כ"ד בתמוז ,התש"פ
 16יולי 2020
אסמכתא301252920 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
לכבוד
ח"כ יפעת שאשא ביטון
יו"ר הוועדה המיוחדת לעיניין נגיף קורונה החדש
שלום רב,
הנדון :מענה המשרד לבניית הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ,בנושא יישום התכנית
וניהול אסטרטגיית היציאה בכל הנוגע לאוכלוסיית הקשישים -מענה סעיף 6
סימוכין :ישיבה מיום 29.6.2020
להלן מענה המשרד:
שאלת הוועדה:
 .6הוועדה פונה למשרד הבריאות לעדכן את הוועדה ,תוך שבוע ,בנושא חיסוני שפעת – מה מלאי
החיסונים הקיים ,כמה חיסונים הוזמנו ומה הצפי לקראת החורף .יש להיערך מראש עם מספיק
חיסוני שפעת לאוכלוסיית הגיל השלישי.
התייחסות המשרד:
הערכת משרד הבריאות היא שהביקוש לחיסוני שפעת יהיה גבוה בעונת השפעת הקרבה.
המלצת משרד הבריאות מזה שנים רבות הינה לחסן כל אזרח בישראל מגיל  6חודשים ומעלה,
ושאין לו התוויות נגד לקבלת החיסון ,כל שנה נגד השפעת .בשנים האחרונות ,ההיענות בכלל
האוכלוסייה עמדה על כ( 20%-כ 1.7-מיליון מנות) .בעונה החולפת ,הושגה היענות גבוהה במיוחד,
והתחסנו  2.2מיליון אזרחים ,כ 25% -מאוכלוסיית ישראל.
עקב פנדמיית הקורונה ,צפוי ביקוש גדול במיוחד לחיסוני השפעת ,בישראל ובעולם .חיסון שפעת
אינו יכול להגן מפני הקורונה ,אך יש לו חשיבות גדולה ,גם לאזרח וגם למערכות המדינה .לאזרח,
בצמצום ההסתברות לחלות במחלה נשימתית קשה ,ולמערכת ,בצמצום גלי תחלואה מקבילים של
שפעת יחד עם הקורונה.
בעונה החולפת ,ניתנו כאמור כ 2.2-מיליון מנות חיסון נגד שפעת .בעונה הקרובה משרד הבריאות
הציב יעד של חיסון  5מיליון אזרחים נגד שפעת .השנה קופות החולים הזמינו  4מיליון מנות ,אך
עקב הביקוש הגדול בעולם ,היצרנים התחייבו לספק רק  2.29מיליון מנות .עבור שירותי בריאות
התלמיד ,משרד הבריאות הזמין בנוסף  300,000מנות ,אך קיבל הקצאה של  250,000בלבד (סה"כ
ישנה התחייבות לאספקת  2.54מיליון חיסוני שפעת לישראל).
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להלן טבלת מנות חיסון נגד שפעת שניתנו בעונה הקודמת ,הכמות שהוזמנה לקראת העונה הקרובה
והכמות שהוקצתה מהיצרנים בפועל (לא כולל הזמנות של משרד הבריאות).
סה"כ
לאומית
מאוחדת
מכבי
כללית
נתנו בשנה
2,145,000
115,000
297,000
595,000
1,138,000
שעברה
הוזמנו
4,005,000
305,000
500,000
1,200,000
2,000,000
לעונה
הקרובה
ע"י
הוקצו
2,288,000
120,000
350,000
593,000
1,225,000
החברה
משרד בריאות עושה מאמצים גדולים ,לאיתור מנות חיסון נוספות ,ובתנאי שהן עומדות
בסטנדרטים הנדרשים של איכות ובטיחות .המשרד הצליח עד כה להזמין  400,000מנות נוספות של
תרכיב חי מוחלש הניתן כתרסיס לאף (כלומר סה"כ למשרד הבריאות ישנה התחייבות לאספקת
 650,000מנות חיסון בנוסף ל 2.29 -מיליון מנות חיסון שנרכשו ע"י הקופות כמפורט בטבלה לעיל
סה"כ לישראל יוקצו  2.94מיליון מנות).
המשרד ממשיך במאמציו בנושא זה ומעבר למאמץ להשיג תרכיבים נוספים (בשיתוף גופים
מקצועיים כגון הוועדה המייעצת לחיסונים) מתקיימים כעת דיונים על צורת הניצול המיטבי של
המלאי הקיים .השאלות המועלות לדיון:
)1
)2

לאור הביקוש הצפוי ,האם יש מקום לתעדף קבוצות אוכלוסייה מסוימות.
למי לייעד את סוגי החיסונים השונים כגון התרכיב החי המוחלש (התרסיס לאף).

על ייעוד המלאים שכבר הוקצו לישראל וכן על המלאים הנוספים העשויים להגיע יוחלט כאמור
לאחר קיום הדיונים המקצועיים.

בכבוד רב,
מירי כהן
מנהלת תחום בכיר קשרי ממשל
ותכניות לאומיות

העתק:
ח"כ יואל אדלשטיין ,שר הבריאות
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות
סנדרה קרת ,מנהלת תחום פרוייקטים
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