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 בכך אין, אולם למטרותיה בהתאם זאת וכל אחרים או/ו עיתונאים או/ו רפואיים ממקורות אצלה המתקבלים חיצוניים לנתונים בהתאם מידע מספקת, (ר"ע) חיסונים על מידע למתן עמותה - חסון
. והעיתונאית המדעית ולנכונותו לתוכנו אחראית אינה והעמותה מקצועי יעוץ מהווה אינו" חסון" עמותת ידי על ניתן אשר מידע. כלשהי הכוונה או/ו מומחה עם ייעוץ או/ו רפואי ייעוץ להוות בכדי

 ההחלטה, דבר של בסופו שכן, במומחים ויוועץ לעומקו הנושא את ילמד אם לעשות ייטיב, למשמורתו שנתון מי את או עצמו את לחסן מה ומפני ומתי האם החלטה לקבל הצורך בפני העומד
ובאחריותו אישית היא  

 ?מה חשוב לדעת על החיסון נגד שפעת
 

 ?האם חיסון השפעת יעיל
 

 לא יעיל אצל תינוקות בריאים

 6הזרקת החיסון לילדים בגילאים "ילדים נמצא ש 200,444 -מחקרים אשר בדקו יותר מ 81על פי סקירה של 

 " .שאינה מכילה את החיסון( פלסבו)חודשים לא היה יעיל יותר מזריקת סרק  20 חודשים ועד

 .1מהמקרים 33%לילדים מעל גיל שנתיים מתן החיסון נמצא יעיל במניעת תסמיני שפעת רק ב
 

 מבוגרים אצל שפעת במניעת יעיל לא

 :נמצא (מבוגרים 66,444-מ יותר) מחקרים 05 של בסקירה

ממקום  מספר ימי ההחסרה את והפחית 6%-ב שפעתאת ההידבקות ב תיפחה בריאים מבוגרים של חיסון"

ח ולא את "אשר ביקרו בביה םאנשיה מספר את שינההחיסון לא (. ימים 4.16) - אחד מיום פחותב עבודהה

 .2"מהעבודהת מחלה חופש לקחתמספרם של אלו שהיה להם צורך 
 

 קשישים אנשים אצל שפעת נגד יעיל לא

עונות שפעת אצל קשישים בבתי אבות נמצא שהחיסון לשפעת איננו  05מחקרים אשר בדקו  60 בסקירת

, לקשישים החיים בקהילה החיסון לא נמצא יעיל באופן משמעותי במניעת שפעת. משמעותי במניעת המחלה

 .3או במניעת דלקת ריאות, הצטננות דמוית שפעת
 

 מאסתמה הסובלים ילדים אצל יעיל לא

אשר מחציתם חוסנו בחיסון לשפעת והחצי השני לא קיבלו , ילדים החולים באסתמה 544שנערך על במחקר 

ביקורים , ל בהתייחס לתדירות ביקורים אצל רופא"נעשתה השוואה בין שתי הקבוצות הנ, את החיסון

 .ח"במרפאות חירום ואשפוז בשל אסתמה בביה

 .4בילדים אסתמה פיהתק מונע שפעת נגד חיסוןהמחקר לא מצא שה: מסקנות

 במיוחד, בילדים לשפעת הקשורים אשפוזים מונע אינו השפעת המומת נגד החיסון": ממסקנות מחקר נוסף

 בסיכון יותר שלוש פי יוה השפעת נגד החיסוןאת  ובלישק ילדים, למעשה...  מהתמאס הסובלים אלהל

 .5"ל"לא חוסנו בחיסון הנש לילדים בהשוואה לאשפוז
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 ?בטוחהאם חיסון השפעת 
 

 ?לשפעת בחיסונים נמצאים חומרים אילו

 . והחיסון מכיל שאריות מחלבון זה, נגיף השפעת גדל על מצע חלבון ביצה של עופות

 ; (אלרגן) 08פוליסורבט ; (*חומר הידוע כרעיל למערכת העצבים, נגזרת של כספית) תימרוסל

 סוכרוז; (קרצינוגן)חומר מסרטן  088Xטריטון ; (חומר משמר הידוע כמסרטן) פורמלדהיד

gentamycin (אנטיביוטיקה) ;(אלרגן) לטין'ג 

 בחלק מהחיסונים נגד שפעת יש תימרוסל *
 

 ?ב לחיסוני השפעת"כמה תופעות לוואי דווחו בארה

 :כ אירועים מדווחים"סה

 :כ מקרי מוות מדווחים"סה

 :כ אירועים מסכני חיים ונכות צמיתה"סה

58,228 

603 

2,043 

 .14%עד  1%שיעור האירועים המדווחים מוערך ב . מערכת הדיווח הינה מערכת פתוחה בה כל אדם יכול לדווח על אירוע. 2414עד  1004בין השנים  *

 

 ?עובדי מערכת הבריאות מתחסנים נגד שפעתהאם 
 

 שיעור ההתחסנות הממוצע בבתי החולים בישראל

 08%6הממוצע בבתי החולים עומד על כ שיעור ההתחסנות 
 

 עובדי בריאות בבית החולים איכילוב בתל אביב

 24147בשנת  מעובדי הבריאות בחרו להתחסן נגד שפעת 0.2%פחות מ 
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