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 י"ז באייר, התש"פ
 2020מאי  11

221692620  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 

 -  11.5.20לתאריך   3עדכון מספר     -
 
 
 
 
 הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף קורונה הנדון: 

              

 
 

במתכונת משק יעבדו ושירותי בריאות לתלמיד ועד להודעה חדשה, צוותי טיפות החלב  17/3/2020החל מתאריך 

בהתאם ו מטופלים של תוך דגש על מניעת התקהלותמתן שירות בטוח צוות טיפת חלב יפעל ל .לשעת חירום

יחול שינוי כפי שמוצג  ותשגרה ובאחרבלהתקיים כ נהמשכתעילויות חלק מהפ .להנחיות משרד הבריאות

   בטבלה.

או מלוויהם. הצוות והמטופלים ימדדו חום לפני ההגעה   אין צורך במדידת חום של המטופלים -מדידת חום

שידווח על  ילא תותר כניסה למלטיפת חלב ולמרכזי החיסונים, מטופלים יתקבלו בהתאם להצהרה בעל פה. 

  .מעלות ומעלה 38גוף של  חום

 . למעט כשנמצאים לבד בחדרבו ניתן שירות כל הזמן ו מסכות שיחב צוותה -חבישת מסכות

בהתאם להנחיית  שאינו חובש מסיכה אלא אם כן הוא פטור מחבישת מסיכהאו מלווהו לתת שירות לאדם אין 

  משרד הבריאות.

או כאלה הסובלים מחום צריכים להיות בבידוד או שלמטופלים או למלוויהם  תת שירותאין לבכל מקרה, 

 SMSהודעת כן תשלח ובמרכזי החיסונים. כמו טיפת חלב להודעה על כך תוצג בכניסה  תסמינים נשימתיים.

 לטיפת חלב.הגעה טרם למטופלים 
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 פעילות בטיפות החלב: 

 
 

 הנחייה פעילות/ נושא

עד גיל אחרי הלידה ו  יםביקור

 חודש 

  כבשגרהיבוצעו 

 שגרהבכ –על פי הצורך תבוצענה  בדיקות סקר יילודים

 יבוצע כבשגרה דל"לו איתור אלימות במשפחה

 ביקורי בית

 

לפני ההגעה האחות  לא יתקיימו ביקורי בית למעט במקרים חריגים.

תוודא שאין בבית חולה קורונה ושאף אחד מבני הבית אינו נדרש לשהות 

 בבידוד.

 תתקיימנה  שיחות טלפוניות עם המשפחה.  במקום ביקורי בית

 הכוללת גם השלמת חיסונים. החיסונים שגרת כנית יבוצע על פי ת חיסונים מתן 

טיפת חלב, במקומות מבנה מחוץ לשההמתנה לאחר חיסון תעשה מומלץ 

מטר  2במרחק של  ,בהם יש אפשרות לכך. ההמתנה תהיה בקרבת מקום

 .ממשפחה אחרתלפחות 

עם קדימות חיסונים פעיל של מטופלים לכלל הישוג י ביצועהמשך 

 .MMRVלחיסונים האמורים להינתן בגיל חודשיים  וחיסון 

 תבוצע  בכל ביקור בטיפת חלב בו ניתן חיסון הערכת גדילה

  .ולתינוקות עד גיל חודש )כולל מעקב( בהתאם לצורך

 תבוצע בכל ביקור בטיפת חלב בו ניתן חיסון.  הערכת התפתחות

 

 לא תבוצע  בדיקת ראיה

 התאם לצורךבמעקב טלפוני   אוכלוסיות בסיכון

  . על פי שיקול דעת האחות בטיפת חלבומעקב המטופל יוזמן לטיפול  

 תבוצע בכל הביקורים בטיפת חלב הדרכת הורים פרטנית

 בטיפות החלב.תתקיימנה קבוצות הורים לא  קבוצות הורים

וירטואלי באמצעות הטלפון או באופן  תיותקבוצהדרכות ניתן לבצע  

 שיחות וידאו.

 . כשגרהבתחנות טיפת חלב לא יבוצע  מעקב נשים הרות

 הנשים  תודרכנה להמשך  מעקב רופא  בקופה המבטחת.
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 רופאים יעבדו על פי המתווה.  בדיקת רופא

 תבוצע בדיקת רופא בגיל חודשיים כבשגרה. 

 .טלפונית או וירטואליתבוצענה חודש  ת 18-חודשים ו 9בדיקות בגיל 

 הרופאבאחריות 

למעט מקרים בהם בדיקות פרונטליות בגילאים אחרים לא תבוצענה, 

 נדרש מעקב או התייעצות על פי שיקול דעת הרופא/ האחות

 
 

 :פעילות בריאות התלמיד

רכזים , במתוך הקפדה על הנחיית התכנסות המפורסמות על ידי משרד הבריאותהחיסונים יבוצעו, 

 רים כגון: בית ספר, מתנ"ס קהילתי.במתאייעודיים למתן חיסונים 

 עם החזרה ההדרגתית לשגרת הלימודים ניתן לחסן ולבצע בדיקות סינון לתלמידים גם בבית הספר. 

 יש לתת קדימות לביצוע חיסונים 

 נושא תחום

 

 הנחייה

 
 
 
 
 
 
 

 חיסונים

ולכיתה ב' יתה א' יש לחסן גם את העולים לכ MMRVחיסון כיתה א 

, תוך הקפדה Tdap-IPV-ו MMRVבחיסונים 

 על תיעוד במערכת הממוחשבת כנדרש.

 Tdap-IPVחיסון כיתה ב' 

 על פי שגרה Tdap  ,HPVחיסון כיתה ח' 

באותו מעמד יש להשלים את החיסונים  השלמת חיסונים 

הנדרשים לתלמיד ע"פ שגרת החיסונים 

 .הנהוגה בארץ

בדיקות 
 וןסינ

 בבתי הספר   הערכת גדילה ראיה ושמיעה 
 לתלמידי העולים לכיתה א' המגיעים לחיסון 

 
 

                                                                              
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור


