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 דיווח על תופעות המופיעות בסמיכות לקבלת חיסון
 
 . מידע על הגורם המדווח:1

 תאריך הדיווח נייד  דואר אלקטרוני המדווחשם 
 לחץ להזנת תאריך

 
 מידע על מקבל החיסון: .2

 קופת חולים מבטחת מקום קבלת החיסון ישוב מגורים מגדר שנת לידה

 
 
 
 שם מבצע החיסון:   החיסון:תאריך מתן   :מידע על החיסון .3

 מקום ההזרקה דרך מתן התרכיב מס מנה מס אצווה שם היצרן שם החיסון

1☐ 2 ☐ IM ☐ אחר ☐זרוע L     
☐  

R 
☐ 

 
 
 מידע על התופעות .4

 (כאשר יש סימון* יש לצרף מסמך עם אבחנה רפואית)
  )בלבד תופעות מקומיות (המופיעות באזור ההזרקה 4.1

 ___דקות___שעות___ימיםמשך: ___דקות___שעות___ימים מועד:
 

 Redness and/or swelling 1ס"מ 5נפיחות בקוטר מעל או /אודם ו☐
 Rash פריחה☐
 Pain כאב☐
 Nodule קשר תת עורי☐
 Cellulitis דלקת רקמה תת עורית☐
 Abscess מורסה☐
 Discolored leg syndrome שינוי צבע מקומי☐
 Reaction crosses joint התגובה התפשטה אל מעבר למפרק קרוב ☐
 Restriction of motion הגבלה בתנועה☐
 Lymphadenopathy בלוטות לימפה מקומיות מוגדלות☐
 Arthus reaction *תגובת ארתוס ☐
 

 טקסט חופשי הערות:
 

  

                                                           
 ס"מ הינה תופעה תקינה אחרי חיסון ואינו מחייב הודעה 5-אודם ונפיחות בקוטר פחות מ 1
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 תופעות כלליות 4.2
 

 משך מועד  התופעה
 שבועות ימים שעות דקות שבועות ימים שעות דקות

 C039.9 2 Fever over 380C and ועד  C038 מעל חום☐
up to 39.90C  

        

 Fever 400C and להומע C040חום ☐
higher  

        

         Headache  ראש כאב☐
         Dizziness/Faintness  תחושת עלפון/סחרחורת☐
         Weakness/Asthenia חולשה כללית ☐
         Restlessness  אי שקט ☐
         Persistent crying שעות)  3בכי וצרחות (יותר מ ☐
         Lack of appetite חוסר תאבון  ☐
         Abdominal pain בטן  כאב ☐
         Vomiting שעות 24-רועים ביא 3הקאות   ☐
         Diarrhea שעות 24רועים ביא 3שלשולים  ☐
         Pallor חיוורון  ☐
         Cyanosis  כיחלון ☐
         Hypotonia פיון ר ☐
 ,שינוי ברמת הערנות נמנום אפתיה, ☐

 
Low responsiveness/ 
Unresponsiveness, 
drowsiness 

        

         Fainting, Syncope מקבלת החיסון ותדק 0-30עילפון  ☐
         Anxiety reaction   תגובת חרדה ☐
 MMRימים לאחר חיסון  5-12מופיע (פריחה  ☐
 )MMRVאו 

 Measles-like rash (5-
12 days following MMR or 
MMRV vaccine) 

        

         Non allergic rash (לא אלרגית)  פריחה ☐
(לא סמוך למקום  בלוטות לימפה מוגדלות ☐

 ההזרקה) 
Lymphadenopathy         

         Arthralgia (יש לציין את מיקום המפרק) פרקיםמכאבי  ☐

 
 

 ___דקות___שעות___ימיםמשך:  ___דקות___שעות___ימים :מועד  ואנפילקסיסתופעות אלרגיות  4.3
 

  (non-anaphylactic allergic reaction)  שלא מסוג אנפילקסיס תופעות אלרגיות☐
 ומתקדמת מהר וכוללת:(אנפילקסיס הינה תופעה אלרגית חמורה ומופיעה בפתאומיות  )anaphylaxis(*אנפילקסיס ☐

 תופעות עוריות או ריריות בשילוב עם תופעות במערכת הקרדיו וסקולרית ו/או נשימתית) 
 

עור ורירית
 

 אורטיקריה (חרלת) מפושטת או סומק כללי ☐
 

 מקומית או מפושטת אנגיודמה ☐
 גרד מפושט עם פריחה ☐
 גרד מפושט ללא פריחה ☐
 תחושת עקצוץ כללית ☐
 אורטיקריה מקומית באיזור ההזרקה ☐
 אדמימות וגרד בעיניים ☐

• generalized urticaria (hives) or generalized 
erythema  

• angioedema, localized or generalized  
• generalized pruritus with skin rash  
• generalized pruritus without skin rash  
• generalized prickle sensation  
• localized injection site urticaria  
• red and itchy eyes 

Derm
atologic or 

M
ucosal

 

                                                           
 אינו מחייב דיווח 38-חום מתחת ל 2
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כלי דם
 

 לחץ דם נמוך  ☐
 דופק מהיר  ☐
 שניות 3מילוי קפילרי >  ☐
 דופק חלש ☐
 עדות לירידה בזרימת דם היקפית  ☐
 ירידה ברמת התודעה או איבוד הכרה ☐

• hypotension  
• tachycardia  
• capillary refill time >3 sec  
• reduced central pulse volume  
• reduced peripheral circulation 
• decreased level of consciousness or loss of 

consciousness  

Cardiovascular
 

שימה
נ

 

 עווית הסימפונות ☐
 סטרידור ☐
  נפיכות בדרכי נשימה העליונות (לשון, גרון,  ☐

 ענבל)
 נשימות מהירות לגיל ☐
 שימוש מוגבר בשרירים התומכים בנשימה  ☐

 
 כחלון ☐
 נהימות ☐
 שיעול יבש ☐
 צרידות ☐
 קושי בנשימה ללא סטרידור או צפצופים ☐
 תחושה של היצרות בגרון ☐
 התעטשות, נזלת ☐

• bilateral wheeze (bronchospasm)  
• stridor  
• obvious upper airway swelling (tongue, 

throat, uvula or larynx)  
• tachypnea  
• increased use of accessory respiratory 

muscles  
• cyanosis  
• grunting 
• persistent dry cough  
• hoarse voice  
• difficulty breathing without wheeze or stridor  
• sensation of throat closure  
• sneezing, rhinorrhea 

Respiratory
 

מערכת 
העיכול

 שלשול ☐ 
 כאב בטן ☐
 בחילה ☐
 הקאות ☐

• diarrhea  
• abdominal pain   
• nausea  
• vomiting 

G
astro

 

מעבדה
 

 Mast Cell Tryptase elevation > upper normal  עליה של האנזים טריפטאזה  ☐
limit 

Lab
 

 
 ___דקות___שעות___ימיםמשך:   ___דקות___שעות___ימים מועד:   *רולוגיותויתופעות נ 4.4

 
 Seizure (focal or generalized) כללי  ☐  ממוקד ☐  פרכוסים ☐
 Sudden loss of consciousness איבוד הכרה פתאומי ☐
 Numbness/Paresthesia (אלחוש/נמלול)   פרסטזיות ☐
 Meningitis דלקת קרום המוח ☐
 Encephalopathy/Encephalitis דלקת מוח ☐
 Guillain-Barre Syndrome (GBS) תסמונת גיליאן בארה ☐
 Bell’s Palsy פציאליס ☐
 אבחנה נוירולוגית אחרת ☐

 טקסט חופשי הערות:
Other neurologic event 

 
 

 ___דקות___שעות___ימיםמשך: ___דקות___שעות___ימים מועד:  *אחרות משמעותיותתופעות  4.5
 

 HHE- hypotonic hyporesponsive episode 3רוע היפוטוניות/תת תגובתיותיא ☐
 Intussusception התפשלות מעי ☐
 Parotitis דלקת בבלוטות הרוק ☐
 Orchitis דלקת באשכים ☐

                                                           
  .אפתיה/נמנום/שינוי ברמת הערנות3. חיוורון/כחלון 2.רפיון 1מתוך שלושה סימנים: 2 לגיל שנתיים ומטה בהגדרה צריך להיות 3
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 Thrombocytopenia תרומבוציטופניה ☐
 Arthritis דלקת מפרקים ☐
 במערכת כלי הדםתופעה משמעותית  ☐

 טקסט חופשיהערות: 
serious or unusual event – vascular system 

 במערכת שרירים ושלדתופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – musculoskeletal system 

 במערכת הקרדיולוגיתתופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event -  cardiologic system 

 הנשימתית במערכת  תופעה משמעותית ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – respiratory system 

 במערכת המטבוליתתופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event - metabolic 

 במערכת ההמטולוגיתתופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – heamatologic  

 אימונית-אטותופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

serious or unusual event – auto-immune  

 אחרתתופעה משמעותית  ☐
 טקסט חופשיהערות: 

Other serious or unusual event 

 
 )חיסוני קורונה בלבד(מיועד לתופעות שארעו בסמיכות לקבלת  *קורונה תופעות נוספות למעקב פוסט קליני של חיסונים נגד 4.6

 
 ___דקות___שעות___ימיםמשך:   ___דקות___שעות___ימים מועד:

 
 Vaccine associated enhanced disease מחלת חיסון מוגברת ☐
 Moltisystem inflammatory syndrome in children בילדים תסמונת דלקתית רב מערכתית ☐
 Acute respiratory distress syndrome תסמונת מצוקה נשימתית חריפה ☐
 Acute cardiovascular injury אוטם חריף בשריר הלב  ☐
 Acute disseminated encephalomyelitis דלקת מוחית חריפה ☐
 Coagulation disorder מחלת קרישיות ☐
 Acute kidney injury פגיעה כלייתית חדה ☐
 Acute liver injury פגיעה כבדית חדה ☐
 Acute demyelinating disease מחלות דימיאלינטיביות חריפות ☐
 Anosmia and / or ageusia אובדן חוש הריח ו/או אובדן חוש הטעם ☐
 Single organ cutaneous vasculitis כלי דםבדלקת  ☐
 Erythema multiforme צורתית-אדמנת רב ☐
  Kawasaki מחלת קווסאקי ☐
 Thromboembolism פקקת ורידים ☐
 Disseminated intravascular coagulation שה תוך כלית מפושטתיקר ☐
 Transverse myelitis דלקת בחוט השדרה ☐
 Stroke שבץ ☐
 Narcolepsy and cataplexy קטפלקסיה -נרקולפסיה  ☐
 Myocarditis/Pericarditis דלקת קרום / שריר הלב ☐
 השלכות על הריון ולידה ☐

 טקסט חופשיהערות: 
Pregnancy and birth outcomes 

 Death מוות ☐
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 (במקרה של עלפון או פרכוס) בעקבות האירוע משנית חבלה.5

 לא ☐ כן ☐
 

 :האירועתוצאה בזמן .6
 לא ידוע ☐נפטר    ☐מוגבלות/נכות    ☐ אשפוז מעל שבוע ☐עדיין לא החלים    ☐החלים    ☐

 
 :פרטי הטיפול.7
 לא פנה לטיפול ☐   פנה לטיפול ☐
 אחר פרט:   ☐ (יש לצרף סיכום אשפוז) אשפוז בבי"ח ☐מיון/מרפאה לרפואה דחופה   ☐רופא המטפל   ☐   מוקד טלפוני ☐

 טקסט חופשיהערות: 
 
 :תרופתיטיפול  .8
 )גירכירו ☐ ניקוז ספונטני ☐ (במקרה של מורסה:אנטיביוטיקה  ☐   אנטיהיסטמין ☐אנטיפירטיקה    ☐
 טקסט חופשי אחר: ☐לא ידוע    ☐  תרופות אנטי אפילפטיות ☐אדרנלין  ☐סטרואידים    ☐

 
  מסמכים מצורפים: .9
 

  :רפואי משליםמידע  .10
 כן(פרט) ☐לא    ☐האם היו תופעות לוואי בעבר? 

 כן(פרט) ☐לא   ☐האם תופעת הלוואי הופיעה בעקבות בעיה בתהליך החיסון? 
 היסטוריה רפואית:

 בעיות רפואיות בלידה  ☐   פרכוסים (עם חום/ללא חום) ☐ תרופות(פרט) ☐
 פגיעה קודמת במערכת העצבים  ☐ עיה רפואית ידועה/אלרגיותב ☐

 טקסט חופשיהערות: 
 
 מידע רפואי נוסף .110
   פציעה בעקבות איבוד הכרה ☐  מחלה אקוטית ☐

 ימים שקדמו להופעת התגובה 10זיהום חריף בדרכי הנשימה או זיהום חריף אצל מקבל החיסון ב ☐
 
 הורים, אחים) –(מדרגה ראשונה  היסטוריה משפחתית .210
 פרט: אחר ☐תגובות קשות לחיסונים   ☐אפילפסיה או פרכוסים מסיבה אחרת    ☐נטייה לאלרגיות    ☐

 טקסט חופשי הערות:
 
 מידע רלוונטי נוסף .310

 טקסט חופשי
 
 

  תאריך                                  המדווח:חתימת                                שם המדווח:

 מילוי הטופס:ל הנחיות
 ימולאו ע"י הצוות המחסן 1-10.3סעיפים  •
 AEFI.Israel@MOH.GOV.ILלאגף לאפידמיולוגיה במייל: יש להעביר את הטופס  •
  אבחנה רפואית (ע"י צוות מחסן או לשכה)מסמך עם יש לצרף  - תופעות המסומנות ב* •
 לסיוע במילוי הטופס.טבלת 'טווח זמן צפוי' מצורף  •
 למידע נוסף: תדריך החיסונים •
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 תופעות שאירעו בסמיכות לקבלת חיסון – טווח זמן צפוי
 

טווחים אלה מהווים הדרכה כללית, . סיבתיות בהערכת שיקול חשוב והופעת תגובה בלתי רצויה מהווה מתן חיסוןמשך הזמן בין 
 אך תתיכן הופעת תגובה גם מחוץ לטווח המצוין.

 טווח זמן צפוי שם התופעה
 חיסון חי מוחלש חיסון מומת

 שעות Pain or Redness or Swelling 0-48 אודם ונפיחות, כאב 
 ימים Infected Abscess 0-7 מורסה לא סטרילי 

 ימים Sterile Abscess 0-7 מורסה סטרילי
 ימים Nodule 0-7 קשר תת עורי

 ימים Cellulitis 0-7 רקמה תת עוריתדלקת 
 לתופעות אחרותביל קבמאפשרי  -משתנה  Fever חום 

 ימים MMR- 0-30 ימים Rash 0-7 פריחה
 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

בלוטות לימפה 
 מוגדלות/מודלקות 

Adenopathy / 
Lymphadenopathy 0-7 ימים MMR- 5-30 ימים 

 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 
 -אירוע היפוטוניות/תת

 תגובתיות 
Hypotonic-hyporesponsive 
Episode (HHE) 0-48 שעות 

 שעות Screaming / Persistent Crying 0-72 בכי וצרחות 
 ימים Parotitis  MMR- 5-30 בלוטות הרוק בדלקת 

 ימים Orchitis  MMR- 5-30 דלקת באשכים 
 ימים לחיסון נגד נגיף הרוטה 0-7 שעות Severe Vomiting / Diarrhea 0-72 הקאות/שלשולים חמורים 

 שעות Anaphylaxis 0-24 אנפילקסיס 
תסמונת "דלקת 

 4עיניים/מצוקה נשימתית"
אחרי קבלת חיסון נגד 

 שפעת

Oculo-Respiratory Syndrome 0-24 שעות 

 שעות Other Allergic Reactions 0-48 תגובות אלרגיות אחרות 

 ימים MMR- 5-30 שעות Convulsion / Seizure 0-72  פרכוס
 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

 דלקת מוח 
Encephalopathy / Encephalitis 
/ Acute disseminated 
encephalomyelitis (ADEM) 

 ימים MMR- 5-30 ימים 0-42
 ימים 5-42 –רוח  אבעבועות

 ימים MMR- 5-30 ימים Meningitis 0-15 דלקת קרום המוח 
 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

 ימים MMR- 0-30 ימים Anesthesia / Paresthesia 0-15 אלחוש/נמלול 
 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

 ימים OPV- 5-30 ימים Paralysis 0-15 שיתוק 
 ימים 5-42 –אבעבועות רוח 

תסמונת גיליאן בארה 
(תסמונת דלקת רב עצבית 

 עולה חריפה)
Guillain-Barre syndrome 0-8 שבועות 

 חודשים Bell's Palsy 0-3 פציאליס (שיתוק על שם בל)
חריפה -דלקת טרשתית תת

 של כלל המוח
Subacute Sclerosing 
Panencephalitis (SSPE)   שנים לאחר חיסון שיש בו  10עד

 חצבת
 ימים Thrombocytopenia 0-30 תרומבוציטופניה

 ימים MMR- 5-30 ימים Arthralgia / Arthritis 0-30 תופעות במפרקים 
 ימים 0-42 –אבעבועות רוח 

 ימים 0-42 -רוטההנגד נגיף   Intussusception התפשלות מעיים 
 דקות Syncope with Injury 0-30 עלפון עם חבלה 

 
                                                           

 24צדדי בלחמיות העין, שיעול, צפצופים, לחץ בחזה, קשיי נשימה, קשיי בליעה, צרידות, כאב גרון ובצקת בפנים. התסמינים הופיעו עד -התסמונת מאופיינת ע"י אודם דו 4
 שעות. 48שפעת. התסמינים חולפים תוך  שעות לאחר קבלת חיסון נגד




