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 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 12.202013. - החדש קורונהנגיף סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף חיסונים נגד  - רביעיתישיבה הנדון: 

 

 הסיכום: להלן עיקרי .החדש קורונהנגד נגיף של וועדת החיסונים  רביעיתהתקיימה ישיבה  13.12.2020בתאריך 

 

  כללי .1

  והסיכום מתעדכן לאור השינויים ולכן אינו מבטא את  דינמיותהדיונים  הנכתבות בסיכומיההמלצות

ת ההסכמות אימצה הסיכום חיוני ש .הסיכוםם הדיון אלא את "מצב העניינים" עם פרסומלוא 

 .ביותר וההמלצות העדכניות

 דיוני הוועדה המייעצת ל-FDA  ב היו פתוחים בנושא חיסון הקורונה של פייזרYOUTUBE כולי לכל

תצוגה מרשימה של מקצועיות ושקיפות שתורמת להגברת אמון הציבור וקבלת החלטות על . עלמא

  בסיס מידע מהימן.

 

 .נשים מיניקות הוצאה המלצה שאיין מניעה לחיסוןבדיונים קודמים  – בהיריוןנשים נשים מיניקות וחיסון  .2

ורשויות רגולטוריות נוספות, סוכם  WHOעמדת לא להתחסן בשלב זה. לאור שלגבי נשים בהיריון הומלץ 

 כדלקמן:

  בשלב זה . יש להמתין לניסיון נצבר ולהחלטות של רשויות   לחסן נשים מיניקותלהמליץ לא

מומלץ להעדיף מידית רגולטוריות  בנושא.  ההנקה חשובה , ובאיזון בין המשך הנקה להתחסנות 

 הנקה.

 השני החיסון קבלת לאחר לחודש עד מהיריון ימנעמומלץ שתחיסון ראשון  אישה שחוסנה. 

  היריון. טרם או במהלך בלמי שהתחסנה להפסקת היריון להמליץ על אין 
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  – תעדוף .3

  וזרימה שוטפת של מבצע החיסון כדי להבטיח בטיחות  גמישות של פשטות, רוחביות נותקרועסוכם על

 ונצילות.

  רוחבי  –וחוסים ומטפליהם, חיתוך על פי גיל מבוגר סגלים רפואיים, קשישים  –סדר העדיפויות לחיסון

 .)על פי מצאי החיסונים(

  ,המוסדות הרפואיים יהיו אחראיים לחיסון הסגלים. )בכלל זה : בתי חולים כלליים, גריאטריים

 .בריאות הנפש, קופות החולים, מד"א וסטודנטים הבאים במגע עם מטופלים(

  ומטפליהם )באחריות משרדי הבריאות  –דיירי בתי אבות, חוסים במוסדות רווחה, הוסטלים

 .והרווחה(

  תלוי בהיצע הגיל שייקבע חיתוך על פי גיל ) –ומטפליהם  –חיסון אוכלוסיית המבוגרים בקהילה

זאת לאור העובדה שחלק הארי של הנפטרים והחולים הקשים שייכים לקבוצות הגיל  ,החיסונים

 .האלה(

o  מיליון נפש 2.3 -  50אוכלוסייה מעל גיל 

o מיליון נפש 1.9 -  55וכלוסייה מעל גיל א 

o  מיליון נפש  1.5 -  60אוכלוסייה מעל גיל 

  הרף של חתך הגילאים ממנו יתחיל החיסון צריך להיקבע בהתאם למספר מנות החיסון שיהיו עם

תחילת המבצע. ככל שיגיעו יותר מנות חיסון ההמלצה היא להוריד את רף הגילאים שממילא יכלול 

 את רוב האנשים עם תחלואת הרקע וגורמי הסיכון )ולא לפתוח לקבוצות ספציפיות(. 

 קבלנה על ידי הוועדה במהלך מבצע החיסוןחלק מההחלטות תת. 

 להשקיע בהתארגנות לחיסון אוכלוסיית הקשישים המרותקת בבתים או שלא תוכל להגיע  חיוני

 .םיתב( לקהלים אלה לחיסון ב(Outreachולבצע יישוג  למוקדי החיסון

 סכרת, סון הם מבוגרים עם מחלות רקע )השמנת יתר חולנית, יהקבוצות הנוספות שבעדיפות לח

COPDאי ספיקת כליות ,.) 

  מורים וגננות, בתי סוהר, מגיבים ראשונים , צה"ל. –אוכלוסיות בחשיפה רבה להדבקה 

 

 התוכנית הלוגיסטית .4

 התייחסויות חברי הוועדה: התוכנית הלוגיסטית ולהלן הוצגו עיקרי 
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 של המערכת, בעיקר של  לאור העובדה שיש רף ספיקה יומיווצר לחץ ויש צורך לתזמן ויבתחילה י

ישנה הסכמה גורפת של חברי הוועדה שיש לשמר הקופות, מומלץ להצמד לתוכנית התעדוף שנקבעה. 

 ומחייב אנחנו נמצאים על ציר זמן שמאפשרמדובר במבצע ממושך וגמישות למערכת לקבלת החלטות. 

 .להיות גמישים

  נציגי הקופות בוועדה הבהירו כי בסבירות גבוהה יהיו אירועיNo Shows  ולכן הן צריכות הנחיות

להגיע במידה וצפוי פחת יומי לפעולה במצבים שונים שעל פיהם הם מזמנים מחוסנים אחרים 

 .בחיסונים

 

 טיוטת נוהל מחלימים .5

   לסרולוגיהנוספות אינדיקציות שכולל  -על ידי ד"ר שרון אלרועי  הוצג -עיקרי עדכון נוהל מחלימים 

, לא חשיפהבמקרה של  לא נדרש בידודדהיינו,  .בדומה למחלימים  - סטטוס המתחסנים והגדרת 

 חבישת חובתעל .  מאידך אין ויתור בשלבים אלה אי ירוקבכניסה ויציאה מ יידרש לבדיקות סקר

 (.גיינהיה, מרחק שמירת, מסיכה

 לא מומלץ שתהיה התניה של מתן חיסון בביצוע בדיקה סרולוגית מקדימה. 

  מצ"ב(תופץ לחברי הוועדה להתייחסות מהירה. -נוהל מחלים   - סוכם כי טיוטת החוזר( 

 

 - הסברה .6

  םויגב' עינב שמרון גרינבסמנכ"ל הסברה , הוצגו עיקרי תוכנית ההסברה למבצע החיסון על ידי ,

, גיוס משפיענים ממגזרים שונים והפקת "פייק ניוז"הכוללים סרטוני הסברה , וובינרים, חמ"ל 

 חומרים בכל השפות העיקריות.

 .)חברי הוועדה המליצו לייצר קווי הסברה לכל מגזר בצורה מותאמת )ערבים, חרדים, שפות שונות ועוד 

 

 :דברים בשם אומרם

  –מיניקות ונשים בהיריון  נשיםחיסון  .7

  ד"ר בעז לב–  

o  להתחסן הייתה שיש להמליץ לנשים מיניקותבישיבות קודמות דעת הרוב . 

o עם , למעט נשים קבוצות גדולות של מקבלי החלטות הגיעו למסקנה שעדיין לא בשלה השעה

לא נצפתה בעיה מיוחדת  ,קורונה והמשיכו להניקחלו בבמעקב של נשים ש. התוויות מחייבות 
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לכך שהלידות הסתיימו אקראיות בילדים. נשים שלקו בקורונה במהלך ההיריון יש עדויות 

 מוקדם יותר אבל לא מספיק מבוסס. 

  זה חלק מהאיזונים שיש לקחת.  לא מומלץ לעודד נשים שלא להיניק. –ד"ר דורון דושניצקי 

  העמדה צריכה להיות עידוד המשך הנקה. באיזונים זה עדיף על חיסון מפני קורונה.  –פרופ' אלי סומך

 ההמלצה היא להמשיך להיניק. גם לאישה שחלתה ההמלצה היא להמשיך להיניק. 

  שלא  ,יש מדינות שמובילות בחיסונים אך לא רואה כל מניעה לחסן נשים מיניקות –פרופ' רון דגן

לא בטוח שכדאי לישראל להמליץ בשלב זה על חיסון מיניקות  .ינדיקציהמחסנות כיוון שלא מופיעה בא

 בניגוד למדינות אחרות בשל הנראות הציבורית.

  לאחר החיסון חודשיים לנשים ממליצה  ,לגבי הימנעות מכניסה להיריון לאחר חיסון –פרופ' גליה רהב

 .זו המלצה של הבריטים ועוד גופיםו

  נראה לי סביר בשלב זה להסתמך על רשויות אחרות. –ד"ר בעז לב 

  מבחינת ה . מספיק גם חודשחודשייםהמתנה היגיון ביולוגי מאחורי רואה לא  –ד"ר טל ברוש-mRNA. 

  מזכיר את התקלה שהייתה עם ה –פרופ' רון דגן- MMR  שאמרנו לנשים בהיריון לא להתחסן. המון

מנע מהפלה ינשים נכנסו להיריון וראינו הפלות של נשים בגלל החשש. בסוף שונתה ההמלצה כדי לה

זהר מלהכניס את הנושא הזה. נשים שיתברר שהן בהיריון אחרי קבלת חיסון ימיותרת. צריך לה

גם חשופים משום שהם מנע ויהמלצה להוגם הרופאים ימליצו כי יש את העובר יתלבטו אם להפיל 

 משפטית. 

  האנגלים. אצל בעיקר  ,חודשים 3רים על ברוב המקומות מדב –ד"ר ארנון שחר 

  מי שחוסנה בהיותה בהיריון אינה צריכה שיש המלצה ברורה בקרב גופים אלה  –ד"ר אמיליה אניס

 לבצע הפלה. 

  כנס להיריון בין ימנע מלהיאישה צריכה להחודשים זה פרק זמן בלתי סביר.  3 –רשפון פרופ' שמואל

 ה. יפחות מחודש לאחר קבלת המנה השני יה ולאיהמנה הראשונה לשנ

 ווצרו אצל האם ון הביולוגי. חוששים מנוגדנים שייעדיין חייבים להיצמד להיגי –סומך  רופ' אליפ

רה חודשים. אז בתור פש 3 -ואז צריך הרבה פחות מ  mRNA -חוששים מזליגה של ה םויעברו לעובר. א

 דגיש את העניין שהעניין לא מצדיק הפלה. נראה לי שחודש זה די והותר. לה

 

  – תעדוף .8

 קבוצות שלגביהן יש הסכמה גורפת: הקבוצות 

o  בתי חולים, קהילה, בתי חולים פסיכיאטריים )מטופלים ומטפלים(, מד"א –סגלים רפואיים 
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o  הבריאות מקבל אחריות על חיסון בתי אבות, מוסדות רווחה, חוסים ומטפלים שלהם.משרד 

o  קשישים ומטפלים, מחלות רקע,  –כל השאר לפי עדיפויות  –קופות החולים 

 

 

  עד כמה להיצמד לרשימה זו לאור הלוגיסטיקה של ההתחסנות ואולי לשנות את  –נשאלת השאלה

 ?הסדר

o  התעדוף הראשונה אני לא בעד לרבד לעוד קבוצות. כדאי כמה שיותר בתוך קבוצת  -ד"ר טל ברוש

לסיים ככלל בעד פשוט והקבוצה הראשונה בעיקר לפי חתך גילאי כדי להקל על הלוגיסטיקה. 

 .קבוצה ואז לעבור קבוצה

o  'מסכימה עם ד"ר ברוש. בקבוצות הגיל נכללים רבים מבעלי מחלות הרקע –ליטל קינן בוקר פרופ . 

o  נשמח לדעת איך יש לעשות הכי פשוט. כל מי שרוצה ולהתחיל עם גילאים.  –פרופ' גליה רהב

  .מרותקיםחיסון מגיעים ל

o  יאן מיסקין ד"ר–  

  זה כולל את רוב המחלות  60 גיל בסיכון גבוה. אם נגיע לקבוצות ו 65הבריטים יורדים עד

הזו. חייבים לתת לקופות את  היהכרוניות. חייבים לעודד את הקופות להשיג את האוכלוסי

וד תלויים במנות. לא יודעים . מא+70-ואולי בני ה +80 -כל הדרבון להגיע לחולים בני ה

צופה שבישובים קטנים כדאי יהיה להתגמש ולאפשר מה תהיה המנה המינימלית.  עדיין

ות שבוע 3אחרי +. 80-+ ו70למשל בני זוג בני  –חיסון גם בקב' גיל שלא הגיעו אליהם 

נערכים לכל תרחיש כדי להגיע  לאותם מקומות וזה מורכב גם ככה.שוב כנס יצריכים לה

כדי לאפשר לחסן גם בישובים קטנים,  70-להגיל קב' לכל אחד. ממליץ להוריד את 

צריך  -תושבים( 1000אם מגיעים ליישוב קטן )עד פר ישוב מבלי שנבזבז מנות.  בפריפריה

 . 60מעל גיל לאפשר דיגום כל האוכלוסייה 

  מרפאות של הקופה עבור  -2מרכזי דיגום עירוניים,  -1אני בעד מודל שעטנז )היברידי( של

  דיגום חוצה גילאים ביישובים קטנים. -3רוב המטופלים ו

  אמנם הרבה יותר פשוט לחסן במרכזי חיסון גדולים אך חובתנו לסיים את המשימה של

 חיסון הקשישים ללא קשר למקום מגורים.

o  'ליאורה ולינסקי גב–  

  אם חושבים על ללכת לחסן בבתים תהיה בעיה לוגיסטית. יותר ריאלי להגיע לאיזורים

 . ולחסן אנשים

 קבע. יצריך גמישות לקופות גם במצבים שבני זוג שאינם מתאימים שניהם לקבוצת הגיל שת 
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  להתחסן ובקופות  למה בבתי חולים כל העובדים יוכלויש פניות לברר  –חיסון עובדי בריאות

 החולים העובדים צריכים להתחסן בקופה שהם מבוטחים בה. 

o  לחץ שיש תחושת אסור ליצור  שאנשים יבואו להתחסן, למרות שחשוב לנו –פרופ' מנפרד גרין

. כל 60-65 – מחסור ויש בהילות. אם נלך על גורמי סיכון זה יסבך. מציע לחסן מגיל מסויים וזהו

חודשיים ולא בחודש  תהיה משמעות גדולה אם זה יקרה תוךעניין מחלות הרקע מסבך ולא 

 הראשון. 

o  חשוב להשקיע מחשבה בתעדוף ההמשך. מרגיש עוד לא השקענו בכך מחשבה.  –ד"ר עמי מזרחי 

o  מבצע מאוד מסובך ולכן צריך לסבך אותו כמה שפחות. לא נכון ליצור מעצורים  –פרופ' אלי סומך

 60-65 -ללכת לפי קבוצות גיל ועל שכבה גדולה כלומר ממומלץ  ימות.תוכנית מסוכמו להתקבע ל

 איזור. -ולרוץ לכל רוחב הגזרה ולא ללכת איזור

o  לגבי זימון זוגות של קשישים ולאו דווקא זימון של קשיש/ה בודד/ת ובהתאם  -פרופ' ערן דולב

של ממש. לעומת  לסדר זימון בן/בת זוגו לקבל חיסון, ברור שבניהול מרכזי הדבר מהווה סירבול

בידי קופות החולים, הדבר החיסון ינוהל  זאת, על פי המתווה שהוצג, לפיו בישובים שונים מבצע

 .ויהיה מקובל גם על ידי הציבור No Showsאפשרי, יעיל, יקטין 

o  הגיל זה הדבר הכי פשוט וזה מייצר  –קדימות ב. בעדיפות אין שינוי –יורם חמו )במיל( תא"ל

הציע מסקין יאן ד"ר הגמישות ש .לחסן לק מהמבוגרים יצטרכו להגיע הביתהבהירות לאנשים. לח

 –לגבי ישובים קטנים חשובה אבל היא יוצרת דיפרנציאציה. מוכנות למקרה של היענות חלקית 

מה קורה אם לא מספיק אנשים רוצים. לא כדאי כבר לקבוע מראש. צריך להיות ערוכים לשחרר 

 לקבוצה הבאה. חשוב המומנטום כל הזמן. 

o  למנות כבר עכשיו מומלץ ה. שכבת הגיל צריכה להיות יחסית רחב –ד"ר אהרונה פרדימן

שהתהליך יהיה חיוני פרויקטור לחיסוני קורונה. יש דברים שהקופות לא יכולות לפתור בעצמן. 

 כך אמון הציבור יגדל. יאפשר להחליט החלטות תוך כדי.ורגוע ומסודר 

o  בעד מתווה אחיד של הגיל. צריך להשקיע התארגנות לוגיסטית בקשישים. –פרופ' דנה וולף 

הבאים בתור הם המגיבים הראשונים לפני המורים והגננות. יש מבצע סקר גדול של מערכת 

 החינוך והייתי משקיע במגיבים הראשונים. 

o  מוגבל יותר עם הציבור המגע שלהם –מד"א נחשבים ארגון רפואי. מכבי אש  –לב בעז ד"ר .

 .סוהר בתיגם ו שוטרים בחשיפה גבוהה – משטרה

o  תומך בתמרוץ הקופות כיוון שהקופות עושות את החיסון במקביל להתפרצות של  –דביר דוד ד"ר

. את הניטור עושות אחיות שהן מידיתהגל השלישי ואין סימן של האטה או צעדים שיעזרו 

נה תי משימות מאוד מורכבות בעת ובעוהמחסנות. צריך לסייע ולעזור לקופות להתמודד עם ש
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הליך ויש הרבה בעיות לוגיסטיות של הגעה למרותקי בית אחת. מכאן שאני תומך בפישוט הת

 ועדיין אין לכך מענה. 

o  לא חושב שיש לנו זמן. כל יום שמבוזבז אנו חוטאים לשליחות שלנו. הנגיף  –פרופ' אלי סומך

נושף בעורפינו ואין לדעת מתי תהיה התפרצות יותר גדולה ולכן הזמן קריטי ולחסן כמה שיותר 

 מהר.  

 

 גב' דפנה סגול –הלוגיסטי  המבצע .9

  באתרים לוגיסטייםבארץ התחלנו את הקליטה של המנות. 

  חיי מדף, ניהול סיכונים, הסברה ול מרבית החומר החיסוני, פחת אפסי, ניצ, בזמן מהיר -עקרונות. 

 ניהול יעילבפיצול מגשי הפיצה, מגבלת פתיחת מקררי  -תגרים לוגיסטיים א.  

 ואיילים 10 -יצול מגש פ (Vials) = 50 מנות 250 =ואילים  50, מנות. 

 ווידוא, זימון תורים עדכון על בסיס יומי תכנון שבועי, -לאי נדרש לפי אתרים וכמות יחידות הזנת מ 

 .זימון למתן מנת חיסון שניה, No Showsניהול סיכונים בהיבטי הגעה )

 )פעילות במספר אתרים מוגבל ככל שניתן . דיווח מחוסנים ונצילות בפועל )מלאי ברמה יומית . 

  מודלים של הפעלה 2 –הוצגו : 

o  חיסון במרכזי ערים-  

o  נגישות למחוסנים –חיסון בקהילה 

  המודלים. הרבה מחשבה על נצילות ואיך מגיעים לכמה שיותר מחוסנים. 2כנראה שיהיה תמהיל בין 

 :תכנון וניהול מלאי יתבצע בצורה מרכזית 

o  על ידי הקופותלא בוצע מעולם 

o תכנון זמן הדוק מאוד מבחינת מספר מוזמנים בכל אתר 

o ככל שקבוצת התעדוף קטנה יותר הפחת הינו גדול יותר 

 

 חסויות:יהתי

  רשימת אנשים שתהיה חשוב מחוסנים שלא יוכלו להגיע. בכל מקרה יהיו מקרים שיהיו  -פרופ' רון דגן

אם נדע שיש עודף במנות עקב חוסר העינות  .תעדוףב אינםמתנדבים באוכלוסיות או שמעוניינים אבל 

 (.Standbyאו הגעה, אפשר לקרוא להם )

  'לא ניתן להגיד באופן גורף שאם נשאר שיחלקו , זה תלוי באמירה של הפורום הזה - דפנה סגולגב

 .למתחסנים
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 ניסיון לא טוב עם ממשקים  .חושש שתהיה בעיה מיחשובית במקרה של שליטה מרכזית - ד"ר דוד דביר

 מיחשוביים אחרים באירוע הקורונה. נושא המחשוב הוא קריטי לניהול והצלחת המבצע.

 מנסים לראות איך עושיםל. ראשונה ומנה שניהמנה  סוגיות שמחייבות שליטה כמו - דפנה סגול. 

  יאן מיסקין:ד"ר 

o מן אותם ויהיו אנשים שישמחו ים ובשעות האחרונות נזנאין בעיה לקבל אנשים בהמתנה שמעוניי

להשאיר לקופות והן תדענה שינוי ובעיה שתתעורר תקשה במקרה.  כל. לקפוץ קדימה בתור

 . לעשות את זה בצורה מיטבית

o ברור שיהיה , צריך עידוד ועזרה לקופותno shows .מרפאת . לא נוכל לעמוד על האפסstand by 

  .לעשותצריכים לתת לנו את העקרונות ואנחנו נדע מה 

  למרות שמאוד היינו רוצים להגיע לקצה שכונה או מקום אבל המגשים לא  -ורון דושניצקי דד"ר

 .מאפשרים לזה להתקיים

 המחשובי הוא קריטי לניהול מיטבי של מבצע החיסונים. למחשוב הממשק  - עו"ד גדעון צוריאלי

ל תופעות לוואי, חשוב שהן משמעות רבה מעבר לדיווח מי חוסן וכמה. חשוב שהרופא המטפל ידע ע

 .ויעילותתדווחנה למלב"מ ולבריאות הציבור והן יעבדו את המידע לגבי בטיחות 

 מבקשים לתפור את ההיבט הלוגיסטי של חיסון צה"ל.  – יוסי בן מיכאל 

 צריך תעדוף כי זה יקשה על רופאי הקהילה. לא נכון לחרוג מה –רשימת ההמתנה  -"ר אורי פיינשטיין ד

חייבים לעמוד באפס פחת. אם יהיה ביקוש לחיסונים . רק יומיים שלושה ראשוניםשמית לתכנן 

או הטבות אחרות  תעודההביקוש יגדל בהרבה על ההיצע. נתקשה לעמוד בפרץ מול אנשים שירצו 

 יפעילו לחץ רב.  שהחיסון יקנה

 צור זרימההתעדוף חשוב ועדיין חושש מלהתקע ולכן חשוב לפתוח כדי לי -"ר ארנון שחר ד. 

  מרבית הרישום יהיה על . בניהול החיסון של הקהילה אין כוונה להחליף את הקופות -בי בן זקן אמר

חלק מהקופות . העבודה עם הקופות צמודה. בשגרה ולדווח במערכות האלהשהמערכות של הקופות 

צריך לעמוד במספר . בקופה אחת( תחנות אספקה 400כמו )מציגות תוכניות שלא ניתן להתכנס אליהן 

ות העדיפו סברתי שצריך אתרים מרכזיים אבל הקופתחנות שהוא בר שליטה ויודעות לקלוט תרופות. 

מתכוונים  60-70%לפי הסקרים יש צורך שינוהל בסניפים מרכזיים ולא בכל סניף וסניף.  ןועדייורחת א

  .ת זה לקבוצות יותר רחבותמציע לפתוח אנים. חיסולבוא להתחסן. כרגע יש פחות מתחסנים ממלאי ה

 כיוון שהשינוע שלהם בסוף היום לתחנת כיבוי והצלה וכדומה לא ניתן להעביר חיסונים  -"ר ורד עזרא ד

תמונות של תחנות . מציעה להגדיר מראש מי בתעדוף ולא להתחיל לנהל רשימות המתנה בעייתי.

 .יהיה פחת של חיסונים מלאות טובות יותר מתחנות שריקות מאנשים. יהיה מאוד עצוב אם

 :ד"ר טל ברוש 
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o  .ולאחר מכן  2אנחנו מכינים לשלב אנו נעדכן את תוכנית התעדוף במידה ונדע כמה חיסונים ישנם

 לא חייבם להגדיר בזמנים בצורה נוקשה. . לכלל הציבור

 ר בעז לב ד"–  

o קצב הגעת . ולא ברור עד הסוף איך היא תתממש יש תוכנית. יהיה כאן עניין מרכזי של ניהול קרב

 יקבע את המשך התעדוף.החיסונים 

o הקופות מוגבלות ויווצר לחץ וצריך לתזמן. . מדברים על מהלך שיש כמות מסויימת של ספיקה

אנחנו נמצאים על ציר זמן ל היתר. בוא נעבור לאותן קבוצות שבתעדוף ולאחר מכן נתחיל לדבר ע

 .םשמאפשר להיות גמישי

 אם הפחד הוא תחנות ריקות אז צריך ליצור שעון מחוסנים שמתעדכן בצורה רציפה -"ר ערן בכרך ד .

  .זה ירתק את האנשים

 הנתונים של הבטיחות וגם נתוני  אתתהיה ועדת מעקב שמטרתה לנטר מקרוב  -"ר שרון אלרועי ד

  .כדי להבטיח שקיפות הסברה ואמון ציבורי  יעילות

 

 מחלימים  נוהל .10

 לא  –כמו מחלים  –סטטוס המתחסנים ו האינדיקציות לסרולוגיה והשתנ – פרייס-ד"ר שרון אלרועי

מי שמחוסן יכול בעצם לחלות וייתכן ויידרש בשלב נדרש לבידוד, לא יידרש לבדיקות סקר )אי ירוק(, 

 .וסרולוגיה PCRויידרש לעשות 

 מסר מבלבל של תלות וזה  מבצע החיסוניםקול הקורא לסרולוגיה יצא בצמוד לתחילת  -"ר טל ברוש ד

 כדאי להוציא הבהרה שזה לא קשור למבצע החיסונים בסרולוגיה שלילית לקבלת החיסון.

 בית חולים שרוצה לעקוב אחר . מסכימה שלא צריך לעשות סרולוגיה לכל המדינה -רופ' גליה רהב פ

שלים את הבדיקה לקראת  החיסון החלטנו להבשיבא העובדים זה בהחלט כדאי. לא חייב להיות ארצי. 

קורונה.  ם אם משהו שזועקמחלימים לא עושים להם בדיקה רק אם הם באילבעיקר כדי לדעת. כרגע 

 זה אותו שדבר למי שקיבל חיסון. 

 של אבוט שהם הנפוצים הקיטים סוגיה בעייתית הנובעת מכך שמבקשת להציף  – פרופ' אלה מנדלסון

עלול לגרום בטעות למחשבה  וצר בעקבות החיסון של פייזר. המי Sולא  N חלבון מזהים נוגדן מ

 שהחיסון לא עבד.

 עושים אותו דבר עם חיסונים אחרים שיעילותם היא , גם אצלנו נפתח סקר סרולוגי - פרופ' דנה וולף

95%. 

 כן לבדוק אנשים מחוסנים יגיעו לבית חולים אין צורך לעשות להם בדיקת סקר.  - ד"ר שרון אלרועי

לגבי סקר סרולוגי . מי שעבר חיסון לא אמור לעבור בדיקות סקר. את מי שיש לו סימפטומים לקורונה



 

9 

  

ואנשים  אני בעד לדעת האם לאדם יש מצב סרולוגי. יש מקומות שבהם ניסינו לעשות סקר סרולוגי –

שיש להם עדות לסרולוגיה לא צריכים לקבל חיסון. כדאי לתת למי שנדרש לכך כיוון שאנחנו במחסור 

 של חיסונים.

 אם זה לא יהיה קשה מדי זה אז אין מניעה.  אנו לא מתנים את החיסון בבדיקה - ד"ר שלמה מעיין

חשובה. הסמיכות של ההודעה  זו אינפורמציה שאני חושב שהיא. נכון לעשות את הבדיקה לפני החיסון

 באמת קצת מבלבלת.

  ומבקשים להחזיר הערות בקדימות גבוהה. טיוטת החוזר תופץ לחברי הוועדה –ד"ר בעז לב 

 

 בנושא חיסון הקורונה הסברהה מערך .11

  ההסברה קמפיין בהליכי גב' עינב שמרון הצוות עודכן על ידי–  

o  סרטונים. בסרטונים אלה שיעלו מיום שלישי בטלויזיה עוסקים  4צולם קמפיין שיכלול בסוף

ערבית, בעברית, לם וצי, יעילות, בטיחות והמבצע החיסונים.  mRNAמנגנון של הסבר על ב

 אמהרית וברוסית. 

o  שאלות כדי שהצוותים יוכלו לשאול ואחיות בנוסף מתוכנן לקיים השבוע וובינרים עם רופאים

 . ולקבל מענה

o  יםקיבלתי רשימה של משפיענבכל מגזר.  

o  נציגים של פייסבוק, גוגל.  –יצרנו חמ"ל של פייק ניוז 

o מנסים לגייס רופאים שיוכלו לתת מענה ברשתות החברתיות לכל מיני שאלות וידיעות . 

o הקמנו אתר שמתייחס לחיסוני קורונה וגם זה מתייחס לשאלות ותשובות. 

 'השמועות וחוסר האמון של . צריך להתייחס לבסיס של החששות של אנשים - ל גדלביץמיכא פרופ

 .חלקים מוסיימים מחייבת התייחסות ברמות בסיסיות

 מציע שיהיה אגף שמטפל במגזר הזה. מבקש התייחסות למגזר החרדי - פרופ' אלי סומך. 

  רופאי משפחה שמתחסנים הם המסר בר לרופאי משפחה זה רופאי משפחה. מה שמד -ד"ר יאן מיסקין

צריך  –ציבור חרדי הכי טוב לציבור המטופלים. צריך מסר ברור לציבור מי שלא מתחסן יהיה חולה. 

לדבר בצורה ברורה. מי שלא חלה צריך להתחסן. צריך לדבר עם הרבנים ולמצוא את הדרך לשכנע 

 ימריא. אחרת לא נגיע לשם. אם רופאי המשפחה לא יהיו מגוייסים זה לא

 גם הצט"מ וגם ועדת החיסוניםסבור שכוועדה צריכים להתחסן כולנו.  –"ר בעז לב ד. 

 צריך להתמודד עם מתנגדי החיסונים. זה מקצוע שאנשים לומדים אותו ויש אנשים  -"ר טל ברוש ד

ממליץ למערך ההסברה להתייעץ עם גורמים שמקצועם התמודדות עם שמתמודדים עם זה ביומיום. 

 חיסונים. מתנגדי
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 האם מעוניין להתחסן מיד עם המבצע.  במסגרת סקר לאחרונה: שאלות 2שאלנו – פרופ' מנפרד גרין

מנע ממצב של מי שלא יתחסן בהתחלה לא יקבל את יצריך לה. 2אמרו שכן. בקרב הגברים היו פי  20%

 .מנע מלחץ גדול בשבוע הראשוןיהחיסון. צריך לה

 חרדי ומומחה מהעדה אם רוצים שנייצג כמה שיותר ממגוון הדעות. צריך רופא  - שלמה מעין 'פרופ

רוב חברי הוועדה לא מעדות המזרח. בסרטונים יהיה ייצוג . צריך נציג מהמגזר הערביהחרדית. 

  .מציע אנשים מהאיגוד למחלות זיהומיות ולהשתמש בהם. לערבים, לבדואים, לחרדים עד כמה שניתן

  תחילת האירוע מטות הסברה עבור כל מגזר. עובדים עם סקרים שמסייעים להבין יש מ –עינב שמרון

 כיצד למקד את המסרים.

 מומחית גדולה בנושא  -פרופ' עדה יונת ממליצה לבקש מ – ד"ר רותי ישיRNA  שיכולה להסביר את
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