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אביזרי נסיעה ומדרסים

תוכן עניינים
מור למטייל



רגע לפני המראתכם לטייל בעולם,
אנו רוצים להזכיר לכם שבנוסף לנופים, החוויות והאנשים שתפגשו,

יש לכם גם אחריות: לחזור הביתה בשלום.

כמטיילים, אתם חשופים לסכנות בריאותיות שאינן מוכרות באזורנו,

ובדיוק בשביל זה הקמנו את רשת מרפאות מור למטייל.

מרפאת מור למטייל היא הכתובת שלכם לפני הטיול, במהלכו ולעיתים גם 
לאחר שובכם. אצלנו תקבלו מגוון שירותים, המבטיחים לכם מענה מקיף,

מקצועי ואחראי לכל ההיבטים הקשורים ברפואת מטיילים.

המידע הרפואי תוקף ע�י פרופ' אלי שוורץ, מומחה לרפואה פנימית 
ומחלות טרופיות ודר' ביביאנה חזן, מומחית למחלות זיהומיות. 05/19
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ברוכים הבאים
מור למטייל



רשת מרפאות
מור למטייל

שירותי מור למטייל:

הכנה רפואית לנסיעה על ידי רופא איתו תוכלו להתייעץ בכל שאלה רפואית
ולקבל מידע עדכני בהתאם לאופי ויעד הטיול.
המלצות ומתן חיסונים בהתאם ליעד הנסיעה.

מרשם רופא לתרופות בהתאם לאופי וצרכי הטיול שלכם.
ספרון מור לתרמילאים - המדריך הרפואי שלכם בטיול.

מכירת אביזרים נלווים לטיול.

שימו לב! יציאה לטיול עם רשימת התרופות שהכנו עבורכם, יחד
עם סל החיסונים והייעוץ הרפואי, יתנו לכם מענה אופטימלי

למרבית הבעיות הרפואיות הנפוצות!
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למרפאה מומלץ להגיע כחודש לפני הנסיעה.
עליכם להגיע מצוידים בפנקס חיסונים מנסיעות קודמות כולל 

חיסוני ילדות וגיוס לצבא, רצוי לאכול לפני ההגעה,
ולבעלי בעיות רפואיות - מומלץ להביא סיכום רפואי.

לפרטים ולתיאום תור 3171*
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:

:

מימון
מחירים מסובסדים:

ללקוחות כללית, כללית מושלם ופלטינום.
ללקוחות מכבי, מכבי זהב ומכבי שלי.

לקוחות קופות חולים אחרות - החזרים בכפוף להנחיות הקופה.

7



:

A

 

B

(MMR)

שנים רבות לאחרשנים רבות לאחר
קבלת מנה שניהקבלת מנה שניה

חיסון פעיל:חיסון פעיל:
2 זריקות בהפרש זריקות בהפרש

של לפחות של לפחות 6 חודשים חודשים
ניתן לקבל מעל גיל שנה בלבדניתן לקבל מעל גיל שנה בלבד

ובמקרים מיוחדים מעל גיל חצי שנהובמקרים מיוחדים מעל גיל חצי שנה

עדיף חיסון מצומד מעל גיל שנה.עדיף חיסון מצומד מעל גיל שנה.
במקרים מיוחדים ניתןבמקרים מיוחדים ניתן

לתת גם מחוץ להגבלת הרישוםלתת גם מחוץ להגבלת הרישום

החיסון ניתן מגיל חודשיים.החיסון ניתן מגיל חודשיים.
יש לחוזר על זריקתיש לחוזר על זריקת

דחף לאחר דחף לאחר 1-21-2 שנים שנים

החיסון ניתן מגיל החיסון ניתן מגיל 6 חודשים. חודשים.
אסור במקרה של רגישות לביצים,אסור במקרה של רגישות לביצים,

טרשת נפוצה או מחלות שלטרשת נפוצה או מחלות של
בלוטת הטימוס.בלוטת הטימוס.

תופעות הלוואי שכיחות יותרתופעות הלוואי שכיחות יותר
מעל גיל מעל גיל 6060 שנה שנה

רוב האוכלוסייה מחוסנת. לילידירוב האוכלוסייה מחוסנת. לילידי
1957-781957-78 מומלצת מנת השלמה מומלצת מנת השלמה

לאחר נשיכה יש להגיעלאחר נשיכה יש להגיע
למוקד רפואי בהקדם האפשרילמוקד רפואי בהקדם האפשרי

ולקבל ולקבל 2 חיסונים נוספים חיסונים נוספים
ביום ביום 0 וביום  וביום 3

המחלה שכיחההמחלה שכיחה
באיזורי טבע באירופה.באיזורי טבע באירופה.

במידה ויש נסיעה חוזרת ישבמידה ויש נסיעה חוזרת יש
להשלים מנת דחף לאחר שנהלהשלים מנת דחף לאחר שנה

דלקת קרום המוחדלקת קרום המוח
המנינגוקוקליתהמנינגוקוקלית

דלקת מוחדלקת מוח
יפניתיפנית

לפחות ל לפחות ל 1010 שנים שנים

כאב ואודםכאב ואודם1-21-2 שנים שניםדלקת מוח מקרציהדלקת מוח מקרציה
במקום ההזרקהבמקום ההזרקה

2 זריקות זריקות

לפני הנסיעהלפני הנסיעה
 זריקות  זריקות 2-32-3
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3 שנים               שנים              
5 שנים לכל שנים לכל

המקומות הנוספיםהמקומות הנוספים

Meca



מצטיידימ 
במור

למטייל 
ונהנימ
מטיול 
מושלמ

במור למטייל תוכלו לרכוש מגוונ אביזרימ וציוד מקצועי 
שיהפכו את הטיול שלכמ להרבה יותר נוח ובטוח:

  צמידימ דוחי יתושימ

  �פרי דוחה יתושימ

  כריות לטי�ה

  מעילי גשמ
  תיקימ מתקפלימ

  אביזרימ נלווימ נו�פימ
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לא יוצאימ לטייל בלי
מדר�ימ מתקדמימ

בהתאמה ממוחשבת!

כפות הרגליימ נושאות ברוב העומ� בזמנ טיול רגלי. חלוקה לא תקינה של העומ�ימ 
לאורכ כפ הרגל, עשויה להוביל לכאבימ בקר�וליימ, בברכיימ, באגנ ובגב. מדר�ימ 

איכותיימ שהותאמו בצורה מדויקת, מ�ייעימ בהפחתת העומ�ימ באזורימ הכואבימ, 
ומבטיחימ טיול מהנה ובריא.

60 ₪ בלבד
השתתפות עצמית לחברי כללית מושלמ

בלעדי
במור!

התאמת מדר
ימ ממוחשבת
ההתאמה נעשית באמצעות מערכת �ריקה ממוחשבת שמצוידת בחיישנימ 

המבצעימ ניתוח מקיפ של כפ הרגל. תוכ מ�פר דקות, המערכת מ�פקת 
תמונת מצב מדויקת שלפיה מותאמימ המדר�ימ.

AETREX מותג המדר
ימ האמריקאי 
המדר�ימ המתקדמימ בנויימ מ-3 שכבות:

 שכבה עליונה - עשויה מ�יבי נחושת, המ�ייעימ במניעת בקטריות. 
 שכבה אמצעית Pro Shox - עשויה פוליאוריתנ ליצירת נוחות מרבית 

   ובפיזור לחצימ אופטימלי.
 שכבה תחתונה – בנויה בהתאמה למבנה כפ הרגל, ובככ מעניקה לה

   תמיכה מלאה. 
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רשימת תרופות מומלצות ליוצאים לחו�ל
הרשימה כוללת תרופות מומלצות לכל מטייל ולכל יעד, ונותנת מענה

למירב הבעיות הנפוצות שעלולות לשבש לכם את הטיול.

עזרה ראשונה:
קרם הגנה כנגד השמש עם מקדם הגנה גבוה

דוחה פרעושים/חרקים המכיל DEET 25-50% (ניתן לרכוש במרפאה)
מטליות אלכוהול

טבליות לטיהור מים: טבליות על בסיס כלור או
טבליות יוד/טינקטורה יודי 2.5% (5 טיפות לליטר מים)

תחבושות גזה + גזות סטריליות
פלסטרים (וגם מסוג לייקופלסט)

אגד אלסטי/משולש
מספריים קטנים
מד חום דיגיטלי

פינצטה + סיכת ביטחון + ערכת תפירה בסיסית
שפורפרת קטנה של פולידין

קונדומים



® TRAVAMIN 100 mg
(DIMENHYDRINATE)

IMODIUM 2mg
(LOPERAMIDE)

PAPAVERIN 80 mg

MUPIROCIN

AGISTEN®

VAGINAL TAB

G 3 MONUROL

CIPROFLOXACIN

AZITHROMYCIN

:

תסמונים

צרבת
אלרגיה

אלרגיה/עקיצות
גודש באף
כאב וחום
כאב וחום

כאב שרירים
גירוי עיניים

פטרת
כוויות

כאב בטן/שלשול קל

תרופה

TUMS SMOTHIES EX

ALLERGYX 10

Fenestil Gel 30gr

NASIVIN 0.025%

ADEX 200mg

ACAMOL 500mg

VOLTAREN EMULGEL

V-TEARS

LAMISIL CREAM

BEPANTHEN PLUS

קל בטןקל בטן

אופן הטיפול

מבוגרים 1/2 עד 1 טבליה
כל 4 שעות

בשלשולים קשים (בתוספת 
לאנטיביוטיקה) ניתן לקחת 1-2 טבליות 

כל שעה, עד 8 פעמים ביום.
Stopit במידת הצורך ניתן להוסיף

3 פעמים ביום

למרוח פעמיים ביום

שימוש חיצוני

שימוש חיצוני

�מנה אחה של 2 גר

 500mgx2 צפי לשיפור
תוך 6-24 שעות

באם אין שיפור תור 24-48
שעות לפנות לרופא

 500mgx1 לשלושה ימים
באם אין שיפור תוך 24-48 שעות

יש לפנות לרופא
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(JET LAG)

כל נשיכה או פציעה מבעל חיים כלשהו (פנייה דחופה!)
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כללי התנהגות למניעת תחלואה ואמצעי זהירות כלליים

חשוב מאוד להבין ולזכור שאתם נמצאים בארץ זרה, שירותי הבריאות במקום
עלולים להיות בעייתיים וברמה נמוכה, אינכם דוברי השפה ואפילו לתרופות 

יש שם שונה.
לכן, מומלץ להקדים תרופה למכה ולנסוע מוכנים ומצוידים כראוי.

אז מה חשוב שתדעו:

תזונה:
ככלל, יש להתייחס לבחירת אוכל בתשומת לב. יש להימנע מאכילת אוכל שלא
בושל היטב בחום גבוה מחשש לזיהום. זכרו שמערכת העיכול שלכם אינה כמו

ככל  להימנע  יש  ירודה  התברואה  רמת  בהם  במקומות  המקומיים!  של  זו 
האפשר מאכילת ירקות לא מבושלים ומוצרי חלב. יש לרחוץ ביסודיות ירקות 

ופירות במים שחוטאו ולקלף אותם באופן עצמאי.
יש  מבושלים,  שאינם  ומאכלי-ים  דגים  בשר,  מאכילת  להמנע  יש  כן  כמו 

להימנע מאכילת ביצים שאינן מבושלות.

מי שתייה:
בחלקים נרחבים בעולם בהם רמת התברואה ירודה, מי הברז אינם בטוחים 
לשתייה, הכנת קרח ואף לצחצוח שיניים! תמיד מומלץ להתייחס ב�חשדנות� 
למים מהברז ולהעדיף שתיית מים מבקבוקים מסחריים בכוסות חד פעמיות 
רותחים  שמוגשים  משקאות  היטב.  סגורים  שהבקבוקים  בידקו  קרח.  ללא 

נחשבים בטוחים לשימוש.
ניתן לטפל במים שאינם ראויים לשתייה באופן הבא:

הרתחה: יש להרתיח את המים עד להופעת בועות גדולות ואז לקררם.
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יודי בריכוז 2.5% במינון של 5 טיפות לליטר מים, חיטוי: להוסיף טינקטורה 
ניתן מלוכלכים  או  מאוד  קרים  למים  דקות.   20 כ-  ולהמתין  היטב  לערבב 
ניתן להשתמש גם ולהמתין מספר שעות לפני שתייתם.  10 טיפות  להוסיף 

בכדורי כלור (בדרך-כלל מדובר על טבליית כדור כלור לליטר מים).
סינון: אפשר להשתמש במכשירי סינון שונים בהתאם להוראות היצרן.

חיטוי ירקות ופירות:
ירקות ופירות שלא ניתן לקלפם, יש לחטא על ידי השריה במים עם יוד/כלור 

לפרק זמן של 20 דקות לפי המינון המופיע תחת "מי שתייה".

רחצה במקווי מים:
שופכין  במי  מזוהמים  להיות  עלולים  מתוקים)  (מים  טבעיים  מים  מקורות 
וביוב או בהפרשות בעלי חיים, על אף שהם נראים צלולים ונקיים. מקווה מים 
יש  כן,  כמו  שונות.  למחלות  לגרום  עלול  אמין  ע�י מקור  לרחצה  אושר  שלא 
להימנע מרחצה עם חתכים ופצעים פתוחים ובכל מקרה מומלץ שלא להכניס 
שלא  מלאכותיים  ואגמים  מזרקה  ג�קוזי,  בריכה,  למים.  מתחת  הראש  את 
בשל  שונות  ומחלות  לזיהומים  לגרום  הם  גם  עלולים  כהלכה  מתוחזקים 

הימצאות חיידקים, נגיפים וטפילים שונים.
אין בעיה ברחצה במי ים.

התגוננות מפני עקיצות חרקים:
הדנגי,  קדחת  צהובה,  קדחת  (מלריה,  קשות  מחלות  העולם,  חלקי  ברוב 
ציקינגוניה, קדחת מוח יפנית, זיקה ועוד) נישאות ע�י חרקים ויתושים. ניתן 
לצמצם את החשיפה לסיכון זה ע�י מריחת חומר דוחה חרקים בעל מרכיב 
עם  חולצות  לבישת  הניתן,  ככל  נקי  עור  על  לפחות,   25% של  בריכוז   Deet
שרוולים ארוכים וכן מכנסיים ארוכים ונעלים סגורות. לרוב יתושים נמצאים 
באזורים בגובה נמוך מ- 2,000 מטר והם עלולים להיות פעילים בכל שעות 
העוקצים  המלריה  יתושי  כגון  יתושים  ישנם  עירוניים.  באזורים  גם  היממה 
יתושים  זאת,  לעומת  אלה.  בשעות  ההתגוננות  זמן  ולכן  החשיכה  בשעות 
אחרים כמו יתושי קדחת הדנגי או זיקה פעילים בשעות היום, בעיקר בשעות 
על  ישיר  באופן  לישון  שלא  מומלץ  החשיכה.  ולקראת  המוקדמות  הבוקר 

הקרקע או על עשב ולהקפיד על שימוש בכילה.
יש לבחון את הבגדים, הציוד ומצעי המיטה בניסיון לאתר טפילים וקרציות. 
במידה ומתגלות קרציות, יש להסירן בשלמותן מהעור, רצוי בעזרת פינצטה. 
רצוי לא לשכב ישירות על החול בשפת הים מחשש מחשש לחדירת טפילים 

דרך העור.



מלריה:
מחלת המלריה נגרמת על ידי טפילי המלריה החודרים לגוף ע"י עקיצת יתושי 
מתחילות  ואז  האדומות  הדם  לכדוריות  ובהמשך  לכבד  תחילה  אנופלס, 
פיתחו  המלריה  טפילי  וצמרמורות.  גבוה  חום  בעיקרן  המחלה,  תופעות 
עמידות  פיתחו  האנופלס  ויתושי  הקיימות  מהתרופות  ניכר  לחלק  עמידות 
לרבים מקוטלי היתושים. הסימנים העיקריים של המחלה הינם חום, הזעות, 
צמרמורות, תשישות וכאבים בכל הגוף. סיבוכי המחלה כוללים צהבת, ירידה 
ברמת הסוכר בדם, פגיעה מוחית, אי ספיקת כליות עד קריסת מערכות ואף 
מספר  ועד  העקיצה  לאחר  ימים  משבעה  להתפרץ  יכולה  המחלה  מוות. 

חודשים לאחר היציאה מהאזור הנגוע, לאחר הפסקת הטיפול המונע.
בנוסף,  יתושים.  מעקיצות  להימנע  כדי  הכל  עושים  מלריה?  מונעים  איך 
באזורים מסויימים בעולם מומלץ טיפול מונע כנגד מלריה. להתאמת הטיפול 

המניעתי המתאים יש להתייעץ עם רופא מטיילים.

MEFLOQUINE
250mg x1

 

ATOVAQUONE
250mg

PROGUNIL
100mg

:

DOXYCYCLINE
100mg

:

HYDROXY
CHLOROQUINE

200mg

:
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מלרון

לריאם

דוקסילין

פליקוניל

* ישנן הצעות למינונים מעט שונים. יש להתייעץ עם רופא מרפאת המטיילים.

מינוני ילדים למניעה



(ACETAZOLAMIDE)

 .2X :

במידה ואין שיפור ניתן לעלות
מינון ל 250 מג (כדור שלם)

פעמיים ביום.

מחלות נוספות העוברות בעקיצת יתושים:
 AEDES AEGYPTI היתוש  ידי  על  מועברות  וזיקה  ציקינקוניה  הדנגי,  קדחת 
מתבטאות  המחלות  אורבניים.  בריכוזים  בעיקר  היום,  בשעות  בעיקר  הפועל 
עלול  הזיקה  וירוס  עצמות.  וכאבי  שרירים  כאבי  חום,  של  בתסמינים  בעיקר 
לגרום למחלות מערכת העצבים ולמומים קשים בעוברים (ולכן נשים בהריון או 
המתכננות הריון צריכות להתייעץ לפני נסיעתן). יש להקפיד על לבישת בגדים 
התמגנות  על  להקפיד  כן  כמו  ארוכים.  ושרוולים  ארוכים  מכנסיים  בהירים, 
המכיל  יתושים  דוחה  עם  חשיכה  ולקראת  המוקדמות  הבוקר  בשעות  בעיקר 

חומר פעיל Deet בריכוז של מעל 25%.

מחלות המועברות ע�י בעלי חיים:
כלבת הינה מחלה הנגרמת ע�י וירוס העלול לעבור בעת מגע עם יונקים כגון: 
כלבים, חתולים, עטלפים, קופים, שועלים ועוד. לכן, חשוב להתייחס לכל יונק 
העלולים  חיים  בעלי  עם  ומגע  ממשחק  להימנע  ויש  בכלבת  נגוע  הוא  כאילו 
להעביר את הנגיף. במקרה בו ננשכים על ידי בעל חיים יש לשטוף את הפצע 
ביסודיות בעזרת מים וסבון או כל חומר חיטוי אחר. לאחר מכן יש לפנות באופן 

מיידי לקבלת חיסון נגד כלבת (גם אם חוסנתם לפני הטיול).
חשוב: לאחר החשיפה לווירוס, ניתן לקבל חיסון המגן מפני התפרצות המחלה!חשוב: לאחר החשיפה לווירוס, ניתן לקבל חיסון המגן מפני התפרצות המחלה!

אי קבלת חיסון לאחר החשיפה יכולה להביא למוות.אי קבלת חיסון לאחר החשיפה יכולה להביא למוות.

מחלת גבהים:
לגבהים  עולים  גבהים מתייחסת לסדרה של סימנים המופיעים כאשר  מחלת 
שמעל 2,500-3,000 מטר. בגבהים אלה לחץ האוויר נמוך ולכן גם ריכוז החמצן 
בגוף נמוך יותר, ומכאן שיש קושי לגוף להסתגל. הגוף מגיב בתגובת הסתגלות, 
אולם תגובה זו לוקחת זמן ולכן רצוי לעלות באופן הדרגתי כ- 500 מטר ביום. 
התסמינים של מחלת הגבהים הם כאבי ראש, דופק מהיר, קצב נשימה מהיר, 
חוסר תיאבון, בחילה, תחושת תשישות, הקאות וקשיים בשינה. לעתים יכולים 
או  מוחית  בצקת  הנגרמים עקב  גבהים  להופיע תסמינים חמורים של מחלת 
בצקת ראות שסימניה בלבול, חוסר יציבות וכן בצקת ריאות שבאה לידי ביטוי 
בקוצר נשימה ושיעול יבש ובהמשך קוצר נשימה חמור. התסמינים המתוארים 
הטיפול  במהירות.  יטופלו  לא  באם  למוות  לגרום  יכולים  ואף  ביותר  מסוכנים 
לחלות  האפשרות  רפואית.  עזרה  ולהזעיק  במהירות  לרדת  הוא  ביותר  היעיל 
ולכן מומלץ לכל  גיל או מין המטייל  במחלת גבהים אינה קשורה לכושר פיזי, 
לאזורים  נסיעה  לפני  רופא  עם  להתייעץ  מ'   3000 מעל  לגבהים  המגיעים 

גבוהים.
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שלשול המטיילים:
מצב שכיח ביותר בקרב מטיילים. מגיע עד כדי 70% מכלל המבקרים בארצות 
המחלה  לרוב  שעות.   24 ב-  רכות  יציאות  יותר  או   3 ב-  מתאפיין  מתפתחות. 
ימים. מחוללי המחלה הינם חיידקים, טפילים או  חולפת ללא טיפול תוך 3-4 

וירוסים העוברים באכילה או שתייה של דברים מזוהמים.
חולים  חיסון,  מדוכאי  מטיילים  או  סיכונים  הנוטלים  צעירים  מטיילים  בסיכון: 
כגון  צרבת  כנגד  תרופות  הנוטלים  כאלה  או  סוכרת  דלקתיות,  מעי  במחלות 

אומפרזול.
ידי שמירה על כללי ההתנהגות הבאים: אכילת מזון מבושל היטב,  מניעה על 

פירות וירקות קלופים ושתיית מים סגורים או מטוהרים.
צורך  אין  כלליים:  סימנים  ללא  בינוני  או  קל  שלשול  שלשול:  של  במקרה 
בתכשירי  או  באימודיום  נגד  הוראת  אין  באם  להשתמש  ניתן  באנטיביוטיקה, 

ביסמוט (קל בטן) במשך 48 שעות.
שלשול משמעותי עם חום, צמרמורות ודם בצואה, יש לקחת טיפול אנטיביוטי 
AZITHROMYCIN בשאר העולם  על פי האיזור בו מטיילים: המטיילים במזרח 

.CIPROFLOXACIN
ילדים: azithromycin 10mg/kg (מינון יומי).

התנהגות חברתית:
נגיף האיידס (HIV) ונגיף צהבת B עלולים לעבור בעת מגע מיני, על כן מומלץ 
ולהשתמש  במחלה  להדבק  אפשרות  כאל  מזדמן  מיני  מגע  לכל  להתייחס 
מחטים  או  נגוע  דם  דרך  לעבור  עלולות  נוספות  ומחלות  איידס  בקונדום. 
מזוהמות ומומלץ להימנע מזריקות, פירסינג, קעקועים וגילוח ברחוב. במקרה 
ולהימנע  פעמיים  חד  ומזרקים  במחטים  שימוש  על  להקפיד  יש  אשפוז  של 
מקבלת עירוי דם ממקור שאינו ידוע (במקרה הצורך יש להעדיף תרומת דם של 
חבר קרוב). שימוש בסמים יכול לגרום לנזק בלתי הפיך, הימנעו מצריכת סמים!

מחלות המועברות מאדם לאדם:
ראוי  אוורור  ללא  או   (�וכו תהלוכות  הופעות,  (שווקים,  אדם  הומי  במקומות 
(מטוס, רכבת וכו�) ישנו סיכון של הידבקות במחלות שנישאות באוויר או במגע 
עלולה   - שפעת  כנגד:  מחוסנים  שאתם  לוודא  מומלץ  חולה.  אדם  עם  קרוב 
להופיע אצל כלל האוכלוסייה ואף לגרור סיבוכים שונים אצל קשישים וילדים. 

מומלץ להתחסן לפני נסיעה.
מחוסנים   1978 שנת  לאחר  שנולדו  ישראלים  מאוד.  מדבקת  מחלה   - חצבת 

למחלה.
דלקת קרום המח המנינגוקוקלית - נפוצה בעיקר באזורים מסוימים באפריקה, 

המחלה הינה קשה מאוד ועל כן מומלץ להתחסן לפני הנסיעה.

פגעי אקלים:
באזורים  טרופיות,  בארצות  לרוב  מתרחשת  השמש  לקרינת  מוגברת  חשיפה 
גבוהים (ואף קרים!) ובמשך חודשי הקיץ המקומיים. סביבת מים, שלג ואפילו 
להרבות  מומלץ  מקרה  בכל  השמש.  לקרינת  החשיפה  את  מעצימים  חול 

בשתיית מים, גם כאשר לא חשים צמא ולהצטייד בקרם עם מקדם הגנה.
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פנוימוקוק

מנה ראשונה

מנה שניה

מנה שלישית

 boPV 

בלידה בבית
חולים

1 חודש

2 חודשים

4 חודשים

6 חודשים

12 חודשים

18 חודשים

24 חודשים

6 שנים
(כיתה א�)

7 שנים
(כיתה ב�)

13 שנים
(כיתה ח�)

פלצת (טטנוס) -
אסכרה (דיפטריה) - שעלת -

שיתוק ילדים (פוליו)

*תוספת חיסון פוליו
boPV

מנת דחף

מנת דחף
(ללא שיתוק ילדים)

מנה ראשונה

מנה שניה

מנה שלישית
boPV תוספת חיסון פוליו*

מנה רביעית

המופילוס
B  אינפלואנצה B דלקת כבד

מנה ראשונה

מנה שניה

מנה שלישית
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נגיף רוטה

מנה ראשונה

מנה שניה

מנה שלישית

נגיף פפילומה**

שתי מנות

שפעת

החל מגיל חצי שנה
שתי מנות ואח�כ

מנה אחת לשנה לפני
עונת השפעת

חצבת
חזרת
אדמת

אבעבועות רוח

מנה ראשונה

מנה שניה

A דלקת כבד

מנה ראשונה

מנה שניה
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