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  :עקר
 םינוסיחב םינסוחמ םילפוטמה ללכש קודבל קר איה ונתרטמ .)לארשיב הרגשה ינוסיח חול( הרגישה ינוסיח חול יפל םידליה לכל םינתינ םינוסיח
  .הלא
 םייח םינוסיח םה םינוסיחהמ קלח ,הינשה .םינושה םימהזמה ינפב םינתונ םה םתוא הנגהה ,הרורב הנושארה ,תוביס יתש ךכל
 .ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא אכדמה לופיט ןמזב לבקל רוסא םתא
 .לפוטמה לש ינוסיחה סוטטסה תא ררבל הז לופיט תלחתה ינפל ץילמנ ןכל ,ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא אכדל לולעש לופיטל וקקדזי ונלפוטממ קלח
 .לופיטה תליחת ינפל םישרדנה םינוסיחה תא םילשנ ךרוצ שיו הדימב
 

ü םישלחומ( םייח םינוסיחו םיתמומ םינוסיח - םינוסיח לש םיירקיע םיגוס ינש םימייק(. 
 
 םהב ןיא רמולכ )םינוש םינובלח( םיקיקלח ללכ ךרדב םיליכמש םינוסיח הלא .וז הצובקב םיללכנ לארשיב הרגשה ינוסיח בור – םיתמומ םינוסיח
 לכל ץילמנ תאז לכב ונא .תאכודמ תינוסיח תכרעמ םע םילפוטמב שומישל החוטב םיתמומה םינוסיחה תצובק .הלחמל םורגל לולעש יח םהזמ
 תא אכדמה יתפורת לופיט ליחתנו הדימבו ,ןוסיחל תיבטימ הבוגת רשפאל ידכ הנחבאב רבכ הרגשה ינוסיחה תא םילשהל ןסוח אלו הדימב לפוטמ
 .ףסונ בוכיע היהי אל ןוסיחה הכרעמ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רובע .ןוסיחה תוחתפתהל ךכבו שלחומ ןפואב הלחמל םרוגל לולעש שלחומ יח קדייח וא ףיגנמ םיבכרומ הלא םינוסיח- )םישלחומ( םייח םינוסיח
 .ןוסיח אכדמ לופיט ןמזב יח ןוסיחב ןסחל ןיא ןכל ,רתוי השק הלחמ ינימסת חתפל לולע תאכודמ תינוסיח תכרעמ םע םדא
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 :(IBD) תיתקלד יעמ תלחמו םינוסיח

  :תוצלמה
 

	.םימוהיזל רוקמ ושמשת אלש ידכ ,ונסחתה תיבה ינב לכש ץלמומ .1
 דלג תעפוה דע  ןסוחמה םדאה ןיבל ןוסיחה אכודמ דליה ןיב עגמ עונמל שי ,הז הרקמב .החירפ חתפל םילולע םינסחתמהמ 5%-כ )Varicella( חור תועובעבאל ןןוסיחב .2

	.רתוי קבדמ הניא החירפה הז בלשב ,םיעגנה לכב
 לש הבוט הצחר ,ןוסיח תא ולביקש תיב ינב לצא םיידיה תנייגיה לע רומשל שי ןכלו םינסוחמה לש האוצב םייח םיסוריו ואצמנ םהב תויודע םימייק ,סוריו הטורה ןוסיח .3

	 .םוי 14 ךשמל ןסוחש קוניתה תא לתחי אל לפוטמהשו החפשמה ינבמ דחא ידי לע קוניתל לותיח תפלחה לש הרקמב םיידיה
	.)הפה ךרד תופיטב ןתינה( וילופ דגנ יח ןוסיחב ןוסיח אכודמ לש החפשמ ינב ןסחל אלש ץלמומ .4

 :םינוסיחה תרגישב שומישב םיאצמנה םיתמומ םינוסיח
 הנשל תחא הנמ ךשמהבו ,תונמ יתש הנש יצח ליגמ – )יחה ןוסיחה הז !ףאל סיסרתב אל -בל ומיש( דבלב הקירזב תיתנוע תעפש •
 הנש ליגבו םישדוח עברא ,םיישדוח ליג ,תונמ שולשב ןתינ Pneumococcus) - Prevenar( תואיר תקלד •
 םישדוח 24 ו 18 ליגב -A    (Hepatitis A) גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד •
 הנש יצח ליגבו שדוח ליגב ,הדילב ןתינ - B   (Hepatitis B) גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד •
 ,םיישדוח ליגב ןתינ – )HIB(  הזנאולפניא סוליפומה + )יח ןוסיח אוה תופיטב ןוסיחה( דבלב הקירזב )וילופ( םידלי קותיש +  )DTaP – שלושמה ןוסיח( תלעש ,הירטפיד ,סונטט •

 ׳ח התיכב תפסונ ףחד תנמו ,וילופה ןוסיח לש ףחד תנמ + ׳ב התיכב ףחד חתמנ שי DTaP ל ,יצחו הנש ליגב תופיטב בושו הנש הליגב ,)יח ןוסיח( תופיטב םישדוח השיש ,םישדוח עברא
 וילופ אלל

 לארשיב תודליה ינוסיח תרגשב וניאש )Meningococcus(  חומה םורק תקלד •
 ׳ח התיכב תונמ יתשב ןתינ -  )HPV( םחרה ראווצ ןטרס דגנ המוליפפה ףיגנ •

	

 :)םישלחומ( םייח םינוסיח
  ׳א התיכבו הנש ליגב ןתינ – )MMR( תמדא-תרזח-תבצח •
 ׳א התיכבו הנש ליגב ןתינ - )Varicella( חור תועובעבא •
 )FluMist(  ףאל סיסרתב תעפש •
 םישדוח הישישו עברא ,םיישדוח ליגב תונמ שולשב ןתינ – )Rotavirus( סוריו הטור •
 םייתנשו יצחו הנש ליגב תונמ יתש ןתינ – הפה ךרד תופיטב )וילופ( םידלי קותיש •
 .םיעוגנ םירוזאל םילייטמל  קר ללכ ךרדב ןתינ .ונצראב תמייק הניאש הלחמ דגנ ןוסיח - )Yellow Fever( הבוהצ תחדק •
 .םיעוגנ םירוזאל םילייטמל קר ללכ ךרדב ןתינ .ץראב םייק אל .הפה ךרד תופיטב )Oral Typhoid( דיאופיט •

 
 
 
 ! ןוסיחה תכרעמ לש אכדמ לופיט ינפל ,יח ןוסיח תלבק רחאל תועובש 3 ןיתמהל שי         
 ! ןוסיחה תא לבקל ןתינש ינפל םישדוח 3 ןיתמהלו ןוסיחה אכדמ לופיטה תא קיספהל שי ,יח ןוסיח לבקל ךירצ לפוטמו הדימב         
 
 

	


