________________( נא לפרט)טיפולים אחרים 

:  הערות

 

 

  _____________  ____________ ______________

 חתימת המדווחתאריך       שם המדווח            

לא בתוקף




