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תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה
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המצגת שלפניכם מסכמת את עיקרי הדיון השלישי של ועדת המעקב בנושא דיווחים
תופעות בסמיכות לחיסון.

המצגת מתייחסת לדיווחים שהתקבלו עד לתאריך 31.1.21.
 

שיעור הדיווחים על תופעות קלות המופיעות בסמיכות לחיסון נמוך מזה שנצפה בניסויים הקלינים. 
סביר כי מדובר בתת-דיווח של הציבור על תופעות קלות שלא מצריכות מעקב רפואי ולא פוגעות 

בשגרת החיים.
במצגת זו כלולים גם דיווחים על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון. במירב הדיווחים האשפוז 

היה קשור למחלות הרקע של המטופלים.
 

מגמת ריבוי הדיווחים על תופעות המופיעות בסמיכות לחיסון בקרב נשים וצעירים ממשיכה.
 

הדיווחים על תופעות:
בסמיכות למנה ראשונה - 7,039 דיווחים מתוך,006,831 3 מקבלי חיסון.

בסמיכות למנה שניה - 4,469 דיווחים מתוך 1,732,534 מקבלי חיסון.
 

יודגש כי רוב התופעות הן קלות וחולפות.
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שניתנו
בישראל
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התפלגות
מקבלי החיסון 

בישראל לפי 
קבוצות גיל
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הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

>

סה׳׳כ מקבלי החיסון
מנה1: 3,006,831  מנה 2: 1,732,534

>
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הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

התפלגות
לפי גיל ומין 

בקרב מקבלי 
חיסון ובקרב 

המדווחים
מנה הראשונה

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לחיסון )מנה 1( -
התפלגות לפי קבוצות גיל ומין 

מספר מקבלי החיסון )מנה 1( - התפלגות לפי קבוצות גיל ומין

נשים וצעירים נוטים לדווח יותר על תופעות
 בסמיכות לחיסון ביחס לחלקם בקרב מקבלי החיסון
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התפלגות
לפי גיל ומין 

בקרב מקבלי 
חיסון ובקרב 

המדווחים
מנה שניה

הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

נשים וצעירים נוטים לדווח יותר על תופעות
בסמיכות לחיסון ביחס לחלקם בקרב מקבלי החיסון

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לחיסון )מנה 2( -
התפלגות לפי קבוצות גיל ומין 

מספר מקבלי החיסון )מנה 2( - התפלגות לפי קבוצות גיל ומין
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סווג
התופעות
בסמיכות 

לקבלת 
החיסון

סווג
התופעות
בסמיכות 

לקבלת 
החיסון

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
שיעור למיליון מנות חיסון

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
מספר הדיווחים שהתקבלו

הדיווחים הם מתוך מקבלי החיסון
מנה1: 3,006,831  מנה 2: 1,732,534
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הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם
תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון - כל אירוע רפואי המתרחש סמוך לזמן קבלת חיסון, גם אם אינו קשור בהכרח בקשר סיבתי למתן החיסון. טווח הזמן הנבדק משתנה לפי אופי התופעה.
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סווג
התופעות
בסמיכות

לקבלת
החיסון

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
בהתפלגות לפי קבוצות גיל במנה הראשונה 

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
בהתפלגות לפי קבוצות גיל במנה השניה

4,469 דיווחים מתוך 1,732,534 מקבלי חיסון7,039 דיווחים מתוך 3,006831 מקבלי חיסון

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם
תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון - כל אירוע רפואי המתרחש סמוך לזמן קבלת חיסון, גם אם אינו קשור בהכרח בקשר סיבתי למתן החיסון. טווח הזמן הנבדק משתנה לפי אופי התופעה.
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תופעות
פירוט הדיווחים על תופעות מקומיות )באזור ההזרקה(מקומיות

בסמיכות לקבלת החיסון
שיעור למיליון מנות חיסון - מנה ראשונה

 

פירוט הדיווחים על תופעות מקומיות )באזור ההזרקה(
בסמיכות לקבלת החיסון

שיעור למיליון מנות חיסון - מנה שניה

 

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 1,732,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 3,006,831 מקבלי מנה ראשונה

קשריות 

קשריות 

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
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תופעות
פירוט הדיווחים על תופעות כלליות בסמיכות לקבלת חיסוןכלליות

שיעור למיליון מנות חיסון - מנה ראשונה

 

פירוט הדיווחים על תופעות כלליות בסמיכות לקבלת חיסון
שיעור למיליון מנות חיסון - מנה שניה

 
 

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 1,732,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 3,006,831 מקבלי מנה ראשונה
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תופעות
אלרגיות

פירוט הדיווחים על תופעות אלרגיות שהופיעו
בסמיכות לקבלת החיסון

שיעור למיליון מנות חיסון – מנה ראשונה

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

31/01/2021
האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 3,006,831 מקבלי מנה ראשונה

הסבר למונחים רפואיים: 
אנגיואדמה      בצקת מקומית, קצרה וחולפת. 

אורטיקריה      פריחה אדומה ומגרדת ביותר, קצרה וחולפת.
אנפילקסיס     תגובה אלרגית מסכנת חיים העלולה להתפתח

                              תוך דקות מחשיפה לגורם האלרגיה. נדירה ביותר.
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תופעות
אלרגיות

פירוט הדיווחים על תופעות אלרגיות שהופיעו
בסמיכות לקבלת החיסון

שיעור למיליון מנות חיסון – מנה שניה

 

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

31/01/2021
האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 1,732,534 מקבלי מנה שניה

הסבר למונחים רפואיים: 
אנגיואדמה      בצקת מקומית, קצרה וחולפת. 

אורטיקריה      פריחה אדומה ומגרדת ביותר, קצרה וחולפת.
אנפילקסיס     תגובה אלרגית מסכנת חיים העלולה להתפתח

                              תוך דקות מחשיפה לגורם האלרגיה. נדירה ביותר.
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תופעות
נוירולוגיות

שיעור הדיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות
לקבלת החיסון - שיעור למיליון מנות חיסון

סך כל הדיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות לקבלת החיסון

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 3,006,831 מקבלי מנה ראשונה
שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 1,732,534 מקבלי מנה שניה 

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

31/01/2021
האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

הסבר למונחים רפואיים: 
פציאליס )Bell's palsy(   פגיעה חולפת בעצב הפנים. 

נימול )או נימלול(  שינוי תחושה על פני העור
                                       כגון עיקצוץ, דגדוג או "נמלים".
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גורם רפואי מטפל
בעקבות תופעות 
בסמיכות לקבלת 

החיסון

התפלגות הפניות בעקבות תופעות בסמיכות
לקבלת החיסון לפי גורם מטפל – מנה ראשונה,

שיעור למיליון מנות חיסון 

התפלגות הפניות בעקבות תופעות בסמיכות
לקבלת החיסון לפי גורם מטפל – מנה שניה,

שיעור למיליון מנות חיסון
 

הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות 

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

31/01/2021
האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 1,732,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 3,006,831 מקבלי מנה ראשונה
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אשפוזים
בסמיכות

לקבלת
החיסון

 

16 מקרים היו קשורים  מתוך 43 אשפוזים בסמיכות לקבלת מנה ראשונה, 
למחלות רקע של מערכת הלב וכלי הדם, 11 אשפוזים היו קשורים למחלת 
רקע של מערכת העצבים ושאר המקרים היו קשורים למחלות רקע אחרות.

7 אשפוזים עדיין נמצאים בבירור

מבין 5 מקרים בסמיכות לקבלת החיסון, 3 היו קשורים למחלות רקע של מערכת 
הלב וכלי הדם. 2 מקרים עדיין נמצאים בבירור.

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

31/01/2021
האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

דיווחים על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון
לפי קבוצת גיל ומספר מחלות רקע
מנה ראשונה )סה"כ אשפוזים - 43(

 

דיווחים על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון
לפי קבוצת גיל ומספר מחלות רקע

מנה שניה )סה"כ אשפוזים - 5(

 

דיווחים על אשפוזים מתוך מקבלי מנה שניה: 1,732,534דיווחים על אשפוזים מתוך מקבלי מנה ראשונה: 3,006,831

מחלת רקע יחידה
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מבצע חיסונים
׳׳חוזרים לחיים״


