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 לכבוד 

 מזרחי הגר  ד"ררפואה, ה חטיבת ראש 

 משרד הבריאות 

 

 בישראל   RSV  הארכת תקופת התחסנות הפגים לאור המשך פעילות גבוה של לדיון דחוף  הנדון: 

לפ הורים  ידי  על  הוקמה  בישראל(  הפגים  )למען  לה"ב  כדי םגיעמותת  הפגים    ,  מצב  את  ולשפר  לקדם 

ת בפגיה  ולסייע לפגיות. העמותה היא בית להורים לפגים בזמן השהובארץ, כדי לתמוך במשפחותיהם  

 ילודים נולד פג.   10מכל  1ולאחריה. 

 גרם.  768, 29אני רומי שחורי, מנכ"לית העמותה, ואמא של ליה שנולדה בשבוע 

  שלכותיה מלוות אותי ואותנו עד היום, ושמתי לי למטרה לשפרשלה וה ווית הפגות  , אך ח13ת  ליה כיום ב

ן לאורך השנים הרבות שהעמותה פעילה,  ככל הניתן את המציאות הזאת עבור הורים ופגים אחרים. ואכ

בפג   הטיפול  חוזר  לפגים,  להורים  בתשלום  לידה  חופשת  הארכת  היתר:  בין  הצלחות,  מעט  לא  קצרנו 

תו של בנק  ומי )קצבת ילד נכה(, מודל הכוכבים של הפגיות, קידום פתיחטוח לאה, חוזר הפגים בביילקהב

בסל התרופות, לכיסוי מקסימלי של הפגים בסיכון    RSVחלב האם בישראל, וגם הרחבת התוויית חיסוני  

 .  מפני וירוס זה

של    , נצפתה באופן נדיר בשנה שעברה בארץ ובעולם גם בחודשי הקיץ  RSV-פעילות גבוהה של וירוס ה

מתחילה בדר"כ בחודש נובמבר על  , אז החליט משרד הבריאות להקדים את עונת ההתחסנות ש2021

      .    של הפגיםמנת להגן על בריאותם 

"ניטור תחלואה דמוית שפעת" האחרון של משרד הבריאות שפורסם ב  נכתב כי    9/03/22  -על פי דו"ח 

אנו רואים שעל אף שחלה מגמת ירידה קלה בשבועת  ".  בקרב חולים מאושפזים   RSV-נמשכת פעילות ה"

מד  עדיין  של  האחרונים,  גבוה  בפעילות  בשבוע    RSVובר  זוהו  הדו"ח  לפרסום  ונכון  מאושפזים  בקרב 

 .  1RSVמאושפזים עם וירוס   150הראשון של מרץ 

ות של  ההתחסנכידוע לך, בשגרה אמורה להיות בשלב זה דעיכה מוחלטת של הנגיף ולכן בשנה שגרתית  

 . 31/03-מסתיימת ב הפגים 

, מעלה חשש לחשיפתם  תחסנות הה של הנגיף ומנגד סיום ההמצד אחד קיימת פעילות גבו  ,מצב זה בו 

כי קיים צורך אמיתי להאריך את תקופת  של פגים למחלה קשה עד כדי סיכון למוות. על כן, אנו סבורים  

שיך אותה באפריל, ולבצע הערכת מצב  היינו להמד  ,לפחות בחודש אחד  RSV-ההתחסנות של הפגים ל

 בהמשך על פי ניטור המאומתים.  

 
1 -flu-05032022/he/files_weekly-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/flu

corona_flu_he_flu_05032022.pdf 

 

http://www.pagim.net/
mailto:info@pagim.net
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/flu-05032022/he/files_weekly-flu-corona_flu_he_flu_05032022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/flu-05032022/he/files_weekly-flu-corona_flu_he_flu_05032022.pdf


 

 580434108פגים בישראל )ע"ר( מספר למען ה -לה"ב
 http://www.pagim.netותה אתר העמ

 info@pagim.netקשר יצירת 

 03-9533935 24/7 –חם  קו

ולהאריך את   בנושא דחוף  לקיים דיון מקצועי ממך מבקשים ,  הפגים בישראל למען   – עמותת לה"בב  אנו

   של הנגיף.   דעיכהשר נצפה בשינוי מגמה ברור ו תקופת ההתחסנות של הפגים לחודש אפריל ועד א 

את   ולעדכן  בהתאם  להיערך  החולים  וקופות  החלים  בתי  לכל  תאפשר  שניתן  ככול  מוקדמת  החלטה 

ההתחסנותההו המשך  על  החלטה  כ  . רים  לקבל  ממש  בהול  כן,  לאפרילמו  מהראשון  שהחל  לא  ,  כדי 

 אכן תתקבל. ראשונה, אם ההחלטה ישוחררו מהפגיות פגים ללא מנת חיסון  

ח של ההורים, שהתינוקות שלהם עדיין לא פיתחו מערכת  חרדה וחוסר המנוהדאגה, ה ת  א  לא ניתן לתאר 

קם ייפגע מהנגיף. בפגים הנגיף עלול להתפתח לעיתים קרובות לזיהום  חיסונית, מעצם המחשבה שתינו

 רץ ואף למוות.  חמור הפוגע בדרכי הנשימה התחתונות ועשוי להביא לטיפול נמ

שלנו. התינוקות  מבחינת  קריטי  הוא  מעמידה  החש   הזמן  הגדולים  לאחיהם  או  להוריהם  שלהם,  יפה 

 ובמקרים קיצוניים אף להביא למוות. ארוכות אותם בסכנת חולי קשה שעלול ללוות אותם שנים  

 

 
 

 בכבוד רב,
 רומי שחורי 

 עמותת לה"ב  מנכ"לית

 
 ים: העתק

 הורוביץניצן מר  –שר הבריאות 

 שפרופ' נחמן א -מנכ"ל משרד הבריאות 

 פרופסור ריסקין   -  ר איגוד הנאונטולוגיםיו" 

 עו''ד מועאוויה כבהה    - מנהל תחום, תוכניות התערבות
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