
 אגף רפואה 

 בנושא חצבת דף מידע 

 

 עובד/מתנדב יקר !

 כידוע לך קיים בישראל ריבוי של מקרי תחלואה בחצבת בחודשים האחרונים.

בהתאם להנחיית משרד הבריאות  –כמטפל העלול להיחשף לחולי חצבת, חלה עליך החובה להתחסן 

 )מצ"ב מכתבה של ראשת מינהל רפואה בנושא(.

והמתנדבים, מגן דוד אדום ייצא במהלך החודש הקרוב במבצע חיסונים כלל בכדי להקל על סגל העובדים 

)שנים בהן החיסון לא היה נפוץ בארץ, או שלא היה קיים  1957-1978לילידי השנים  –ארצי כנגד חצבת 

 באופן מלא ורוטיני בתכנית החיסונים(.

 –סטאטוס מצבך החיסוני בימים הקרובים תקבל זימון להגיע לתחנת החיסונים המרחבית לשם בחינת 

 ובמידת הצורך מתן חיסון.

טרם הגעה לתחנה עליך לפנות לרופא המשפחה ולבדוק האם אתה מחוסן. עובד/מתנדב מחוסן = תיעוד על 

ם, תיעוד על נוגדנים כנגד חצבת בבדיקת דם, השבועות לפחות ביני 4בר בהפרש של חיסונים בע 2קבלת 

 י של מחלת חצבת בעבר.תיעוד מרופא משפחה על אבחון קלינ

את החיסון לא יוכל לבוא במגע עם  עובד/מתנדב שלא ישלים כנדרש –על פי הנחיית משרד הבריאות 

 מטופלים )עקב חשש להדבקה(.

 מצ"ב מטה מידע על המחלה ועל החיסון )מאתר משרד הבריאות(.

 תודה על שיתוף הפעולה !!

 

 

 ?מהי מחלת החצבת

מהמקרים, סיבוכי המחלה עלולים להיות  בחלק  .הזיהומית המדבקת ביותרהמחלה  מחלת החצבת היא

 .קשים ואף לסכן חיים

נדרש שיעור כיסוי חיסוני גבוה מאוד באוכלוסייה כדי למנוע התפשטות חצבת. ירידה באחוז המתחסנים 

ירופה באוכלוסייה עלולה להוביל להתפרצויות של המחלה. זו הסיבה העיקרית להתפרצויות במדינות א

מחצבת, כמו ישראל, קיימת סכנה להדבקה והתפשטות  ובמקומות אחרים בעולם. גם במדינות חופשיות

  .המחלה מחולים שמגיעים מחו"ל

 

  !להידבק במחלה 90%-לאדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת, יש סיכון גבוה מ

 

 .חיסון נגד המחלה קבלתהדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע חצבת וסיבוכיה היא על ידי  

  

 

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/Measles.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/Measles.aspx
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 גורם המחלה

  .Paramyxovirus השייך למשפחת (Measles virus) חצבת נגרמת על ידי נגיף החצבת

  

 דרכי הדבקות בחצבת

שיעול, עיטוש או מגע עם הפרשות מהאף חצבת מועברת מאדם לאדם על ידי פיזור הנגיף לסביבה בעת 

  .וליחה. ניתן להידבק גם בעת שהייה בחדר החולה, עד שעתיים לאחר שהחולה עזב את החדר

  

 סימני מחלת החצבת

המחלה מתבטאת תחילה בחום  .ימים לאחר החשיפה לנגיף 14-ל 10סימני המחלה יופיעו בדרך כלל בין 

ביום הרביעי או החמישי להופעת סימני המחלה   .רתיעה מאורגבוה, נזלת, שיעול, עיניים אדומות ו

מופיעה פריחה בצבע אדום כהה על העור. בדרך כלל, הפריחה מתחילה בצוואר ומתפשטת בהדרגה לעבר 

הפנים, הגוף והגפיים. בהתחלה, הנגעים בעור נקודתיים ומרובים ונוטים להתלכד לפריחה המכסה שטחי 

להחוויר ביום השלישי להופעתה ולכך מתלווה בדרך כלל שיפור בתחושת  גוף נרחבים. הפריחה מתחילה

  .הפריחה דומה לפרחיו הקטנים והצפופים של החצב ומכאן שמה של המחלה .החולה

  

 סיבוכים אפשריים של מחלת החצבת

  .חצבת עלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת העצבים

גון דלקת האוזן התיכונה, שלשולים ודלקת קרנית העין. סיבוכים כשליש מהחולים יפתחו סיבוכים כ

 .נדירים יותר הם דלקת ריאות ודלקת מוח

שנים לאחר הופעת  היכול להופיע מספר סיבוך מאוד נדיר )בין אחד לארבעה מקרים למיליון חולים(,

ים המרכזית, החצבת, הוא מחלה ניוונית של המוח הגורמת לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במערכת העצב

  .הכוללת הידרדרות שכלית ופרכוסים

ובחולים עם דיכוי  20הסיכון לסיבוכים גבוה יותר בילדים מתחת לגיל חמש, אצל מבוגרים מעל גיל 

  .מערכת החיסון

 .ילדים חולים עלול למות ממחלת החצבת 1,000אחד מכל 

 

  

 מניעת תחלואה בחצבת

 .חיסון נגד המחלה היא על ידי קבלה במועד של הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע תחלואה

  מנות חיסון(. 2לאחר קבלת  97%-במניעת חצבת הינה גבוהה מאד )כ החיסון הנו בטוח. יעילותו

 

  

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/Measles.aspx
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צפויה להיות קלה ביחס למחלה באנשים שאינם במעט האנשים שחוסנו ויחלו בכל זאת במחלה, המחלה 

 .מחוסנים

 .החיסון מקנה הגנה החל משבועיים ממועד קבלת החיסון וממשיך להגן עשרות שנים לאחר קבלתו

 / MMR החיסון נגד מחלת החצבת מורכב מנגיף חי מוחלש הניתן בזריקה מתחת לעור כתרכיב משולב

MMRV  כנגד חצבת (Measles), חזרת (Mumps), אדמת (Rubella) ואבעבועות רוח (Varicella).  

 .לא ניתן להתחסן בישראל כנגד נגיף החצבת בלבד

  

  :החיסון ניתן כשגרה בשני מועדים

  חודשים 12בגיל 

 בכתה א' 

 

  

 חשיפה לחצבת

אצל אדם שאינו מחוסן ונחשף למחלת החצבת, חיסון לאחר החשיפה עשוי למנוע את המחלה או להקל 

  .בחומרתה

 שעות מהחשיפה למחלה 72ניתן בתוך  – חיסון פעיל 

 ימים מהחשיפה למחלה לאנשים שאסור להם לקבל  6ניתן בתוך  –אימונוגלובילין( ) חיסון סביל

  .חיסון פעיל ו/או בסיכון גבוה למחלה

תרכיב הצוות האפידמיולוגי של משרד הבריאות אחראי על איתור אנשים שנחשפו לחצבת והחלטה באיזה 

 .לחסנם

 

במקרה של חשיפה לחולה חצבת והתפתחות תסמינים כגון חום או פריחה, יש להתקשר לרופא  

חשיפה של מטופלים אחרים לנגיף. כמו כן, עם  המטפל כדי שהמרפאה תהיה ערוכה לקבלתם ללא

הגעה למיון, מלר"ד או טר"ם לאחר חשיפה לחולה חצבת, יש לעדכן בכך את הצוות, מיד עם 

 .עהההג

 

  

 חצבת בישראל

  .בכל שנה בישראל אלפי חולים חלו בחצבת '50-בשנות ה

חלה ירידה מתמדת במספר החולים, אך עדיין ישנן התפרצויות של  1967בשנת  מאז הכנסת החיסון

  .המחלה, המתרחשות בעיקר באוכלוסיות שאינן מחסנות את ילדיהן וכתוצאה מייבוא מחו"ל

 

  

 .חיסוני גבוה במדינה, מקרים של חצבת צפויים בעיקר בקרב אנשים לא מחוסניםבעקבות שיעור כיסוי 
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יחד עם זאת, לארץ מגיעים חולים שנדבקו בחו"ל ויכולים לגרום להתפרצויות של המחלה, למרות הכיסוי 

  .החיסוני הגבוה

 

  

ומצם כתוצאה מיבוא של המחלה על ידי מספר מצ ,2018 במהלך החודשים מרץ ועד סוף אוקטובר

-של תיירים ומבקרים ולאחר מכן הפצה של המחלה בקרב אוכלוסייה לא מחוסנת, נדבקו מעל ל

 .איש בחצבת 1,300

 


