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 לכבוד 
 : נציגי משרד הבריאות 

 רותי בריאות הציבור יד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש ש 
 רותי בריאות הציבור יאמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה, ש ד"ר 

 ד"ר אריק האס, מנהל המחלקה לחיסוני שגרה, האגף לאפידמיולוגיה 
 גב' בלה אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור 

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 
 פרופ' ירון ניב, סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות ומנהל אגף בכיר 

 ינשטיין, ראש צוות חיסוני הקורונה, חטיבת הטכנולוגיות  יאורי פד"ר 
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-קינן  פרופ' ליטל

 עו"ד גדעון צוריאלי, יועץ משפטי לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 גב' רונה קייזר, מנהלת אגף מערכות מידע ומחשוב  
 גב' עינב שימרון, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים 
 פרופ' שמואל רשפון, רופא מחוזי לשכת הבריאות חיפה 

 : נציגי הצט"מ 
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ 

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
 , הצט"מ ד"ר חנה צפריר

 : נציגי קופות החולים
 יועץ מחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית  ,  מיסקיןיאן  ד"ר

 מכבי שירותי בריאות , מנהל רפואי לקורונה, ד"ר ארנון שחר
 מאוחדת , מנהל אגף רפואה ראשונית, דוד דביר ד"ר

 לאומית שירותי בריאות , חטיבת הרפואה, ד"ר דורון דושניצקי
 : אקדמיה ונציגי ציבורנציגי 

 ר המכון לאיכות ברפואה  פרופ' ליאוניד אידלמן, יו"
 ד"ר משולם הרט, רופא ילדים, אלרגולוג, אימונולוג, בני ברק

 אביב -אוניברסיטת תל , רפואהבריאות הציבור, הפקולטה ל, ביה"ס לפרופ' חיתאם מוחסן
 ולוגיה, מרכז רפואי כרמל, כללית פרופ' ואליד סליבא, המחלקה לרפואת קהילה ואפידמי 

 ארגון מדעת   יתמנכ"לגב' אדוה לוטן, 
 
 

 שלום רב, 
 
 

 ועדת מעקב אחרי יעילות ובטיחות החיסונים נגד קורונה הנדון: 
 
 

 נגד קורונה.  החיסונים עדת מעקב אחרי יעילות ובטיחות  כחברי ואני מתכבד למנותכם 
 

 עדה תדווח למנכ"ל משרד הבריאות. והו
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 עדה יהיו כדלקמן: ותפקידי הו 
 תחסנים, מחלות רקע ותופעות לוואי. תהליכי עבודה ווידוא קבלת מידע זמין מול הקופות לגבי מקביעת  .1

 . בסמיכות לקבלת החיסון נגד קורונה המדווחיםרועים  ימעקב אחרי א .2

מועילות, מחלה מתפרצת בקרב מחוסנים    -  הערכת החיסוניות הנרכשת בקרב מחוסנים לאחר קבלת חיסון .3
(VACCINE FAILURE) מחוסנים  , מחלה חמורה יותר בקרב 

(VACCINE ENHANCED DISEASE) 

 . יעוץ בכתיבת נהלים והנחיות בהיבט של בטיחות ויעילות החיסון .4

ות  , לרביעוץ בסוגיות מקצועיות שתעלינה במהלך מבצע החיסונים בכל הנוגע לבטיחות ויעילות החיסון .5
 הרמת "דגל אדום" במצבי קיצון. 

 . מתן מידע לציבור באופן שקוף ותדיר לגבי נתוני הבטיחות והיעילות של החיסונים .6
 

 ד"ר בעז לב.   שמשיועדה וכמרכז ה ו , ד"ר שרון אלרעי פרייס  שמשתעדה וכיו"ר הו
 

 אני מודה לכם על היענותכם ומאחל לכם הצלחה בתפקידכם.
 
 
 
 

 בכבוד רב,                
 
 

 פרופ' חזי לוי                                                  
 
 
 

 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות   העתק:
 פרופ' נחמן אש, פרויקטור קורונה, משרד הבריאות       
 פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית       
 שירותי בריאות מר רן סער, מנכ"ל מכבי       
 גב' סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית מאוחדת       
 מנכ"ל לאומית שרותי בריאות מר חיים פרננדס,       
 חברי הנהלה מצומצמת, משרד הבריאות       
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