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 רופאי המחוזות והנפות :אל

 (Parapertussis) הפראפרטוססיס מחלת של למגעים מונע טיפול מתןהנדון: 

 

 יבלנו מספר דיווחים על מחלת הפראפרטוססיס ופניות לגבי מתן טיפול מונע למגעי החולים.לאחרונה ק

 לאחר סקירת ספרות מקצועית, התייעצות עם מומחים בחו"ל ובארץ, להלן הנחיותינו בנושא שבנדון:

 .חודשים שנחשפו באופן ישיר לחולה עם פראפרטוסיס 0-5מתן טיפול מונע לתינוקות בני  מומלץ לשקול

 שבועות מעת החשיפה, בהתאם לטבלה הבא: 3הטיפול יינתן עד 

 תרופה חלופית תרופות בחירה גיל

Erythromycin 

 ימים( 41)במשך 

Azithromycin 

 ימים( 5)במשך 

Clarithromycin 

 ימים( 7)במשך 

TMP-SMX 

 ימים( 41)במשך 

עד גיל 

 חודש

לשימוש רק בהעדר של 

Azithromycin. 

 ם,מ"ג/ ק"ג ליו 40

 מנות.  4-מחולק ל

 מ"ג/ ק"ג ליום, 10

 במנה אחת.

 לא מומלץ.

אין מספיק מידע על 

 בטיחות התרופה בגיל זה.

 לא ניתן עד גיל חודשיים.

4-5 

 חודשים

 מ"ג/ ק"ג ליום, 40

 מנות. 4-מחולק ל

 

 מ"ג/ ק"ג ליום, 10

 במנה אחת.

 

 מ"ג/ ק"ג ליום,  15

 .ותמנ 2-מחולק ל

 

 ם.לא ניתן עד גיל חודשיי

 מגיל חודשיים: 

TMP 8 ,מ"ג/ ק"ג ליום 

SMX 40  ,מ"ג/ ק"ג ליום

 מנות.  2-מחולק ל
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גלעד -לפרופ' שמואל רשפון, פרופ' אלי סומך, פרופ' משה אפרת, פרופ' דני אנגלהרד ופרופ' קובי מורן להודותברצוננו 

 על הסיוע בהכנת ההנחיות.

 ור לשכתכם.הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר באז

 

 

 

 

 בברכה,

 

 ד"ר אמיליה אניס 

  מנהלת האגף לאפידמיולוגיה         
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  ותי בריאות הציבורפרופ' א. גרוטו, ראש שר העתקים:

 ד"ר ו. עזרא, מ"מ ראש מנהל רפואה

 ד"ר ל. רובין, מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר

 ד"ר א. קלינר, עוזר לראש שירותי בריאות הציבור

 אם וילד, לשכות הבריאותרכזי מ

 גב' מ. חונוביץ, מפקחת ארצית בבריאות הציבור

 מר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי בריאות הציבור

 גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור

  מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאותמפקחות 

 אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

 חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים 

 דובר

 גב' ש. דהן, מנהלת "קול הבריאות"

 גב' א. ביטנר, ראש חטיבת התרופות, שראל

 שראלרוקחת אחראית, גב' ח. הולצר, 

 מנהלים רפואיים, קופות החולים

 הלות השירות המונע, קופות החוליםמנ

 יית ת"אאה ציבורית עירד"ר ח. נחמה, ראש האגף לרפו

 גב' א. מני בן יוסף, מנהלת אגף שרותי בריאות הציבור, עיריית ירושלים

 אביב-מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל

 חברי האיגוד למחלות זיהומיות

 הצט"מ פרופ' ד. אנגלהרד, יו"ר

 פרופ' ד. מנדל, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית )חיפ"ק(

 ה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה )חיפ"א(ד"ר מ. כץ, יו"ר החבר

 פרופ' א. סומך, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 פרופ' ש. וינקר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

 עמי, יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיה-פרופ' מ. בן

 פרופ' נ. דוידוביץ, יו"ר איגוד רופאי הציבור

 ד"ר מ. שפריץ, צה"ל 

 מולינה חזן, צה"לד"ר ו. 

 פרופ' י. מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 . אברהם, אחות ראשית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטליבגב' 

 גב' ר. סגל, אחות אפידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 גב' ב. דר, אחות ראשית, חברת נטלי

 חברת נטלי ת אפידמיולוגית,גב' ב. אלרון, אחו

 מר ד. חוגי, פמי בריאות, מנהל שרותי בריאות התלמיד

 גב' ר. אורן, אחות ראשית, פמי בריאות, שרותי בריאות התלמיד

 ולוגית, שרותי בריאות התלמידגב' צ. לאור, פמי בריאות, אחות אפידמי

 ארכיון המדינה


