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 כ' באב, התשפ"א
29/07/2021 

 595659921122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד 
 מנכ"לי קופות חולים 

 מנהלים רפואיים 
 

 שלום רב 

 ת החורףבתחלואה מחוץ לעונ RSVלמטופלים בסיכון גבוה למניעת  palivizumabמתן תרכיב הנדון:  

 

 בתקופה זו ולאור המלצת הוועדה המייעצת לחסונים,  RSVלאור התחלואה הגבוהה והחריגה ב 

 ועד  1.8.21 תאריךמגם בעונה זו. תקופת הזכאות תוגדר  palivizumabהחליט המשרד על חיסוני 

 כל שנה בהתאם להגדרות הסל. בהחיסון יינתן כנהוג  1.11.21החל מ . כולל 31.10.21ל 

ההגדרות וההנחיות הינן כמקובל והנעשה מידי שנה בתקופת החורף.  31.10.21ועד  1.8.21בתקופה שבין 

 אוקטובר.-יש לפנות לפגיות על מנת לקבל את רשימת הזכאים לחיסון לתקופת אוגוסט

 דמיולוגיה למתן החיסון. יהאגף לאפ תדריך החיסוןמצ"ב 

קדימו וירכשו את המלאי הקיים מבעל אופן תקצוב ומימוש התוספת יתבצע באופן שקופות החולים י

כאשר משרד הבריאות יבצע את הרכש מבעל הרישום החדש ( AbbVieהרישום הקודם )חברת 

)AstraZeneca Israel בהיקף הרכש של תוספת ההתוויות כאמור במכתבה של ד"ר אמיליה אניס ,)

  ויעביר את החיסונים לקופות החולים.

 .  8.8.21 עד לביצוע תקופת התארגנות

 להמשך טיפולכם.

 

 בברכה,                            

 ד"ר ורד עזרא      
 ראש חטיבת הרפואה 
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  ים:העתק
  המנהל הכללי –פרופ' נחמן אש 

  ראש שירותי בריאות הציבור–פרייס -אלרעי שרוןד"ר 
  ע ומחקר מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות מיד – אסנת לוקסנבורגד"ר 

 יו"ר הצט"מ  –ד"ר בעז לב 
  היועץ המשפטי – אורי שוורץעו"ד 
   אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד  –גולדברג  שושיד"ר 

  סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות  –ניב  ירוןפרופ' 
  חשב משרד הבריאות –איסמעייל  חסןמר 
  מנהל אגף כלכלה, אגף בכיר לתכנון, תקצוב ותמחור – חיים הופרטמר 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן –ברק  ליאורמר 
  ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  –דגן  דודוד"ר 
 ראש אגף רפואה קהילתית –אלעד  הדרד"ר 
  ראש אגף רפואה כללית  –ליברנט טאוב  סיגלד"ר 

  גיות רפואיות( הלשכה המשפטית ממונה )טכנולו – טל נשריעו"ד 
  מנהלת אגף להערכות טכנולוגיות בסל הבריאות – טל מורגנשטייןמגר' 
  מנהלת האגף לאפידמיולוגיה   – אמיליה אניסד"ר 
 , חטיבת בתי החולים הממשלתייםמנהל אגף רפואה –רמי שגיא ד"ר 

 מנהלת המחלקה להסדרת שירותים רפואיים, חטיבת הרפואה –גב' זהבה רומנו 
 אורי פיינשטיין ד"ר 

 רופאי מחוזות 
 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית –אורלי ווינשטיין ד"ר 
  ראש אגף רפואה, שירותי בריאות כללית  – אבינעם פירוגובסקיד"ר 

  מנהל מחלקת יילודים ופגייה, המרכז הרפואי ברזילי   – צנגן ד"ר שמואל
 מנהלי בתי חולים 

 מנהלי פגיות 
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