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 לכבוד

 פרופ' מיכאל גדלביץ, רופא מחוז הדרום

 ניצקי, רופאת מחוז הצפוןד"ר אולגה וי

 אשקלון את מחוזנטליה בילנקו, רופ פרופ'

 מר נמרוד אלטמן, מנכ"ל חברת נטלי

 גב' אטל מולכו, מנכ"ל חברת פמי פרימיום

 

 שלום רב,

 

 ( במסגרת שירותי בריאות לתלמיד bOPV( מתן חיסונים נגד נגיף הפוליו בתרכיב חי מוחלש הנדון:     

 כאןראו   534463022מס' סימוכין  13.04.22 -מעודכן ל– 2022סימוכין:  הנחיות להתמודדות עם התפרצות הפוליו                  

  כאןראו  578661722מס' סימוכין  26.04.22 -מעודכן ל - 2022ות להתמודדות עם התפרצות הפוליו הנחי                                 

 כאןראו  695723822, מס' סימוכין 18.05.22מעודכן ל  2022הנחיות להתמודדות עם התפרצות הפוליו 

 

 ומעדכנות את המסמכים שבסימוכין. 2022וליו בשנת הנחיות אלה מתייחסות להתמודדות עם התפרצות נגיף הפ

 

" להתמודדות עם התפרצות הפוליו בישראל, השלמת חיסון 2022טיפות  2העדכון הינו שבמסגרת המבצע הארצי "

 ינתן גם במרכזי השלמות לחיסוני השגרה בבריאות התלמיד. ת(  (bOPVנגד נגיף הפוליו בתרכיב חי מוחלש 

 . bOPVהחיסון יוצע לתלמידים, המגיעים להשלמת חיסוני השגרה ולא חוסנו בשתי מנות של תרכיב 

  .( ולהנחיות שבסימוכיןכאןהחיסון יינתן בהתאם להנחיות שבתדריך החיסונים )ראו 

 ( אין לתת חיסון חי מוחלשbOPV )  בעבר לילד שלא קיבל( מנת חיסון מומתIPV  אחת לפחות. המנה )

למי שקבל בעבר שתי מנות לפחות של תרכיב מומת  ( תינתן  bOPVהראשונה של החיסון החי מוחלש )

IPV)   או יחד עם המנה השניה של תרכיב מומת )IPV)  למי שקבל בעבר מנה אחת של תרכיב מומת )

(IPV) 4 ( שבועות לפחות אחרי המנה הראשונה של חיסון בתרכיב מומתIPV.) 

 ( אין לתת חיסון בתרכיב חי מוחלשbOPV לילד שיש לו התוויות נגד לחיסון כמפורט בפרק חיסון )

 לשיתוק ילדים בתדריך החיסונים.

  חי מוחלש הרווח המינימלי בין שתי מנות תרכיבbOPV)   לפחות שבועות 4( הינו. 
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 בלבד  bOPVאין לבצע זימונים של תלמידים הנדרשים להשלמת חיסון 

 

 

 .31.08.22החיסון יינתן במסגרות אלו מעתה ועד ל 

 

 הואילו להעביר הנחייה זו לכל הנוגעים בדבר במוסדכם .

 

 

 בברכה,             

 
 פרופ' אמיליה אניס    

 האגף לאפידמיולוגיהמנהלת 
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 העתקים: 

 פרופ' נ. אש, מנכ"ל 

 ד"ר ס. מנדלוביץ, משנה למנכ"ל 

 ד"ר ש. אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור 

 ד"ר ה. מזרחי, ראש חטיבת הרפואה

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 מר ע. קול, מ"מ סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים

 ראשית ארצית וראש מנהל הסיעודד"ר ש. גולדברג, אחות 

 ד"ר ד. צימרמן, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

 מר א. שלזינגר, ראש מטה בריאות הציבור

 גב' א. גנס, אחות מפקחת ארצית, בריאות הציבור  

 גב' א. סטולרמן, מ"מ מפקחת ארצית בריאות הציבור

 ד"ר ר. ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, בריאות הציבור

 ' א. מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, בריאות הציבורפרופ

 ד"ר נ. טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, בריאות הציבור

 ד"ר ד. נוף , יועצת בכירה, המחלקה למעבדות בריאות הציבור

 הקורונה ס/ראש מטהמר נ. ויצנר, 

 מר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי בריאות הציבור

 אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבורגב' ב. 

 גב' ר. ברוך, עוזרת מפקחת ארצית

 גב' י. יצחקי, אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד

 מגר' א. מרום, מ"מ מנהל אגף הרוקחות

   מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות

 אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

 2022ליו ועדה מייעצת בנושא התפרצות פו

 ועדה מייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים 

 מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות   

 דובר

 גב' ט. דהן, מנהלת "קול הבריאות"

   גב' ג. שמחוני, מנהלת חטיבת התרופות, שראל

  מנהלות השירות המונע, קופות החולים

         גב' נ. רון, אחות מפקחת ראשית, אגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א   
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 גב' א. מני בן יוסף, מנהלת אגף שרותי בריאות הציבור, עיריית ירושלים

 אביב-מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל

 ד"ר ש. ארבל אלון, רופאה ראשית, משרד הרווחה

 גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי, משרד החינוך

 ידום בריאות, במוסדות חינוך המנהל הפדגוגי, משרד החינוךגב' אפרת לאופר, מנהלת תחום ק

 גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי

 מר ד. סקאלנסקי, מנהל מרפאת פליטים

 ד"ר א. צוואנג, מנהל רפואי, מרפאת פליטים

 חברי האיגוד למחלות זיהומיות

 ד"ר ב. לב, יו"ר הצט"מ

 קרמר, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית )חיפ"ק(פרופ' ע. קליין 

 ד"ר ש. ברק, יו"ר חיפ"א לפדיאטריה אמבולטורית

 פרופ' צ. גרוסמן, יו"ר איגוד רופאי הילדים

 ד"ר מ. שני, יו"ר איגוד רופאי משפחה

 פרופ' ג. רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

 פנימיתפרופ' א. אליס, יו"ר האיגוד לרפואה 

 פרופ' ר. מימון, יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיה

 פרופ' נ. דוידוביץ, יו"ר פורום בריאות הציבור, הר"י

 פרופ' ח. לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

 ד"ר ח. ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 פרופ' י. מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 קוטלר, סמנכ"ל תפעול רפואה, נטלי מר ד.

 גב' ל. גרף, אחות ראשית בריאות התלמיד, נטלי

 גב' ר. סגל, אחות אפידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 גב' ק. גליק, אחות אפידמיולוגית, חברת נטלי

   בריאות פמי, רופא ראשי בריאות התלמיד, א. דלאלפרופ' 

 בריאות , מנהל שרותי בריאות התלמיד, פמימר ד. חוגי

 פמי בריאות ,אחות ראשית, שרותי בריאות התלמידגב' ר. אורן, 

  פמי בריאות ,אחות אפידמיולוגית, שרותי בריאות התלמיד גב' צ. לאור, 

 גלזברג, קצין רפואה ראשיתת אלוף פרופ' אילון 

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 אל"מ ד"ר תומר קולר, מר"פ העורף
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 ד"ר לימור פרידנזון צוק, ראש מדור אפידמיולוגיה

 ד"ר בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ארכיון המדינה
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