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   478057420:מספר סימוכין
 שלום רב, 

 
 קורונה  ם נגדחיסוניעדוף ימסמך מסכם לנושא ת: הנדון

 נגד קורונה  ם על פי המלצת הוועדה לחיסוני
 

 עדוף החיסונים לקורונה הם: יהעקרונות המנחים את ת
 

 קדימות בריאותית ואפידמיולוגית   •
 בטיחות  •

 פשטות   •

 רוחביות   •

 גמישות   •
 זרימה של מבצע החיסון כדי להבטיח בטיחות יעילות ונצילות של החיסונים •

 

מיגבלת יכולת החיסון של הצוותים באתרי וסדר העדיפויות מושפע על ידי אילוצים לוגיסטיים 

  בתוך הפנימית הקדימות למקסם בטיחות, בריאות ויעילות.המבצע יהיה מדורג והתיזמון ינסה  .החיסון

 הצלחת את לקדם כדי וגמישות דעת שיקול יפעילו המחסנים הצוותים. להשתנות יכולה התיעדוף קבוצות

 .המיבצע

 

   :בעדיפות ראשונה ובזה הסדר

 בתי חולים סגלים רפואיים :  •

 רופאי שיניים פרטיות, מרפאות מרפאות ,קופות חולים                                                           

 אטרייםיבתי חולים גריאטריים ופסיכ                                                           

 סטודנטים לסיעוד ורפואה בסבבים קליניים     

 וארגוני הצלה  מד"א                
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 ומטפליהם  -ומוסדות רווחה לחוסים  " אבות " מגן מוסדות  •

 באחריות קופות החולים  -ומעלה 60יל ג •

 : לדוגמא,  במסגרת החיסון בקופות יש לנהוג גמישות ולחסן •

o   קשיש בקהילה והמלווה או המטפל 

o מושתלי ריאות אוכלוסיות בסיכון מיוחד כמו . 

 

 :שניהעדיפות  (1

מטופלים  ,  יתר לחץ דם,  COPD,  השמנת יתר חולנית,  : סכרתהמשך חיסון קבוצות סיכון •

 וכו'.  המטולוגיםחולים מושתלים איברים, עם דיכוי חיסוני 

פלים אלה וחיסון משפחה ובני בית של מטכלול  בקבוצת החולים עם דיכוי חיסוני יש ל

 קדימות. ב

בתי סוהר אסירים וסוהרים,  עובדים סוציאליים,  מורים וגננות,    :קבוצות בחשיפה גבוהה כמו •

 מגיבים ראשונים.

 טחוניים יקבלו הקצאה בהתאם לתכנית חיסון שתוצג למשרד הבריאות  יצה"ל וגופים ב •

 תזמון הקופות. הגעת החיסונים ועל פי  ההאוכלוסיי: פתיחת החיסון לכלל בהמשך •
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 :  בשלב זה ולא יחוסנ

 מחלימים 

 נשים בהריון        

 נשים מניקות             

 אנפילקסיס  –קשות של תגובות יתר  אנשים עם היסטוריה            

 עד חודש לאחר קבלת חיסון שני. –נשים המתכננות להרות                         

 .16ילדים ונוער עד גיל             
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