חיסונים הנדרשים מסטודנטים לרפואה
בגלל הסיכון להידבק ולחלות במחלות זיהומיות שכיחות במשך שנות הלימודים ו/או במחלקות
הקליניות בבתי החולים ,חשוב שתלמידי רפואה יהיו מוגנים מפני מחלות אשר ניתן למנוע ע"י חיסונים
ספציפיים.
כלל בתי החולים מאוד מקפידים על הגעתכם עם כרטיס חיסונים מעודכן הכולל את כל החיסונים
הנדרשים ע"י משרד הבריאות .סטודנט שיגיע ללא כרטיס תקין לא יורשה להיכנס למחלקות
ולמרפאות.

על כל תלמיד לבדוק בפנקס החיסונים האישי את החיסונים שקיבל עד לרגע הכניסה לביה"ס.
יש להשלים באופן עצמאי עד תחילת סמסטר ב' בשנה א' את החיסונים החסרים והנדרשים
בהתאם להמלצות של משרד הבריאות -ע"י טופס הפניה שיישלח אליכם במייל ממזכירות ביה"ס:
 -1שתי מנות  MMRאו נוגדנים חיוביים לכל אחת משלוש המחלות
 -2שלוש מנות  HEPATITIS Bובנוסף נוגדנים  anti-HBs abחיוביים
 -3מנה אחת של  POLIOשהתקבלה לאחר גיל  18שנים
 -4מנה אחת של  Tdapשהתקבלה לאחר גיל ( 18בכל מקרה  tetanusמלפני  10שנים)
 -5שתי מנות חיסון נגד  varicellaאו נוגדנים חיוביים
 -6בדיקת מנטו דו שלבי

הסבר על החיסונים

הנדרשים:

-1חיסון נגד חצבת -אדמת – חזרת , MMR -יתחסן רק מי שלא קיבל שני חיסונים מלאים עד כה,
) X2חצבת X2 ,אדמת X2 ,חזרת .או ) 2xMMR
במידה ואין פנקס חיסונים ,יש להשלים את החיסון פעמיים בהפרש של חודש או להציג סרולוגיה
חיובית ל  3המחלות.
-2חיסון נגד דלקת כבד  3 -Hepatitis -Bזריקות :זמן  ,0אחרי חודש ,אחרי חצי שנה מהראשונה.
כל סטודנט שהתחסן בעבר בסדרה מלאה ,מתבקש להציג תיעוד של החיסון בנוסף לתוצאות
בדיקת נוגדנים anti-HBs ab -
מומלץ לא לדחות לרגע האחרון את בדיקת הנוגדנים ,מאחר ותוצאה שלילית מחייבת
קבלת מנת דחף ו בדיקה מחודשת של הנוגדנים לאחר  4-6שבועות.
בדיקת הנוגדנים תתבצע באופן עצמאי באמצעות הפנייה למעבדה דרך רופא המשפחה.
 -3פוליו :חיסון נגד שיתוק ילדיםIPV -
קבלת מנת דחף אחת בתרכיב מומת ( ,)IPVאם אין עדות למנת דחף שהתקבלה לאחר גיל . 18
 -4חיסון נגד דיפתריה +טטנוס +שעלת = Tdap
חיסון  Tdapחל על כל הסטודנטים שלא קיבלו מנה אחת של חיסון לאחר גיל  18או שקיבלו את

החיסון לפני יותר מ 10-שנים.
חיסון  dtאינו תחליף לחיסון ה –Tdap
 .5אבעבועות רוחVaricella -
יש לקבל  2מנות חיסון נגד אבעבועות רוח בהפרש של חודש( ,מי שאין לו נוגדנים או לא חלה בעבר)
יש לבדוק נוגדנים ל Varicella -דרך הפנייה של רופא המשפחה למעבדה.
 .6שחפת  :טוברקולין בשיטת מנטו דו-שלבי
יש לבצע את הבדיקה במלש"ח (רשימה מצורפת) או במרפאת חיסונים מורשית.
הבדיקה כוללת  2שלבים ברווח זמן של שבוע עד  6שבועות .כל שלב כולל הזרקת הטוברקולין ביום
הראשון וקריאה של התגובה לאחר  ( 48-72hבסך הכל  4ביקורים).
מי שיוצא חיובי בבדיקה הראשונה ( ,תוצאה גבוהה מ 10-מ"מ ) ,לא יבצע שלב שני אלא יבצע
צילום חזה במלש"ח .אם המצב תקין ,יתקבל אישור המציין ש"אין מניעה תעסוקתית".
יש להציג את כל האישורים.
יש להמתין  4-6שבועות בין חיסון / MMRחיסון נגד אבעבועות רוח ,לבין ביצוע תבחין
לטוברקולין בשיטת מנטו.

מקום קבלת החיסונים
ניתן להתחסן במרפאות למטיילים של בתי החולים השונים /של קופות החולים מכבי וכללית/
ובלשכות הבריאות.
לתבחין טוברקולין ,ניתן להיבדק דרך המלש"ח (ליגה למניעת מחלות ריאה) בהתאם לפיזור
הגיאוגרפי /לשכות הבריאות (ראה טבלה להלן).
את הבדיקות הסרולוגיות יש לבצע באופן עצמאי בקופות החולים באמצעות הפנייה מרופא המטפל.

את כל החיסונים/בדיקות נוגדנים יש לסיים עד סוף סמסטר ראשון של שנה א' ,כיוון
שבסמסטר ב' מתוכננים ביקורים במרפאות ובחדרי מיון.

יש להעביר את כל התיעוד הנדרש כולל תאריכים לרכזת הסטודנטים.

מרכזים לאבחון וטיפול בשחפת (מלש"חים):
טלפון

ישוב

כתובת

08-6745465

מרפאת חוץ  -בית חולים ברזילי ,רח' ההסתדרות 1

אשקלון

08-6233710

רחוב רמב"ם ( 2בית רקיעים  -קומה )3

באר שבע

04-6222389

רחוב בוטקובסקי 25

חדרה

04-8137300

רחוב הגפן 44

חיפה

02-5017555

מרכז רוקח ,רחוב שרי ישראל 5

ירושלים

04-9107029
04-9107523

)מרפאות חוץ ,בית החולים נהריה (ת.ד 21

נהריה

04-6028819

בית החולים האנגלי ,רחוב פאולוס השישי 25

נצרת

08-9468677

רחוב אהרוני 32

רחובות

03-6291814

רחוב חובבי ציון 16

תל אביב

המכון למחלות ריאה תל-השומר:
חדר אחיות03-5302818 :
דלפק קבלה , .03-5302745 :
ימי פעילות :ימי א -ה ,בין השעות 7:45 -15:00

