
 

 תכנית הבסיס – נוהל בדיקות רפואיות בכניסה לעבודה
 

 .לעבודה כניסתך טרם חיסונים קבלת אישור להציג ת/מחויב הנך, הבריאות משרד נוהל פ"ע

  ביצוע על אישורים להמציא ת/מתבקש הנך, צדק שערי הרפואי במרכז עבודתך תחילת לפני, כן על

 . חיסונים/ רפואיות בדיקות

  אישור או/ו חיסונים פנקס עמך י/הבא אנא, אישור לקבל מנת על ח"בביה פרסונל אחות למרפאת תור לקבוע עליך

 .חיסונים ובדיקות קבלת על

 . 02-6555999' בטל תורים זימון במוקד תור לקבוע יש

 .02-6666578': טל(, חוץ מרפאות) 2 דלפק מאחורי 4 קומה: פרסונל מרפאת מיקום

  עליך לגשת למרכזים הבאים, על מנת לבצע את הבדיקות - במידה ואין ברשותך את האישורים הנדרשים

  העבודה תחילת לפני פרסונל במרפאת החיסונים) אנוש משאבי ממזכירות יועברו הפניות, הבאים והחיסונים

 (:ח"בקופ גם להתחסן ניתן, בתשלום הינם
 

  :) בדיקת שחפת( P.P.D -.בדיקת מנטו1

 בהפרש של שבועיים. הבדיקה נעשית לכלל חברי קופות החולים במכון רוקח,  -פעם עד פעמייםבדיקה שמתבצעת 

 .*2700, רוממה. לקביעת תור יש לחייג לטלפון 5רח' שרי ישראל מס' 
 

 :B. הפטיטיס 2

 יש להתחסן שלוש פעמים: בדיקת נוגדנים. אם אין בידך  תיעוד זה  אויש להביא תיעוד לשלושה חיסונים 

 שני החיסונים הראשונים בהפרש של חודש )נדרשים בכניסה לעבודה( והחיסון השלישי לאחר חמישה חודשים.

 , יכולים להצהיר על קבלת החיסונים בילדות.1992ידי ישראל, אשר  נולדו לאחר יל
 

3 .MMR :)חצבת, חזרת, אדמת( 

 לבצע שני חיסונים בהפרש של חודש, ניתן להתחסן בקופ"ח או יש   ,תיעוד לשני  חיסוניםאם אין בידך 

   .MMR-פטורים מחובת חיסון ל 1957מועמדים שנולדו עד שנת  במרפאת פרסונל בבית החולים.
 

 . אבעבועות רוח:4

בדיקת נוגדנים ובהתאם לתוצאות תתקבל החלטה אם , יש לבצע ואין בידך תיעוד לשני  חיסונים חלית בילדותך ולאבמידה 

 יש לבצע חיסון.
 

5. Tdap :)טטנוס, דיפתריה ושעלת( 

 .החולים בבית פרסונל במרפאת או ח"בקופ להתחסן ניתן -חיסון לבצע יש ,18לאחר גיל  אם אין בידך תיעוד לקבלת חיסון זה
 

 . פוליו:6

 .החולים בבית פרסונל במרפאת או ח"בקופ להתחסן ניתן -חיסון לבצע יש ,18לאחר גיל  אם אין בידך תיעוד לקבלת חיסון זה
 

 .ח"בביה לעבודה כשירות אישור לקבל מ"ע תעסוקתית למרפאה תופנה, בנוסף
 

 ,להעסקתך תנאי הינו הקבלה ובדיקות החיסונים תהליך סיום

 .החולים לבית קליטתך תהליך להפסקת לגרום עלול והבדיקות החיסונים ביצוע-אי

 

 benor@szmc.org.il. :במייל או 02-6555427: בטלפון, אנוש משאבי – לחן לפנות יש ובירורים פניות/ לשאלות


