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 רישום החיסונים הלאומי בישראל 

 

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי )התוספת הינה מקיפה ועדכנית. כיום תוכנית חיסוני השגרה בילדות בישראל 

בלא תלות במעמד אזרחי או במצב ביטוחי, ללא עלות בארץ חיסוני השיגרה ניתנים לכל הילדים השלישית( 

מכוונות לכלל האוכלוסייה. משרד הבריאות הינו הספק העיקרי הבקהילה , בתחנות טיפת חלב כספית למטופלים

תחנות טיפת חלב המופעלות ע"י המשרד  455-כתינוקות וילדים בארץ, בעבור מונעים השירותים השל 

( 87%-כמאוכלוסיית הילדים בישראל. ספקי שירותים  נוספים הם קופות החולים ) 65%-מטופלים כיום כ

 (.                            81%-כועיריות ירושלים ותל אביב )

)בהגיעם לגיל שנה, שנתיים ושלוש שנים( ההתחסנות בחיסוני השיגרה בקרב ילדים בישראל  ם עלנתוני

של היו שונות והסתמכו על דווח מדגמי )הנתונים . שיטות איסוף מידי שנה ע"י לשכות הבריאות בארץ יםנאספ

ודווח פרטני במחוזות מסוימים ועל דווח מצטבר במחוזות אחרים. הדיווחים התבססו על נתוני ( 88%-כ

( ולא על כלל בתחנת האוכלוסייה אשר הגיעה ונענתה לטיפול בתחנות טיפת חלב )התינוקות הרשומים

, 1581שראל על פי דוח כיסוי החיסונים ביאוכלוסיית התינוקות והילדים ועל כן לא היו מבוססי אוכלוסייה. 

מהילדים הרשומים בתחנות טיפת חלב מחוסנים בחיסוני השגרה  רובשיעור כיסוי החיסונים הממוצע הינו נאות, 

 . עם זאת, הכיסוי משתנה בין איזורים וקבוצות אוכלוסייה.DTaP4 - 94% ,  MMR1 – 96%)) בגיל שנתיים

 אירעו שבהן בקהילות. חיסונים י"ע המניעל הניתנות מחלות התפרצויות מספר אירעו האחרונות בשנים

בהשוואה לשיעור  נמוך היה שנתיים לגיל בהגיעם בילדים החיסונים כיסוי שיעור, התחלואה התפרצויות

 . הארצי ממוצעה

"רישום החיסונים הלאומי  של על מנת לשפר את ניטור כיסוי החיסונים הוקם ע"י משרד הבריאות רגיסטר

אחת בכל תחנה שבע תחנות טיפת חלב )של תוכנית הרצה )פיילוט( עם חיבור בישראל". המאגר החל לפעול כ

רישום החיסונים . החל הרישום להתפתח בהדרגה 1558-ובהמשך מ 1557מחוז( בתחילה בחודש ספטמבר 

מבוסס על חיבור מקוון לכל תחנות טיפת חלב בארץ היוצר מאגר מידע של כלל הרשומות הממוחשבות של 

שנים בישראל. במקביל הותקנה המערכת לניטור חיסונים  5-5אוכלוסיית הילדים בגילאים חיסוני השיגרה ב

  .ונוצר רצף טיפולי בין טיפת חלב ובתי הספר שירותי בריאות התלמיד בבתי הספרמערך ובדיקות סינון ב

           הוחל השימוש במערכת במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד לכל הספקים על בסיס ארצי.    1585בשנת 

נעשה שימוש נרחב במערכת החיסונים במסגרת המבצע ההמוני "שתי טיפות" לחיסון פוליו.                          1582בשנת 

משרד הבריאות, עיריות תל אביב וירושלים וקופת  המופעלות על ידי חוברו כל תחנות טיפת חלב  1583בשנת 

נתוני חיסונים דו  ה שלמתוכננת במשרד הבריאות העבר 1584ת אחד. החל ממחציארצי חולים לאומית למאגר 

 כיוונית עם שירותי בריאות כללית, מכבי ומאוחדת.
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בעת רישום פרטי החיסון ברשומת הילד, בוחרת האחות המחסנת את שם החיסון, האצווה ופרטי ביצוע החיסון 

תרכיבי החיסון הרשומים במשרד הבריאות. המערכת  ה מפורטת שלמטבלאות מובנות המבוססות על רשימ

יוצרת לכל ילד ממשק של דף צפייה המציג את החיסונים, מנות החיסונים וגילאי מתן החיסונים. זאת, על פי 

שנתון הלידה של הילד. ממשק הצפייה מאפשר לרופא ולאחות משרד הבריאות עבור תוכנית החיסונים של 

 לד מסויים בכל עת. לבדוק את מצב החיסונים של י

, כל לידה המתרחשת בישראל מחייבת דיווח למאגר מרשם 8854לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה, 

האוכלוסין במשרד הפנים. הדיווח למשרד הפנים מתבצע לרוב ע"י בתי החולים )המוסד בו ארעה הלידה(. 

 דת שטיפלו בלידה. בלידות מחוץ לבית החולים המדווחים הינם הורי היילוד, הרופא והמייל

מערכת הרישום הלאומי מבוססת על משיכת הנתונים הדמוגרפיים של  התינוקות ממאגר המידע של מרשם 

. לתינוקות שאינם יות ושגיאותלב ובכך מצטמצמות האפשרויות לטעוהאוכלוסין בעת הרישום בתחנת טיפת ח

ומה הרפואית כוללת את כל פרטי הרשרשומים במרשם האוכלוסין ניתן להקים רשומה פרטנית במערכת. 

הטיפול המונע כולל חיסונים, גדילה והתפתחות, בדיקות סינון ומעקב סיעודי ורפואי. מנגנונים של שיתוף מידע 

החיסונים יהיו זמינים למטפלים הרפואיים של  תונים עלרפואי מפותחים על מנת לאפשר רצף טיפולי כך שנ

וכו' ולקבל  עקב מחלה או מחלה שהי, למרפאת קופת חולים, לחדר מיוןהילד בין אם הגיע לתחנת טיפת חלב כל

 החלטות רפואיות המותאמות למצב ההתחסנות של הילד.

אפשר חישוב של כיסוי החיסונים על בסיס נתוני כלל היילודים ולאתר למרשם האוכלוסין יהקיים הממשק 

 ים בתחנות טיפת חלב.שלא הגיעו להרשמה ולקבלת חיסונ והילדים תינוקותוליישג את ה

 מידע כך שיכלול את כל מנות החיסונים בכל הגילאים לכלל האוכלוסייה. הבהמשך מתוכננת הרחבה של מאגר 

המאגר יאפשר נגישות למידע על התחסנות הן לכל אדם לנתוניו האישיים ונתוני ילדיו והן למטפלים הרפואיים 

והמעקב הפרטני. קיום המאגר מאפשר בדיקה של כיסוי לצורך טיפול במטופל ובכך לשפר את איכות הטיפול 

כגון  –החיסון, מנת החיסון, משתנים דמוגרפיים סוג החיסונים בכלל וכיסוי החיסונים בחתכים שונים )לפי 

 ישובים, נפות מחוזות(. –קבוצות גיל, מין ואתניות, ומשתנים גיאוגרפיים 

של מדינות מפותחות מערביות  תישראל לקבוצה מצומצמעם הקמתו של רישום חיסונים לאומי מצטרפת מדינת 

 שהקימו רישומים כאלו בעולם

 

 זמיר-ד"ר חן שטיין

 אחראית רישום החיסונים הלאומי

 לשכת הבריאות המחוזית ירושלים                                                                                   , רופאת המחוז

 

 

 


