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 סטודנטים יקרים שלום,

 פ"אעדכון דרישות לחיסונים למתקבלים לשנת הלימודים תש

גבירה את הסכנה להידבקות עבודה בסביבה בה נמצאים חולים )בתי חולים ומרפאות( מ .1

 במחלות

תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות עלולים עקב עיסוקים להידבק 

ממטופליהם במחוללי מחלות מדבקות קשות. הם גם עלולים להדביק במחוללים אלו את 

מטופליהם. לכן קובע משרד הבריאות שעל תלמידי מקצועות הבריאות להיות מחוסנים 

 ויעיל. נגד מחלות קשות אשר נגדן קיים חיסון בטוח 

, 01/2016נוהל "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות", מספר חוזר  –חוזר המנהל הכללי 

קישור לנוהל  –. ניתן לעיין בנוהל באתר האינטרנט של משרד הבריאות 08/09/2016מיום 

 לעיונך מצורף להלן. 

 למידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות"נוהל "חיסון ת

 הפקולטה החליטה להחיל הנוהל על תלמידי המחלקות ובתי הספר כדלקמן: .2

 סיעוד 

 רפואה 

 פיזיותרפיה 

 רפואת חירום 

 מדעי המעבדה הרפואית 

 רוקחות 

 רפואה בינלאומית 

כמו כן, חל הנוהל על תלמידי הפקולטה לתארים מתקדמים המקיימים מחקר בבתי חולים 

ובמרפאות, וכן במעבדות בהן מצויים נוזלי גוף והפרשות אדם )או על תלמידים ממחלקות/ 

מוסדות אחרים המחייבים עבודה במחלקות בתי חולים או במעבדות כמוזכר לעיל(. כן 

ם בקורסים שלא לתואר הדורשים לימודים במחלקות יחול הנוהל על תלמידים הלומדי

 ביה"ח, במרפאות או במעבדות. 

ועדת החיסונים של הפקולטה ממליצה גם לתלמידי הפקולטה שאינם חייבים בחיסונים 

 לבצעם. 

https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf


 אחריות לביצוע החיסונים .3

התלמידים אחראים על קבלת החיסונים, ביצוע הבדיקות ומימונם. עליהם לתאם תור 

החיסונים בלשכות הבריאות הינו תעריף מרפאות  ףבמרפאת החיסונים. תערימראש 

 חיסונים בתוספת אגרת רישום בפנקס חיסונים ודמי הרכבה. 

 היכן ניתן להתחסן .4

 על פי חוזר מנכ"ל, ניתן לקבל חיסונים ב: 

הבריאות, מרפאות לרפואה תעסוקתית של קופות החולים, מרפאות  תמרפאות לשכו 10.1

 ומרפאות למחלות זיהומיות בבתי החולים הכלליים. פרסונל 

 קבלת חיסונים בלשכה המחוזית בבאר שבע תתאפשר רק לאחר תיאום מוקדם. 

 . ובבתי החוליםשחפת( מרכז לאבחון וטיפול במלש"ח )תבחיני טוברקולין ניתן לבצע ב

פואי בנוסף יוכלו תלמידי הפקולטה לקבל האישור הנדרש במרפאת סטודנטים במרכז הר

האוניברסיטאי על שם סורוקה. המרפאה תפתח לזמן מוגבל לשם טיפול בחיסונים בלבד 

 )התאריכים יתואמו ויפורסמו באתר על ידי המחלקה(. 

בצירוף תכנית ועדת החיסונים הפקולטית מאשרת קבלת אישור על השלמת החיסונים 

 לחוזר מנכ"ל(.  1)ראה נספח  החיסונים המפורטת

ספר יבחנו את השלמת החיסונים בהתאם לנוהל הפקולטי ויפעלו להזנת המחלקה/ בית ה

אישור על קבלת החיסונים במערכות התומכות. אם ימצא כי חייב בחיסונים יאלץ 

 להשלימם ולהציג אישור מתאים לכך. 

 בנוהל: 6וסעיף  5להלן רשימת החיסונים הנדרשת על פי סעיף  .5

כשהאחרונה ניתנה   ומנת דחף (IPVאו  OPV)שיתוק ילדים פוליו שתי מנות חיסון נגד  5.2.1

 ומעלה. 18בגיל 

 שנים. 10 –שניתנה לפני פחות מ  ומנת דחף טטנוס ודיפתריה שתי מנות חיסון נגד  5.2.2

 .ומעלה 18שניתנה מגיל  (Tdap)שעלת מנת חיסון נגד  5.2.3

 (.MMR)תרכיב  חצבת, חזרת ואדמתשתי מנות חיסון נגד  5.2.4

 .רוח תאבעבועושתי מנות חיסון נגד  5.2.5

 B (HBV.)דלקת כבד נגיפית שלוש מנות חיסון נגד  5.2.6

 TWO STEP תבחין טוברקולין בשיטת מנטובנוסף לחיסונים הנ"ל, יש להציג תוצאות  5.2.7

TEST . 

לפני תחילת החיסון, שאם לא כן,  התבחין: "מומלץ להשלים ביצוע לתשומת ליבכם

 ואבעבועות רוח לבין תבחין טוברקולין.  MMRשבועות בין חיסון  ארבעיש להמתין 



לנוהל  3מידע בנושא החיסונים המומלצים ותבחין הטוברקולין ניתן לראות בנספח 

באתר משרד הבריאות. כל סטודנט המבקש לקבל אישור על החיסונים ותבחין 

הטוברקולין, בהתסמך על חיסונים ותבחין שנעשו בעבר או במקום אחר, מתבקש 

כתאות לביצועם. בחלק מהמקרים רשאי הסטודנט להגיש הצהרה על להביא עמו אסמ

 3 -ו 2קבלת חיסון או על שחלה בעבר במחלה נגדה עליו לקבל חיסון  )ראה נספחים 

 לנוהל(. 

 :לתלמידי רפואה

 שנים במועדים הבאים: 5-היות והבדיקה תקפה ל לבצע את הבדיקה פעמייםיש 

 שנה א' סמסטר א'. .1

א תתאפשר עליה ו/ או כניסה לשנה ה' ללא ביצוע בדיקה )ל שנה ד' סמסטר ב' .2

 חוזרת(.
 

 :ללימודים: רפואה, סיעוד ורפואת חירום HBVחיסון נגד  5.2.8

 לחוזר(.  6)כאמור בסעיף  anti-HBsבדיקת נוגדנים מסוג 

 : על מנת שתתאפשר כניסה למחלקות

 חייב להשלים שתי מנות בשנה א' )עד סיום סמסטר ב'(

  חייב להשלים עד תחילת סמסטר א' של שנה ב'. –מנה שלישית ובדיקת נוגדנים 

ללא תתאפשר כניסה למחלקות, למרפאות ולמעבדות מהסוג המוזכר לעיל למי שלא 

 הביא אישור קבוע חתום על סיום דרישות החיסונים. 

 השלמת החיסונים מועד .6

למעט במקרים  ;' של שנה א'יש להשלים את ביצוע החיסונים עד לסיום סמסטר בככלל, 

בהם נדרשים להתחסן בשנית במהלך הלימודים ובכל מקרה לא תתאפשר השלמת 

 החיסונים לחייבים )זהו תנאי מעבר לשנה ב'(. 

אנא דאגו לשמור את פנקס החיסונים )תזדקקו לו כאשר תתחילו לעבוד במערכת 

 הבריאות(. 

 אי השלמת חיסונים .7

(, שאינם מאפשרים 15וחדים" )כמוגדר בחוזר תחת סעיף סטודנטים המצויים ב"מצבים מי

 השלמת החיסונים, נדרשים להעביר דרך המחלקה/ בית הספר: 

 בקשה מנומקת המופנת ליו"ר וועדת חיסונים פקולטית פרופ' רון דגן.

עדת ואישור יו"ר ו תהמחלקה/ בית הספר יעבירו את הבקשה למנהלת הפקולטה לקבל

 .החיסונים הפקולטית

יופנה הסטודנט הסמכות לאשר או לא לאשר הבקשה )במידה ודי יו"ר וועדת החיסונים בי

 .אישורים רפואיים שיתמכו בבקשתו(בפניו דגן עליו להמציא לפגישה עם פרופ' 


