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  bOPV-מוחלש -טיפות" חיסון חי 2"מבצע החיסון 

 1.8.18. - הבהרות 

 

ממחלה או החלימו  ברמיסיה בילדים )כגון בגן( שנמצאיםקבוע מטפלים באופן . האם 8

בגלל החשיפה האפשרית להפרשות  יש הגבלותהנחיות מיוחדות? האם  כיםממארת צרי

 ילד שקיבל חיסון חי מוחלש?

אין צורך  -במצב של דיכוי חיסוני  איננו עודהמטפל, המטופל  לפי קביעת הרופא ,אם א.

 בהימנעות שלו ממגע הדוק עם המחוסנים.

)לפי  משמעותית גלובולין גאמא-או תת ,בדם גלובולין גאמא ולים עם חסרשחמובהר  ב.

מוחלש נגד פוליו, גם -נחשבים למדוכאי חיסון, לנושא החיסון החיקביעת הרופא המטפל( 

 .IVIG -טיפול קבוע ב אם מקבלים

רחיצת ידיים עם מים וסבון,  -כמו תמיד, יש לשמור על היגיינה אישית וסביבתית  ג.

לאחר כל שימוש בשירותים, לפני כל מגע  בפרט במצבים הבאים:, לפחות שניות 02במשך 

 עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתולים.

 

-יפת חלב בחיסון חי, לרבות אחות המחסנת בטאיש צוות רפואיהאם  - עובדי בריאות. 2

או טיפול מדכא  כעת סטרואידים תקופה ממושכתאו מקבל  שהינו מדוכא חיסוןמוחלש, 

יכול לטפל בילדים שקיבלו החלמה ממצב כזה, האם  \ או נמצא בשלב רמיסיהחיסון 

 ?מוחלש או לחסנם-חיסון חי

תייעצו עם הש זאת לאחר ,רשאים להמשיך לעבוד במקום עבודתםאלו  עובדי בריאות א.

וחיידקים  נגיפיםאם אכן מצבם החיסוני מאפשר להם להמשיך לעבוד )יש  ,רופא המטפלה

אין מי שהורשה לעבוד, (. בכל זמן שמריאחרים מהם תמיד צריכים מדוכאי החיסון לה

 יש. או לטפל בילדים אלו מוחלש-מניעה מלחסן ילדים בתקופת המבצע בחיסון חיעבורו 

 .להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בשגרה

מנכ"ל משרד הבריאות מס'  חוזרמחוסנים על פי  בריאותהעובדי כלל שלהקפיד  יש ב.

 .3.7.02/7מערכת הבריאות" מיום  עובדי "חיסוני 31/7

 - על ההיגיינה האישית והסביבתית ,במסגרת העבודה , גםיש צורך לשמור כמו תמיד ג.

לאחר כל  בפרט במצבים הבאים:שניות,  02רחיצת ידיים עם מים וסבון, במשך לפחות 

שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתולים, וכן על שימוש 

 לצורך זריקת חומר החיסון שנשאר בשטח. BIOHAZARDבמיכלי 
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 מוחלש של מגעים עם דיכוי חיסוני:-ן החייש להבחין בין סוגי חשיפות שונות לחיסו. .

 חשיפה בביתא. 

 .מוחלש נגד פוליו-חוסן בחיסון החיילד, שגרים עמו בני בית עם דיכוי חיסוני, לא י

 

 ס"מעון או כיתת ביה\ב. חשיפה במסגרת גן ילדים

הוא בעברו,  (IPV) מנות של חיסון מומת 7קיבל לפחות במידה שהילד מדוכא החיסון  -

הוא   (IPV)מנות של חיסון מומת  7לפחות  אם לא קיבלחינוכית. השהות במסגרת ל יכול

ולאחר מכן יוכל לחזור  ,בהקדם האפשרי ,חיסון זהמנות  7של לפחות  השלמהצריך לעבור 

 .למסגרת החינוכית

ללי ההיגיינה האישית והסביבתית יש להקפיד ביתר שאת, במסגרת בה הילד שוהה, על כ -

בפרט , לפחות שניות 02במשך  רחיצת ידיים של הצוות החינוכי עם מים וסבון,ע"י 

, וכן לפני ואחרי לאחר כל שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון במצבים הבאים:

 החלפת חיתולים.

 משמעותית ברמה גאמא גלובולין-או תת ,בדם גלובולין גאמא שילדים עם חסרמובהר  -

לשלוח לבתי ספר וגנים בתקופת מבצע החיסון, ועד  לא ניתן)על פי קביעת הרופא המטפל( 

 .IVIG -סיומו, גם אם מקבלים טיפול קבוע ב לאחרשבועות  6

 

טבלה העם  bOPVשל פרק תדריך החיסונים  4.6-ו 4.4. מצורפים שוב הסעיפים 4

 המבהירה את המצבים המיוחדים השונים:

 

, IPVעם מנת  יחד bOPVיקבל מנת  :בעבר VIPמי שקיבל מנה ראשונה של חיסון  4.4

 IPV-. מנת ההראשונה IPVשבועות מאז מנת ה  3בתנאי שחלף רווח זמן מינימלי של 

תינתן בתרכיב משולב, ותיספר כמנה השנייה בסדרת החיסון נגד פוליו. המשך הסדרה 

 -ת המנ .המנות בין המומלצים הזמן רווחי שמירת יינתן לפי לוח שגרת החיסונים תוך

bOPV תיספר כמנה בסדרה. לא 

 .באותו הביקור השנייה IPV-בלי מנת ה bOPVאין לתת במצב זה  :זה לסעיף הדגשה

 

. אין צורך ברווח bOPVיקבל מנת  :בעבר IPVמנות של חיסון  2מי שקיבל לפחות  4.6

. המשך הסדרה יינתן לפי bOPV -לבין מנת ה IPVזמן מינימלי בין המנה האחרונה של 

 לא bOPV -מנת ה .המנות בין המומלצים הזמן רווחי שמירת ים תוךלוח שגרת החיסונ

 תיספר כמנה בסדרה. 
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 סיכום המצבים השונים על פי גיל המחוסן בחודשים:

 ומעלהח'  6 ח' 4-6 ח' 2-4 ח' 0-2 גיל )חודשים(

יש  -אם הגיע לתחנה  הנחיהה

 IPVמנת  לתת

 לפני לא, אך ראשונה 

 . שבועות 1גיל 

 bOPVלחסן ב  אין

גיל  לפניבשום מצב 

 .חודשיים

מי שכבר קיבל מנת 

IPV  שבועות,  1בגיל

 bOPVיוכל לקבל מנת 

כל  ,שבועות 00בגיל 

 עוד נמשך המבצע.

 IPVיש לתת מנת  -  IPVאם לא קיבל מנה ראשונה של . 0

שבועות של רווח זמן, ניתן  4. בתום bOPVראשונה, ללא מנת 

, כל עוד IPVשל ביחד עם המנה השנייה  bOPVלחסן ב 

 נמשך המבצע.

יחד עם  bOPVיש לתת  -  IPVאם קיבל מנה ראשונה של . 2

 4השנייה, בתנאי שחלף רווח זמן מינימלי של  IPV -מנת ה

 .IPVשבועות מהמנה הראשונה של 

 אין .bOPV מנת יקבל - IPVמנות או יותר של  2אם קיבל . 3

 מנת לבין IPV של האחרונה המנה בין מינימלי זמן ברווח צורך

 שגרת  לוח לפי יינתן IPVשל   הסדרה המשך. bOPV-ה

 מנת. המנות בין המומלצים הזמן רווחי שמירת תוך החיסונים

 .בסדרה כמנה תיספר לא bOPV -ה

 


