
פנאומוקוק פוליסכריד נגד חיסון

?להתחסן האם

.פנאומוקוק מחלתלמנוע יכול(PPSV23) פנאומוקוק פוליסכריד נגד חיסון

 של רבים לסוגים לגרום יכולים אלו חיידקים. פנאומוקוק חיידקי ידי על הנגרמת מחלה לכל מתייחספנאומוקוק מחלת
 לדלקת ביותר השכיחים הגורמים אחד הם פנאומוקוק חיידקי. הריאות של זיהום שהיא, ריאות דלקת כולל, מחלות
.ריאות

:ל גם לגרום יכולים פנאומוקוק חיידקי, ריאות דלקת מלבד

אוזניים דלקות

בסינוסים זיהומים

)השדרה וחוט המוח את המכסה הרקמה של זיהום( המוח קרום דלקת

)הדם בזרם זיהום( בקטרמיה

 מבוגרים, מסוימים רפואיים מצבים עם אנשים, שנתיים לגיל מתחת ילדים אבל, פנאומוקוק במחלת לחלות יכול אחד כל
.ביותר הגבוה בסיכון נמצאים סיגריות ומעשני ומעלה65  בני

. שמיעה אובדן או מוחי נזק כגון, טווח ארוכות לבעיות לגרום עלולים חלקם, זאת עם. קלים הם הפנאומוקוק זיהומי רוב
.קטלניות להיות עלולות פנאומוקוק מחלת ידי על הנגרמות ריאות ודלקת בקטרמיה, המוח קרום דלקת

(PPSV23) נוימוקוקלי נגד חיסון

PPSV23 פנאומוקוק למחלת הגורמים חיידקים סוגי23  מפני מגן.

PPSV23 עבור מומלץ:

ומעלה65  בני מבוגריםכל את

פנאומוקוק למחלת מוגבר לסיכון להוביל שעלולים מסוימים רפואיים מצבים עם ומעלה שנתייםאחֶדָ ּכלֹ

 הנקרא פנאומוקוק חיסון של אחר וסוגPPSV23,  של שנייה מנהPPSV23.  של אחת מנה רק צריכים האנשים רוב
,PCV13שלך הבריאות שירותי. גבוה בסיכון מסוימות לקבוצות מומלצים
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TITLE - PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE / PNEUMOVAX 
23 MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-pneumococcal-polysaccharide-pneumovax-23-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607022.html
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.נוסף מידע לך לתת יכול הספק

 שמלאו לפני החיסון של יותר או אחת מנה קיבלו כבר הם אם גםPPSV23  של מנה לקבל צריכים ומעלה65  בני אנשים
65. להם

שלך הרופא עם התייעצי

:החיסון את מקבל האדם אם שלך החיסון לספק ספר

.חיים מסכנות, חמורות אלרגיות לו שיש אוPPSV23,  של קודמת מנה לאחר אלרגית תגובהלו היה

.עתידי לביקורPPSV23  חיסון את לדחות להחליט עשוי שלך הרופא, מסוימים במקרים

 כלל בדרך צריכים חמורה או בינונית במחלה החולים אנשים. חיסון לקבל עשויים, הצטננות כמו, קלות מחלות עם אנשים
PPSV23. מקבלים שהם לפני שיתאוששו עד להמתין

.נוסף מידע לך לתת יכול שלך הרופא

?חיסון בתגובת הסיכונים הם האם

 לאחר להתרחש יכולים שרירים כאבי או חום, עייפות תחושת, הזריקה ניתנת במקום כאבים או אדמומיות
.PPSV23

 לך שיש או סחרחורת מרגיש אתה אם שלך לספק ספר. חיסון כולל, רפואיים הליכים לאחר לפעמים מתעלפים אנשים
.באוזניים צלצולים או בראייה שינויים

.למוות או אחרת חמורה לפציעה, חמורה אלרגית לתגובה שיגרום לחיסון מאוד קלוש סיכוי קיים, תרופה בכל כמו

?רצינית בעיה יש אם כובע

( חמורה אלרגית לתגובה סימנים רואה אתה אם. המרפאה את עוזב המחוסן שהאדם לאחר להתרחש עלולה אלרגית תגובה
 לבית האדם את ולהביא9-1-1התקשר), חולשה או סחרחורת, מהיר דופק, נשימה קשיי, ובגרון בפנים נפיחות, כוורות
.הקרוב החולים

 לוואי תופעות על לדיווח למערכת שליליות תגובות על לדווח יש. שלך לרופא התקשר, אותך המעסיקים אחרים לסימנים
 של האינטרנט באתר בקר. בעצמך זאת לעשות יכול שאתה או, זה דוח יגיש כלל בדרך שלך הרופא(VAERS).  חיסון של

VAERSבכתובתhttp://www.vaers.hhs.gov ]http://www.vaers.hhs.gov[עצות נותן אינו..1-800-822-7967שיחה או 
VAERS וצוות, תגובות על לדיווח רק מיועדVAERS  רפואיות

?יותר ללמוד יכול אני איך

 המרכז עם קשר צור. שלך המדינה או המקומית הבריאות למחלקת התקשר. שלך הבריאות שירותי ספק את שאל
CDC  של האינטרנט באתר בקר או) INFO1-800-CDC-(1-800-232-4636התקשר(CDC):  ומניעתן מחלות לבקרת
.vaccines[/vaccines ]http://www.cdc.govhttp://www.cdc.gov/בכתובת
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http://www.vaers.hhs.gov/
tel:1-800-822-7967
tel:1-800-232-4636
tel:1-800-CDC-INFO
http://www.cdc.gov/vaccines
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 מחלות לבקרת מרכזים/האמריקאי האנוש ושירותי הבריאות משרד. פנאומוקוק נגד פוליסכריד חיסון על מידע הצהרת
30/10/2019.. ומניעתן

רנד שמות

Pneumovax®23

שלהם השמות

PPV23

15/03/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

