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 לכבוד

 והנפותרופאי המחוזות 

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 נהלי בתי חולים גריאטרייםמ

 מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים     

 

 

 לאישה הרהדף מידע על חיסון נגד נגיף קורונה החדש הנדון: 

 לום רב,ש

 

 .הועדה לחיסונים נגד קורונהמצ"ב דף מידע על חיסון נגד נגיף קורונה החדש לאישה הרה שהוכן בהמלצת 

 בהתאם. כןתדריך החיסונים יעוד. גם עודכן חיסונים תיעדוף למתן

 לכל הנוגעים בדבר באזור לשכתכם. דף מידע זההואילו להעביר 

 

 

 

 בברכה,              

           

 ד"ר אמיליה אניס           

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה                              
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 יסון נגד נגיף קורונה החדש לאישה הרהח                      

 

 לות חשים הרות נמצאות בסיכון גבוה יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית באותו גיל לה מלמד כי נהאחרונ תקופהניסיון ה

מניעת הדבקה כגון שמירת ל םעל אמצעיבמיוחד . לפיכך קיים צורך להקפיד COVID-19 -אם תדבקנה ב שה יותרבמחלה ק

 מסיכה ושמירה על  היגיינה. תימרחק, עטי

מודרנה לא כללו נשים הרות. כתוצאה מכך, אין מידע מלא על החיסון בחברת הניסויים הקליניים שבוצעו בחברת פייזר ו

 בנשים הרות וראוי שאישה הרה השוקלת את קבלת החיסון תהיה מודעת לכך.

   ,כמו כן .יכול לגרום לפגיעה באם או בעובריסון לפיו הח, מומחים סבורים שאין מנגנון ביולוגי בנושא על פי הידע הקיים

 מודעות לכך שהן בהיריון, לא נצפו תופעות חריגות בהשוואה לנשים הרות שלא חוסנו שהיו בלימבקרב נשים הרות שחוסנו 

 בחיסון נגד נגיף קורונה החדש. 

 האשה ואם תחליט להתחסן, תוכל לקבל את החיסון באמצעות קופת החולים בה היא מבוטחת. יכמובן שההחלטה הינה ביד

מומלץ שתתחסן כדי למנוע תחלואה מהנגיף וסיבוכים  -נמצאת בחשיפה גבוהה לציבור או שיש לה מחלות רקע  שה הרה היא

 .אפשריים נלווים

קישור למסמך של ראש  . להלן על פי הנחיות מגורמים מוסמכיםהאם להתחסן שקול תוכל לשה שאינה בסיכון יתר יא

ויו"ר  ראש איל"הה, גינקולוגיהישראלי למיילדות וראש האיגוד  טולוגיה וגנטיקה,ונאונ ,הלאומית לרפואת נשיםהמועצה 

  : החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

pregnancy.pdf-01/he/NEWS_Corona_vaccine-https://www.gov.il/BlobFolder/news/19012021  

 האם לקבל את החיסון בטרימסטר השני.תוכל לשקול  -במידה והאישה בתחילת ההיריון  

 שרות כזאת.כאמור, אין כל הוכחה על נזק הנובע מחיסון במהלך ההיריון כולו ולא מוכר מנגנון ביולוגי היכול להסביר אפ
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 העתקים: 

 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי

 מר קובי צורף, ראש מטה לשכת שר הבריאות

 קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר אודי

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית הקורונה

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש ,דגן דודו ר"ד

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 ד הבריאותגב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משר

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 זכיר הצט"מד"ר טל ברוש, מ

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון

 דובר משרד הבריאות

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 כללית, משרד הבריאות  טאוב, ראש האגף לרפואה -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 דות, משבר הקורונהד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעב

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות

 הציבור בריאות מעבדות מנהלי

 קורונה בדיקות המבצעות המעבדות מנהלי

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות
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 הציבור, משרד הבריאותגב' ליאורה ולינסקי, האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות 

 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד 

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 רך הלוגיסטי, האגף לשעת חירוםמר רן אדלשטיין, מנהל המע

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 יעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למנ

 מנכ"לי קופות חולים

 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כללית

 ל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מינה

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 גב' טלי דהן, מנהלת תחם מוקד "קול הבריאות" ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 הבריאות מערכת היערכות לתמנה תא"ל ד"ר טריף בדר, ראש

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 )בפועל( , יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבורנדב דוידוביץפרופ' 

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי 'פופר

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית ד"ר עדי

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 ת החוליםמנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופו
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 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 , יו"ר ההסתדרות הרפואיתחגי ציון פרופ'

 חמ"ל מערכת הבריאות

 חיסון קורונהחברי צוות מייעץ 

 אלון מפקדת מפקד ,דוידי ניסן ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל 

 ד"ר ל. פרידנזון צוק, ראש מדור אפידמיולוגיה, ענף בריאות הצבא

 מנכ"ל משרד החינוךעמית אדרי, מר 

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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