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חיסון נגד חובת  )  2020ביולי    31-מ: הוראת ההנהלה של אוניברסיטת קליפורניה  בנושא

 שפעת( 

 

 היקר, פרופסור דרייק 

מתוך דאגתנו   ת, אני כותב" רופאים להסכמה מושכלתארגון " בשם מאות רופאים ומדענים חברי  

צוותלש ואנשי  סגל  אנשי  סטודנטים,  של  הגופנית  החיוב   ,למותם  בגלל  בסיכון  שבריאותם 

ה. הנתונים תקפהצדקה מדעית  לכך  אין  ש   למרות  1UC  האחרון לחיסון נגד שפעת באוניברסיטת

 מראים את הדברים הבאים:  היוםהזמינים 

לאנשים שמקבלים את החיסון נגד שפעת יש סיכוי גבוה יותר ללקות בנגיפים וחיידקים    .1

 אנשים שאינם מקבלים את החיסון נגד שפעת. בהשוואה לשאינם שפעת 

הם ח כי  דיווחו  נגד שפעת.    לוחולים  חיסון  מכך    מטופליםבקרב    חששותל  כמענהבעקבות 

שחיסון נגד שפעת גורם למחלה )כלומר, מחלה בדרכי הנשימה החריפות(, המרכז לבקרת  

, כדי  2017בשנת    Vaccine  -פורסם באשר  ( ערכו מחקר בן שלוש שנים,  CDCמחלות ומניעתן )

לנתח את הסיכון למחלות במהלך פרק זמן לאחר חיסון נגד שפעת בהשוואה לסיכון למחלה 

 65%. המחקר מצא כי קיים סיכון מוגבר של  2מחוסנים באותה תקופת זמן   אצל אנשים לא

תוך   שפעת  ללא  חריפה  נשימתית  ממחלה  שפעת  14לסבול  נגד  החיסון  קבלת  מיום  .  יום 

על    ושררותהמחברים מצהירים כי "חוויותיהם של חולים במחלה לאחר חיסון עשויות להיות מא

 ידי תוצאות אלה." 

ת שחיסוני שפעת בדרך כלל מכוונים לכל היותר לארבעה זנים של נגיף  זה חשוב מכיוון שלמרו

חום, כאבי    -נגיפים שונים גורמים למחלות המייצרות את אותם התסמינים  200, מעל 3שפעת

ונזלת   כאבים, שיעול  אינן    85%  - מ  ולמעלה,  4כמו שפעת   -ראש,  חריפות  נשימה  ממחלות 

 שפעת. נגיף הכרוכות ב

 . בתי החוליםפניות לכך שחיסון נגד שפעת אינו מפחית את הישנן עדויות ל. 2

החיסון נגד שפעת   חובתעל ידי אוניברסיטת קליפורניה על מנת להצדיק  המחקרים שהוזכרו  

חיסון נגד שפעת על שכיחות המחלה הנגרמת על ידי נגיפי  המצביעים על השפעות חיוביות של  

חיסון נגד שפעת  הההשפעות השליליות של    לעומת  מדשפעת; עם זאת, התועלת עשויה להתג



מ שאינן  נשימה  מחלות  שכיחות  העל  מחקריםסקירבשפעת.  נגיף  שנת מ Cochrane של  ת 

מצא הבדל משמעותי נניסויים קליניים בהערכת יעילותם של חיסוני שפעת לא    52על    2018

זאת,   במקום  מחוסנים.  שאינם  למבוגרים  מחוסנים  מבוגרים  בין  מצאו  חהבאשפוזים  וקרים 

בין   דומים  להיות  עשויים  החופשה  וזמני  לכך שאחוזי האשפוז  נמוכה  ודאות  בעלות  "ראיות 

 5מבוגרים מחוסנים למבוגרים שאינם מחוסנים." 

שלוש  פי  סיכון מוגבר  יש  מצא כי "   2012שהתפרסם בשנת   Mayo Clinic יתר על כן, מחקר של

  6(". כנגד שלושה זנים)שפעת   TIVלאשפוז בקרב נבדקים שקיבלו את החיסון

 . אין עדויות לכך שחיסון נגד שפעת מונע את התפשטות נגיפי השפעת. 3

היסטוריה   נרשמהקהילה, ושפעת בתפקיד מרכזי בהתפשטות    כממלאיםמשקי בית נחשבים  

ארוכה של ניתוח משקי בית למשפחות כדי לחקור את ההיארעות וההעברה של מחלות בדרכי  

משתתפים, מחוסנים    1,441מימן מחקר שנערך על     CDC -. הדרגות החומרההנשימה בכל  

, העריך  Clinical Infectious Diseases -משקי בית. המחקר, שפורסם ב 328  -מולא מחוסנים, 

 בקרב קהילה )מקרים של אינדקס ביתי( והדבקה בל החיסון נגד שפעת למנוע  את יכולתו ש

ה נקבעו דבק(. סיכוני הה תמשני הדבקהמאושר לשפעת ) לחולה שיפה ביתית ח  לאחראנשים 

קובעים: "לא היו שום עדויות לכך שחיסון מנע העברה ביתית לאחר   חוקריםואופיינו. לסיכום, ה

 .8, 7"שפעתחשיפה ל

 Cochrane מחקרי חיסון נגד שפעת שנערכו עבור ספריית 50של  ספרות  תיתר על כן, בסקיר

וימי עבודה שאבדו. אין   נכתב: "לחיסוני שפעת יש השפעה צנועה בהפחתת תסמיני שפעת 

 .9" דבקהל סיבוכים, כגון דלקת ריאות, או העדות לכך שהם משפיעים ע

 החיסון נגד שפעת לא הפחית דלקת ריאות ותמותת שפעת. . 4

לחיסונים,   והשהינו  משרד התוכנית הלאומית  בארה"ב  רווחה  חטיבה של מחלקת הבריאות 

(HHS  מימן מחקר לבדיקת תמותת שפעת לאורך ,)(. במחקר נמצא כי 1968–2001שנים )  33

ירידה בתמותת השפעת מאז השימוש הנרחב בחיסון לשפעת. המחברים מצהירים:  לא חלה  

ל יכולנו  התאמה"לא  לאחר    בין  הראות  החיסונים  בכיסוי  שיעורי    לבין  1980הגידול  ירידת 

באשר   מגזימים באופן משמעותיכי מחקרי תצפית  ]אנו[ מסיקים  התמותה בשום קבוצת גיל ...  

 10חיסון." מהתועלת ל

 מהמקרים. 65%  -כבגד שפעת אינו מצליח למנוע שפעת חיסון נ. 5

מבצע מחקרים כדי להעריך את ההשפעות של חיסון נגד שפעת בכל עונת שפעת כדי    CDC  -ה

מכיוון שנגיפי השפעת משתנים כל הזמן  .11,12לעזור לקבוע אם חיסוני שפעת פועלים כמתוכנן 

ם מחדש באופן קבוע  ורכבי, חיסונים נגד שפעת מ13)בעיקר בגלל מוטציות של סחף אנטיגני(

  CDC  -. ה14בעונת השפעת הקרובה  הצפויים להופיעלגבי הנגיפים  על בסיס "ניחוש מיטבי"  

, (VEיעילות חיסוני השפעת )  עוקב אחר יעילות החיסון מדי שנה באמצעות רשת  CDC-הקובע: " 

פנימוסדות    ביןשיתוף פעולה  המהווה   ...  שונים  גיאוגרפייםאיזורים  חמישה    הפרושים על   .

על מידת הגנת החיסון מפני שפעת  מהשטח  מבט    יםמספקאומדנים שנתיים של יעילות החיסון  

 12בכל עונה." 

  בין   65%החיסונים בשיעור של  מצביעים על אחוז כישלון    CDC  -של ה  VE  -נתונים מרשת ה

 . 11( 1)איור  2018ל  2014 השנים

 



 

 

 

 ת. נגד שפע החיסוןהוכח כי חיסון חוזר נגד שפעת מגביר את הסבירות לכשל . 6

.  8מחקרים הראו כי לחיסוני שפעת יש שיעור כשל גבוה אצל אנשים המחוסנים בשנתיים רצופות

  Expert Review of Vaccines  -אשר פורסמה במחקרי חיסון נגד שפעת    17של    ת מומחיםסקיר

חסינות    :קובעת ארוך,  לטווח  פרטנית  הגנה  על  ונשנה  חוזר  שנתי  חיסון  של  "ההשפעות 

 15האוכלוסייה והתפתחות הנגיף נותרו בלתי ידועים במידה רבה." 

 .חיסון נגד שפעת אינם ברוריםההיתרונות של חיסון נגד שפעת ומדיניות . 7

ות של חיסון נגד  מחקרים שמדדו את היתרונ  נותחו Cochrane בסקירת תחום החיסונים של  

מסכם: "הפער הגדול בין המדיניות למה שהנתונים מספרים    BMJ-שפעת. הניתוח, שפורסם ב

לנו )כאשר הם מורכבים ומוערכים בקפדנות( מפתיעים ... עדויות מסקירות שיטתיות מראות 

לחיסונים   מועטה  מומתים  כי  קיימתהשפעה  לא  ה  עד  לפער   מדדים שנבחנועל  ... הסיבות 

הראיות אינן ברורות, אך בהתחשב במשאבים העצומים הכרוכים  לבין  בין המדיניות    הנוכחי

 .16", יש לבצע הערכה מחודשת בדחיפותיישום המדיניות[ב]

 17, 1986משנת    לפיצוי נפגעי חיסוניםלבסוף, חשוב לזכור שמאז חקיקתו של החוק הלאומי  

חיסון, התוכנית הלאומית משהגנה על יצרני חיסונים וגם על רופאים מפני תביעות בגין פגיעה 

מ    שילמהחיסונים  נפגעי  לפיצוי   מ  4-למעלה  שסבלו  לאנשים  דולר  ומוות  פגיעות  מיליארד 

חיסון, בין אם  מ. לאנשים אלה ולמשפחותיהם יש מודעות מוגברת לסיכון לפגיעה  18ניםחיסומ

-אותן מפרסם הזהירות  הנגד או אמצעי  האו לא תחת רשימת התוויות    פיעות מופציעותיהם  

CDC  ;  אנו קוראים לך לבטל את .  נגד שפעת הן הנפוצות ביותר  ניםחיסומותביעות על פגיעות

של   וזכותם  את יכולתם  תא מסכלימשום שהקליפורניה    חיסון נגד שפעת באוניברסיטתחובת ה

את יכולתם לסרב להליך רפואי. אין שום הצדקה רפואית   הסטודנטים, הסגל והצוות שלך לממש

 . את שלמות גופם ובריאותם על מנת לעבוד או לקבל השכלה ולסכןלדרוש מאנשים להקריב 



 

 ,  רב בכבוד

  MD, שירה מילרד"ר 

 רופאים להסכמה מושכלת  ת אירגוןונשיא תמייסד

 

  ללא כוונת רווח המספק נתונים על מחלות  (3) (c) 501הוא ארגון חינוכי   (PIC) רופאים להסכמה מושכלת 

ומא   זיהומיות  ומשפחות  גוחיסונים,  דין  עורכי  הבריאות,  בתחום  מקצוע  אנשי  מדענים,  רופאים,  ד 

ארגונים    200כוללת מעל   (CIC) להסכמה מושכלת  אירגון רופאים   התומכים בחיסון מרצון. הקואליציה של

 .חברים
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