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 ןוסיח עדימ ןולע

  :)סוטיליימוילופ( םידלי קותיש דגנ ןוסיחה
       תעדל םיכירצ המ

  

  .םידלי קותיש עונמל לוכי םידליה קותיש דגנ ןוסיחה

 ידי-לע תמרגנש הלחמ איה )סיטיליימוילופ וא( םידלי קותיש
.םהייח תא תנכסמו םיעוגנ םישנאב םומ הליטמש וילופה ףיגנ
  .קותישל ליבוהלו הרדשה טוח תא קיבדהל לוכי וילופה ףיגנ

 םבורו ,םינימסת וילופה ףיגנב םיקבדנש םישנאה בורל ןיא
 ,םוח ,ןורג באכ ווחי םישנא המכ .םיכוביס ילב םיששואתמ
  .ןטב באכ וא ,שאר באכ ,הליחב ,תופייע

 םירומח רתוי םינימסת וחתפי םישנא לש רתוי הנטק הצובק
 :הרדשה טוחו חומה לע םיעיפשמש
 ,)םיילגרב תוחונ-יא לש השגרה( לולמנ•
 וא ,)חומה וא/ו הרדשה טוח יוסיכ םוהיז( חומה םורק תקלד•
 ,תועורזב השלוח וא )ףוגה יקלח זיזהל תלוכי-יא( קותיש•

  .ןהיתשב וא ,םיילגרב

 לוכי קותיש יכ הלחמל רושקש רומחה ןימסתה אוה קותיש
  .תוומו תידימת תולבגומל םורגל

 המכב לבא ,שחרתהל םילוכי םירביאה קותישב םירופיש
 חתפתהל םילולע השדח השלוחו םישדח רירש יבאכ םישנא
 ארקנ הז .הלחמה ירחא הנש םיעברא דע םינש הרשע-שמחכ
  .וילופ ירחאש תנומסת

 שחרתמ ןיידע אוה לבא ,תירבה תוצראמ דחכנ םידלי קותיש
 ךמצע לע ןגהל רתויב הבוטה ךרדה .םלועב םינוש םיקלחב
 ירועישל ףואשל איה תירבה תוצרא תואירב לע רומשלו
  .ןוסיח ןתמ ךרד םידלי קותיש דגנ הייסולכואב םיהובג תוניסח

 דגנ ןוסיחה לש תונמ עברא לבקל ללכ ךרדב םיכירצ םידלי
6-18 ,םישדוח העברא ,םיישדוח יאליגב ,םידלי קותיש
  .םינש 4-6-ו ,םישדוח

 םידלי קותיש דגנ ןוסיחה תא לבקל םיכירצ אל םירגובמה בור
 םהש םירגובמ לש רפסמ .םידלי ויה םהשכ ונסחתה רבכ םה יכ
 םירגובמה .ןוסיחה תלבק לוקשל םיכירצ ההובג רתוי הנכסב
 :תויהל םילוכי הלאה
  ,םלועה ירוזאמ המכב םילייטמש םישנא •
 -ו ,וילופה ףיגנ םע עגמב אובל םילולעש הדבעמ ידבוע •
 תויהל םילולעש םילפוטמב םילפטמש יתואירב לופיט ידבוע •

  .םידלי קותישב םילוח

 ןוסיחכ וא דרפנ ןוסיחכ ןתניהל לוכי םידלי קותיש דגנ ןוסיחה
  .תורחא תולחמו םידלי קותיש דגנכ דחא

 םינוסיח דועל ףסונב ןתניהל לוכי םידלי קותיש דגנ ןוסיחה
  .ןמזה ותואב םירחא

 :םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה
 רחאל תיגרלא הבוגת ןוסיחה תא לבקמש םדאל התייה •

 םא וא ,םידלי קותיש דגנ ןוסיחה לש תמדוק הנמ תלבק
  .וייח תא תנכסמש הרומח היגרלא ,ןסחתמש םדאל שי

טילחהל יושע ךלש תואירבה יתוריש קפס ,םימיוסמ םירקמב
 ךיראת דע םידלי קותיש דגנ ןוסיחה םע תונסחתה תוחדל
  .ידיתע

 םישנא .ןסחתהל םילוכי ,תלזנ ומכ ,תולק תולחמ םע םישנא
 תוכחל ללכ ךרדב םיכירצ הרומח וא תינוניב הלחמב םילוחש
 קותיש דגנ ןוסיחה תא ולבקי םהש ינפל וששואתי םהש דע
  .םידלי

-ב תורחא תופשבו תירבעב ןוסיח עדימ ינולע ןומה שי
www.immunize.org/vis. 
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 .עדימ דוע ךל תתל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס
 
 
 
   
 
 ובש םוקמב באכ וא ,תוחיפנ ,תוימומדא םע תבאוכ הדוקנ •

 דגנ ןוסיחב תונסחתה ירחא תורקל םילוכי תנתינ הקירזה
  .םידלי קותיש

 
 תוברל ,םייאופר םיכילה ירחא םיפלעתמ םימעפל םישנא
 ה/תא םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה .תונסחתה
 לוצלצ וא הייארב םיוניש הווח וא תרוחרחס ה/שיגרמ
  .םיינזואב
 
 הבוגתל םורגי ןוסיחש שולק יוכיס שי ,הפורת לכ םע ומכ
  .תוומ וא ,תרחא הרומח העיצפ ,הרומח תיגרלא
 
 
 
 

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

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

 
 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 ל ירשקתה/רשקתה וא-
 לש םיקיזמ םיעוריאל חווידה תכרעמ .1-800-822-7967

 .תוצע ןתונ וניא תכרעמה תווצו ,תובוגת חווידל קר םינוסיח
 
 
  
 

 תילרדפ תינכת איה ןוסיח יעגפנ יוציפל תימואל ןוסיח תינכת
 םינוסיח ידי-לע ועגפנ ילואש םישנא תוצפל ידכ הרצונש
-ב תינכתה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .םימיוסמ

www.hrsa.gov/vaccinecompensation וא 
 תינכתה לע דומלל ידכ 1-800-338-2382-ל ירשקתה/רשקתה
  .תועיבת תשגה לע ןמז תלבגה שי .העיבת תשגה לעו
 
 
 
  .ךלש תואירבה יתוריש קפס תא ילאש/לאש •
 דרשמל וא ךלש ימוקמה תואירבה דרשמל ירשקתה/רשקתה •

  .ךתנידמ לש תואירבה
 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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