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 לכבוד,
 חזי לויפרופ' 
 ה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים ועדהיו"ר 

 

 קורונה ם נגדעדת החיסונים בנוגע לחיסוניוהמלצות קבוצת עבודה לו הנדון:

קבוצת העבודה קיימה את ישיבתה הראשונה על מנת לגבש המלצות לתעדוף חיסוני הקורונה 

 ה בישראל.ילאוכלוסי

קבוצת העבודה הוא לקבוע סדרי הזמנים לתהליך ההתחסנות. אין הכוונה להחליט תפקיד חשוב לציין ש

 שראל תוך מספר חודשים.האוכלוסיה בילכל היה נגיש השאיפה היא שהחיסון ימי יקבל ומי לא ו

 :)מצורפות המצגות( תכני רקע 3הוצגו 

 ד"ר טל ברוש -סוגי החיסונים ואתגרים העיקריים לקראת חיסון האוכלוסיה  .1

 ד"ר אורי פיינשטיין -תרחישי אספקת חיסונים  .2

 ד"ר אריק האס –בריאות הציבור לקבוצות התעדוף שירותי הצעת  .3

 מה אנחנו לא יודעים על החיסונים?

 

 

 אתגרים מהותיים לקראת חיסון אוכלוסייה

 מנות מוגבלות של חיסון הקצאה ותעדוף •



 מבצע חיסון עם מספר תרכיבים בו זמנית •

 איך מחליטים? עמדת הציבור והתקשורת?  •

 חיסון ילדים •

 חיסון מחלימים •

 מדוכאי חיסון •

 אתגרים לוגיסטיים רבים •

 איך מעודדים? הסברה תחת אי וודאות –הענות הציבור  •

 

 נקודות לדיון לצוות היועץ

 תעדוף החיסון •

 חיסון ילדים •

 חיסון מחלימים •

 שיטות המעקב אחר מבצע החיסון •

 רישום •

 )תופעות לוואי( AEדיווח  •

 אימונוגניות •

 יעילות •

 

 עיקרי ההמלצות

מידע נוסף שיצטבר בארץ ובעולם יוכל בשלבים על פי צפי קצב קבלת החיסונים.  התינתנההמלצות  .4

 .בהמשך לסייע בקבלת החלטות

, בהתבסס על הצעת האגף וממשקי המידעאת רישום החיסונים בדחיפות יש להסדיר  .5

בטיחות החיסונים לבסס את הידע על ואסוף מידע מדוייק ככל שניתן על מנת ל לאפידמיולוגיה,

 . םיעילותו

והחלוקה חייבת להיות קטגורית ברורה בעת קביעת התעדוף מומלץ לשמור על עקרון הפשטות  .6

 הנראות הציבורית, קושי של המערכת בקביעת תתי קבוצות ,הן לאור הקשיים הלוגיסטייםוזאת 

 . ויכולת ההסברה של התעדוף

שניתן יהיה  ייתכןבחודש דצמבר מחטיבת הטכנולוגיות, על פי הדיווח שנמסר מד"ר אורי פיינשטיין  .7

 .או אפילו צמצומההמגיפה הכלת איש. מדובר בכמות שלא תשפיע על  150,000 עדלחסן בישראל 

האוכלוסיה להתחסן  היענותבהיבטים של  מי יהיו הראשונים שיחוסנויש חשיבות רבה  ,לעומת זאת

 . בשלבים הבאים



ניצול מלא ככל להצלחת מבצע החיסונים הראשון ול -בעלת השלכות קריטיות  –עצומה יש חשיבות  .8

. יש חשיבות במתן דוגמה אישית של המטפלים כדי לבטא אמון הראשונות שיגיעו שניתן של המנות

 .מראש ולהכינההקבוצה הראשונה  לחיסון להיערךלשם כך יש מקום בחיסון. 

 המלצת הצוות התחלקה באופן הבא: .9

עובדי מערכת הבריאות החשופים לטיפול אלה מבין רוב הצוות המליץ לחסן בשלב ראשון את  .9.1

מלרד"ים, , )מחלקות קורונה, טיפול נמרץאו עשויים להיות חשופים להם בחולי קורונה 

צוות זה כולל גם את בעלי המקצועות  (., מחסנים, עובדי מעבדות רלוונטיותקהילה, דוגמים

 שחשופים לחולים.ומקצועות הבריאות והמינהל האחרים הרפואיים וגם את עובדי המשק 

, חיסונים נוספים( הראשון)בשלב עוד ממליץ רוב הצוות כי לאחר חיסון עובדי בריאות אלה  .9.2

בבתיהם מטפלים בקשישים עובדי הסיעוד הצריכים להינתן ל ,בשלב זה ככל שיהיו זמינים עוד

  .המבוגר ביותר לצעירגיל המ ,ולקשישים בסדר יורד ,במוסדותו

השאלה היא האם להגדיר קשישים בבתיהם או לכאלו המאושפזים במוסדות. ידון בישיבה 

 הקרובה. 

עובדי ואת קשישים הלחסן את בשלב ראשון זה בקרב הצוות הושמעו דעות מיעוט לפיהן יש  .9.3

  .(4-12 גילאי )הוראהמערכת החינוך 

כדי  נוספת במקבילעם קבוצת סיכון  ביחד להתחיל בחיסון עובדי בריאותעלתה הצעה  .9.4

 להבטיח ניצול מירבי של החיסון.

 מוסכם כי הקצאת החיסונים לצה"ל תידון לקראת ההקצאה הבאה.  .9.5

הן בשל הכמות המועטה הצפויה  ,לפי סוג החיסוןהכולל בשלב זה ליצור את התעדוף אין אפשרות  .10

 והן בשל העדר מידע מבוסס על ההבדלים ביניהם.  של החיסונים בחודש הקרוב

הן לאור הקושי הלוגיסטי שדבר זה  ,לא מומלץ להתנות את מתן החיסון בביצוע בדיקה סרולוגית .11

בניסויים הקליניים של מנע מקושי נוסף בהיענות של הציבור. יעלול ליצור והן בשל הצורך לה

במידה ויוחלט על החיסונים לא בוצעה בדיקה כזו. סביר שלחלק ממקבלי החיסון היו נוגדנים. 

 ביצוע בדיקה סרולוגית יש לבחון בדיקה סרולוגית לפני ואחרי החיסון.

היא לחסן אוכלוסייה זו לאור העדר מידע על משך  WHO -המלצת ה –חיסון מחלימים לקורונה  .12

ההגנה מהדבקה חוזרת. חלק מהצוות הביע חשש מבעיות בטיחות בלתי ידועות בשלב זה בחשיפה 

חיוביים, -גויסו גם מתנדבים סרו phase 3ים לאנטיגן. מאחר שבחלק ממחקרי חוזרת של מחלימ

הרי שצפויים להיות נתונים על הבטיחות ההשוואתית של החיסונים במחלימים יחסית לנאיביים. 

מאחר שהנחת העבודה היא שהמחלימים מוגנים במידה משמעותית מהדבקה חוזרת, לפחות לטווח 

בחיסונים מומלץ לא לחסן מחלימים ידועים ולדחות את ההחלטה  בשלב זה ולאור מחסורהקצר, 

 .למועד מאוחר יותר

המליצו שלא לחסן נשים הרות בפאזה הראשונה בשל המחסור במידע לגבי אוכלוסיה זו בניסויים  .13

 .וסברו שניתן להעריך היענות נמוכה מאד של נשים הרות להתחסן בשלבים הראשונים הקליניים

לסגל דיסאינפורמציה ברשת האינטרנט יש להיערך מיידית הסברתית ולהנגיש מידע  הפצתלאור  .14

יש לנקוט בשקיפות מקסימלית לגבי  ., הן על החיסונים והן על התעדוף הצפוילציבורהרפואי ו



, וכמו כן שיתכנו ולהכין את הציבור לכך שייתכנו תופעות לוואיאפשריות צפויות תופעות לוואי 

  לקבלת חיסונים שלא בהכרח קשורים לחיסון.  אירועים בסמיכות

 את השיקולים שהיו בבסיס קביעת התעדוף.בבהירות יש לשקף לציבור  .15

  לפי שלבי צפי ההגעה וסוג החיסון. התעדוף עבודת הצוות ייקבע המשך ב .16

על מנת לייעל את תהליך ההתחסנות ולמנוע כשלים לוגיסטיים כבר בתחילת התהליך, מומלץ כי  .17

  לתחילת החיסון.המוסדות הרפואיים יכינו מראש רשימת עובדים 

סיכון עובדי מערכות הבריאות שב –הבאות ת ולקבוצבתי החולים וקופות החולים יתבקשו להיערך  .18

 .מטפליהם )במוסדות ובבתים(ולאוכלוסיות הקשישים ו כמפורט לעיל

 הפעילויות הנגזרות מסיכום זה הן: .19

 .מועמדיםבריאות מערכת יקת של עובדי הגדרה יותר מדו .19.1

בירור עמדות של עובדי בריאות והציבור לגבי היענות לחיסון )באמצעות סקר? קבוצות  .19.2

  .מיקוד?(

 קשישים.בקשישים ושל ההגדרה של סדר החיסון של מטפלים  .19.3

 .כדי ליצר אמון והיענות לסגל הרפואי ובהמשך לציבורמערך הסברה אינטנסיבי  .19.4

 וניהול סיכונים. , תופעות לוואיהקמת רשם חיסון .19.5

ביטוח נפגעי חיסון, הזכויות והחובות המשתמעות  –הבטחת הצדדים המשפטיים  .19.6

 מהתחסנות.

ומועילות ההדבקה החיסון במחקרים בתחום הסרולוגיה, יש לבחון ליווי מערך  .19.7

  ולאסוף בצורה מוקפדת מידע הן מחברות התרופות והן מהספרות העולמית. החיסון, 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמוליק רשפון

 ד"ר טל ברוש

 

 

 

 


