
 

 ה בישראלתופעות הלוואי הקשורות לחיסון הקורונתמצית מאגר המידע של ועדת החקירה האזרחית על 
 2021 במאי  2מעודכן ליום

 מספר דיווחים תת קטגוריה קטגוריה
    

 פטירות

 מוות פתאומי
 וות מדום לב / התקף לבמ

 מוות מאירוע מוחי
 מוות מקורונה לאחר חיסון

 תומוות מקריסת מערכ
 מוות מסיבה אחרת

179 
84 
17 
14 
8 
17 

 

  319 14.6% 
    

 נשים

  176 דימום נרתיקי
  115 שיבושים במחזור

  44 הפלה
 אשפוז בהריון

 צירים מוקדמים ולידה מוקדמת
10 
11  

  8 לידה שקטה
  4 או החמרה אנדומטריוזיסהתקפי 

  10 אצל התינוק) / פוריות / אחר (בעיות הנקה
 378 17.4% 

    

 נוירולוגיה

  78 אירוע מוחי
  59 פציאליס (שיתוק פנים)

  80 פגיעה נוירולוגית (ורטיגו, נימול, פסיקולציה, שיתוק)
  44 מוטורית (שיתוק גפיים)-פגיעה נוירולוגית

 פרכוס
 קרניאלית-פגיעה נוירולוגית

16 
12  

, לחץ תוך גולגלתי, תחושתית-נוירולוגיתטיבית, בעיה אחר (פגיעה קוגנ
  ALS( 16איבוד טעם, 

  305 14.0% 
    

  168 התקף לב, דלקת בשריר הלב לב
UNS 14  

  182 8.4% 
    

 כאב

  55 גפייםכאב 
  47 ראש קיצוניכאב 

  30 שריריםכאב 
  29 גבכאב 

  19 כאב בטן עוויתי
  14 כאב פרקים, פיברומילאגיה)אחר (כאב בחזה, כאב עצמות, 

  194 8.9% 
    

  94 דלקת ריאות, גודש ריאתי, נוזל פלאורלי ריאות
  1 קוצר נשימה

  95 4.4% 
    

 עור

  70 שלבקת חוגרת
  9 פריחה ושלפוחיות

  13 עור כללי
  9 אחר (בצקות, אפטות, פסוריאזיס)

  101 4.6% 



    
  47 תגובה אלרגית אלרגיה

  6 תגובה אנפילקטית
  53 2.4% 
    

 דלקות

  32 דלקות כללי
  5 דלקת פרקים

  3 דלקת רב מערכתית
  5 אחר (דלקת בקיבה, דלקת בכיס המרה, דלקת בלבלב)

  45 2.1% 
    

 אזניים
  40 טנטון באזניים
  7 פגיעה בשמיעה

  6 אחר
  53 2.4% 
    

 עיניים
  23 בעיות עיניים
  19 פגיעה בראיה
  2 איבוד ראיה

  44 2.0% 
    

  38  קורונה לאחר חיסון
 38 1.8% 

    

 דם

 קרישי דם
 דימום פנימי

 דימום
 תן)/ בש רקטאלי/  גולגלתי-וךאחר (זיהום בדם, בעיות בקרישת הדם, דם ת

16 
4 
3 
9 

 

 32 1.5% 
    

 אוטואימיונית
 מחלה אוטואימיונית

 זאבת
12 
2  

 14 0.6% 
    

 בלוטת התריס אנדוקריני
 סוכר גבוה באופן דרסטי

10 
7  

  17 0.8% 
    

 פנימי
 כליות

 מערכת העיכול
 תפקודי כבד

6 
6 
4 

 

  16 0.7% 
    

 ממאירות

 סרטן בבלוטת הלימפה
 החמרה במצב האונקולוגי

 סרטן כללי

5 
4 
5 

 

 14 0.6% 
    

 זיהומי

 זיהום חיידקי
CMV 
 איידס

4 
3 
1 

 

 8 0.4% 
    

 חוסר תפקוד, עייפות קיצונית, איבוד הכרה,הגדלת קשריות לימפה,  אחר
   אשפוזיםבעיות נפשיות, אלופציה, עליה בלחץ דם, 

  270 12.4% 
    

 100.0% 2178  במאגר סה"כ
  300  בטיפול

  2478  סה"כ דיווחים
 


