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 ןוסיח עדימ ןולע

  דגנ )יטנניבמוקר וא תמומ( ןוסיחה
  תעדל םיכירצ המ :תעפש

  .תעפש עונמל לוכי תעפש דגנ ןוסיחה

 תוצראל ביבסמ תטשפתמש תקבדמ הלחמ איה תעפש
 דחא לכ .יאמל רבוטקוא ןיב בור יפ לע ,הנש לכ תירבה
 םישנא רובע תנכוסמ רתוי איה לבא ,תעפשב תולחל לוכי
 םירגובמ םישנא ,םיריעצ םידליו תוקונית .םימיוסמ
 המכ םע םישנאו ,ןויריהב םישנ ,םינש שמחו םישישמ
 הובגה ןוכיסב תושלח ןוסיח תוכרעמ וא םייאופר םיבצמ
  .תעפשל תורושקה תויעב לש

 ,)סיטיסוניס( תגה תוקלד ,תונופמס תקלד ,תואיר תקלד
 .תעפשל םירושקה םיכוביס לש תואמגוד םיינזוא תוקלדו
 ,תרכוס וא ,ןטרס ,בל תלחמ ןוגכ ,יאופר בצמ ךל שי םא
  .בצמה תא רימחהל הלוכי תעפש

 יבאכ ,ןורג באכ ,תרומרמצו םוחל םורגל הלוכי תעפש
 םישנא רפסמ .תלזנו ,שאר באכ ,לועיש ,תופייע ,םירירש
 לצא רתוי ץופנ הז לבא ,לושלש וא האקה תווחל םילולע
  .םירגובמ לצא ןמ םידלי

 ,תעפשמ םיתמ תירבה תוצראב םישנא יפלא ,הנש לכ
 ענומ תעפש דגנ ןוסיחה .םיזפשואמ םירחא םיבר םישנאו
  .הנש לכ תעפשל םירושקה אפור ירוקיבו תולחמ ינוילימ

 יצח ןב דחא לכל ץילממ ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה
 ינב םידלי .תעפשה תנוע לכ ןסחתהל רגובמ רתוי וא הנש
 יתש ךרטצהל םייושע םינש הנומש דע םישדוח השיש
 תחא הנמ קר וכרטצי ראשה לכ .תחא הנוע ךשמב תונמ
  .תעפש תנועל

  .תונסחתהה ירחא הנגה חתפל ךרעב םייעובש חקול הז

 ןוסיח ,הנש לכ .םינתשמ דימת םהו ,תעפש יפיגנ הברה שי
 העברא וא השולש ינפמ ןגהל ידכ רצונ תעפש דגנ שדח
 וליפא .האבה הנועב הלחמל םורגל םירומאש םיפיגנ
 ןיידע לוכי אוה ,הלאה םיפיגנל קוידב םיאתמ אל ןוסיחהשכ
  .ןגהל

  .תעפשל םרוג אל תעפש דגנ ןוסיחה

 םינוסיח םע ןמזה ותואב ןתניהל לוכי תעפש דגנ ןוסיחה
  .םירחא

 :םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה
 הנמ תלבק רחאל תיגרלא הבוגת ןסחתמש םדאל התייה •

םדאל שי םא וא ,תעפש דגנ ןוסיחה לש תמדוק
 .וייח תא תנכסמש הרומח היגרלא ,ןסחתמש

  .הרב-ןאיליג תנומסתב םעפ יא הלח ןסחתמש םדאה•

 לולע ךלש תואירבה יתוריש קפס ,םימיוסמ םירקמב
  .ידיתע ךיראתל תעפש דגנ ןוסיחב תונסחתה תוחדל טילחהל

 .ןסחתהל םילוכי ,תלזנ ןוגכ ,תולק תולחמב םילוחש םישנא
 ללכ ךרדב תורומח וא תוינוניב תולחמב םילוחש םישנא
 תא ולבקי םהש ינפל וששואתי םהש דע תוכחל םיכירצ
  .תעפש דגנ ןוסיחה

  .עדימ דוע ךל תתל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס

-ב תורחא תופשבו תירבעב ןוסיח עדימ ינולע ןומה שי
www.immunize.org/vis. 

Many vaccine information statements are 
available in Hebrew and other languages. 
See www.immunize.org/vis.   
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 ,הנתינ הקירזה ובש םוקמב תוחיפנ וא ,תוימומדא ,באכ •

 ירחא תווהתהל םילוכי שאר באכו ,םירירש יבאכ ,םוח
  .תעפש דגנ ןוסיחב תונסחתה
 הרב-ןאיליג תנומסת לש רבגומ ןטק ןוכיס שיש ןכתיי •

   .תעפש דגנ תמומה ןוסיחב תונסחתה ירחא
 
 ןוסיח םע תעפש דגנ ןוסיחה תא םילבקמש םיריעצ םידלי
 רנברפ( תואיר תקלד דגנ םינוסיחה ומכ ןמזה ותואב רחא

 סולילפומהו ,תלעש ,תדפצ ,תמרק דגנ ןוסיחה וא/ו )13
 םרגנש ףקתהב תווחל ןכתסהל רתוי םילולע הזנאולפניא
 םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה .םוח ידי-לע
 .ףקתה ,תעפשה דגנ ןסחתמש דליל היה
 
 תוברל ,םייאופר םיכילה ירחא םיפלעתמ םישנא ,םימעפל
 םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה .תונסחתה
 וא הייארב םיוניש הווח וא תרוחרחס ה/שיגרמ ה/תא
  .םיינזואב לוצלצ
 
 םורגי ןוסיחש דואמ שולק יוכיס שי ,הפורת לכ םע ומכ
  .תוומ וא ,תרחא הרומח העיצפ ,הרומח תיגרלא הבוגתל
 
 
 
 

 ןסחתהש םדאהש ירחא שחרתהל הלולע תיגרלא הבוגת
 תיגרלא הבוגת ינמיס האור ה/תא םא .האפרמה ןמ אצוי
 ,המישנ יישק ,ןורגב וא םינפב תוחיפנ ,תדפרס( הרומח
 ,)השלוח וא ,תרוחרחס ,הריהמ בל תמיעפ
 תיבל םדאה תא יאיבה/אבהו ,911-ל ירשקתה/רשקתה
  .בורקה םילוחה
 

 ירשקתה/רשקתה ,ךתוא םיגיאדמש םינמיס דוע שי םא
  .ךלש תואירבה יתוריש קפסל
 

 חווידה תכרעמל תוחוודמ תויהל תוכירצ תוקיזמ תובוגת
 יתוריש קפס .)VAERS( םינוסיח לש םיקיזמ םיעוריאל
 ה/לוכי ה/תא וא ,חודה תא שיגי ללכ ךרדב ךלש תואירבה
 לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .ךמצעב הז תא תושעל

VAERS ב-www.vaers.hhs.gov ירשקתה/רשקתה וא 
 לש םיקיזמ םיעוריאל חווידה תכרעמ .1-800-822-7967-ל
 .תוצע ןתונ וניא תכרעמה תווצו ,תובוגת חווידל קר םינוסיח
 
 
  
 

 תינכת איה ןוסיח יעגפנ יוציפל תימואל ןוסיח תינכת
 ידי-לע ועגפנ ילואש םישנא תוצפל ידכ הרצונש תילרדפ
 תינכתה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .םימיוסמ םינוסיח
 וא www.hrsa.gov/vaccinecompensation-ב
 לע דומלל ידכ 1-800-338-2382-ל ירשקתה/רשקתה
 תשגה לע ןמז תלבגה שי .העיבת תשגה לעו תינכתה
  .תועיבת
 
 
 
  .ךלש תואירבה יתוריש קפס תא ילאש/לאש •
 וא ךלש ימוקמה תואירבה דרשמל ירשקתה/רשקתה •

  .ךתנידמ לש תואירבה דרשמל
 ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה םע רשק ירוצ/רוצ •

)CDC(: 
o וא 1-800-232-4636-ל ירשקתה/רשקתה 
o תרקבל םיזכרמה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב 

 www.cdc.gov/vaccines-ב ןתעינמו תולחמ
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