
 

 
 

 -   חיסון הקורונה  בישראל של    1,2,3למנות     תמצית מאגר  המידע  של  ועדת  החקירה  האזרחית על  תופעות הלוואי  הק שורו ת
 2021 בנובמבר  28ליום   מעודכן

 הע רה:  טב לה  זו  מצ יגה  מידע מת וך  די וו חים  ישירים  לאתר ה ווע דה.  המספר ים  המוצג ים  כא ן  משקפים
 בלבד  מהשכיחות האמיתית באוכלוסיה  1-3% 

 
 

 קטגוריה  ת קטגוריה ת כמות  אחוזים 

  

 מוות פתאומי  269

 פטירה 

 מוות מדום לב / התקף לב 230
 מוות מאירוע מוחי  30
 מוות מקורונה לאחר חיסון 31
 מוות מקריסת מערכות 11
 מוות מסיבה אחרת 48

 סה"כ 619 14,24%

  
 40בשריר הלב מעל גיל לב/דלקת  302

 לב
 40לב/דלקת בשריר הלב מתחת לגיל  117
37 Unspecified 

 סה"כ 456 10,49%

  

 דימום נרתיקי  261

 נשים 

 שיבושים במחזור  227
 הפלה 70
 צירים מוקדמים ולידה מוקדמת 18
 אשפוז בהריון  19
 לידה שקטה 38
 אנדומטריוזיס או החמרההתקפי  5

 אחר (בעיות הנקה / פוריות / אצל התינוק)  35
 סה"כ 673 15,48%

  

 אירוע מוחי  159

 נוירולוגי 

 פציאליס (שיתוק פנים)  96
 פגיעה נוירולוגית (ורטיגו, נימול, פסיקולציה) 193
 מוטורית (שיתוק גפיים, גיליאן ברה)-פגיעה נוירולוגית 103
 פרכוס 26
 קרניאלית -פגיעה נוירולוגית 23

תחושתית, לחץ תוך גולגלתי, איבוד טעם,  -אחר (פגיעה קוגנטיבית, פגיעה נוירולוגית 33
 ) ALSקרויצפלד יעקב, 

 סה"כ 633 14,56%

  

 כאב גפיים 80

 כאב 

 קיצוניכאב ראש  70
 כאב שרירים 67
 כאב גב  48
 כאב בטן עוויתי  28
 יברומילאגיה)פאחר (כאב בחזה, כאב בשד, כאב עצמות, כאב פרקים,  88

 סה"כ 381 8,76%

  
 דלקת ריאות, גודש ריאתי, נוזל פלאורלי 186

 קוצר נשימה ואסטמה 6 ריאות 
 סה"כ 192 4,42%

  

 שלבקת חוגרת 133

 עור 
 פריחה ושלפוחיות 17
 עור כללי  24
 אחר (בצקות, אפטות, פסוריאזיס,ויטיליגו)  16

 סה"כ 190 4,37%



 קטגוריה  ת קטגוריה ת כמות  אחוזים 

  
 תגובה אלרגית 77

 תגובה אנפילקטית 12 תגובה אלרגית
 סה"כ 89 2,05%

  

 דלקות כללי 77

 דלקות
 דלקת פרקים 14
 דלקת רב מערכתית 4

 בקיבה, דלקת בכיס המרה, דלקת בלבלב)אחר (דלקת  22
 סה"כ 117 2,69%
 הגדלת קשריות לימפה    

 הגדלת קשריות לימפה
 סה"כ 80 1,84%

  
 בעיות עיניים  35

 עיניים ופגיעה בראיה 
 פגיעה בראיה 48
 איבוד ראיה  3

 סה"כ 86 1,98%

  
 טנטון באוזניים  69

 אוזניים ופגיעה בשמיעה 
 פגיעה בשמיעה  19
 אחר  8

 סה"כ 96 2,21%
 , תסמינים קשים IIקורונה אחרי חיסון     

 IIקורונה אחרי חיסון 
 סה"כ 78 1,79%

  

 קרישי דם  57

 דימום וקרישיות יתר
 דימום פנימי  11
 דימום  9

 גולגלתי/רקטאלי/ בשתן) -אחר (זיהום בדם, בעיות בקרישת הדם, דימום תוך 12
 סה"כ 89 2,05%

  
 מחלה אוטואימונית 30

 זאבת 3 מחלה אוטואימונית
 סה"כ 33 0,76%

  
 בלוטת התריס  26

 אנדוקריני 
 סוכר גבוה באופן דרסטי 14
 סוכרת נעורים  5

 סה"כ 45 1,04%

  
 כליות 9

 פנימי 
 מערכת העיכול  12
 תפקודי כבד 12

 סה"כ 33 0,76%

  
 כלליסרטן  44

 ממאירות
 סרטן בבלוטת הלימפה 5
 החמרה במצב האונקולוגי 7

 סה"כ 56 1,29%

  
 זיהום חיידקי  9

 זיהומים 
5 CMV 
 איידס 1

 סה"כ 15 0,35%
      

 נפשי/פסיכיאטרי
 סה"כ 4 0,09%

 איבוד הכרה, עייפות קיצונית, חוסר תפקוד, אלופציה, עליה בלחץ דם, אשפוזים     
 אחר 

 סה"כ 371 8,53%
מטפלים מדווחים על ריבוי        

תופעות לוואי קשות אצל 
 סה"כ 11 0,25% מטופלים 

 סה”כ במאגר    4347 100,00%
 בטיפול   300  
 סה”כ דיווחים   4647  
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