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החיסון נגד שעלת לנשים הרות, 
שנכנס לפני חודש לסל התרופות, 

לא הוכח כבטיחותי ומתבסס 
על מחקרים שאינם עומדים 

בסטנדרטים הקליניים. אז איך 
בכל זאת הוא מומלץ לכל אישה 

בהיריון והאם כדאי לך להתחסן? 

ד"ר יפה שיר־רז  

שיעול
טורדני
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בלבד  ימים  עשרה   ,2015 ינואר  תחילת 
לאחר הכללת החיסון נגד שעלת לנשים 
בתקציב  התרופות,  בסל   )Tdap( הרות 
של 6.2 מיליון שקל, התגאו במהדורת מבט ב"פרסום 
בהודעה  נכתב  כך  מבט,  תחקיר  מהחיסון.  ראשון" 
העובדה  את  חשף  הבריאות,  לעיתונאי  שהועברה 
שאף על פי שמשרד הבריאות קורא לנשים בהיריון 
להתחסן נגד שעלת, "מתברר שהחיסון החשוב לא 
תמיד זמין מיידית" בלשכות הבריאות ברחבי הארץ. 
היא  בהיריון  השעלת  חיסון  של  זמינותו  אבל 
שהעדויות  מתברר  מטרידה:  הפחות  השאלה 
ממחקרים קליניים ביחס לבטיחותו של החיסון הזה, 
בכל  לקבלו  אישה  לכל  ממליץ  הבריאות  שמשרד 
היריון, דלות להפתיע, והמידע הקיים נשען בעיקר 
התיקים  בדיקת  על  שהתבססו  מחקרים  קומץ  על 
ועל  ותינוקותיהן,  שחוסנו  נשים  של  הרפואיים 
הלוואי  תופעות  על  הממשלתיות  הדיווח  מערכות 
רק  מהווה  עליהן  שהדיווח  שידוע  החיסונים,   של 

אחוז קטן מכלל המקרים. 
כולל  אינו  המידע המחקרי  כיום  גם  מכך,  יתרה 
מעקב לטווח ארוך אחר בטיחות החיסון בתינוקות. 
אז איך קרה שהחיסון נגד שעלת בכל זאת נכנס לסל 

ומומלץ לכל אישה בהיריון?

עלייה של 100% בתחלואה

בסל  הרות  לנשים   Tdapה־ את  לממן  ההחלטה 
משרד  שפרסם  גורפת  להמלצה  בהמשך  התקבלה 
הנשים  כל  את  לחסן   2012 באוקטובר  הבריאות 
בהיריון נגד שעלת. על פי משרד הבריאות, ההמלצה 
נבעה מהעלייה המשמעותית שחלה בישראל בשנים 
האחרונות בתחלואה במחלה, בעיקר בקרב תינוקות. 
ב־2012 חלו בשעלת 322 תינוקות בני פחות משנה, 
עלייה של 100% לעומת 2011. העלייה הזאת חלה 
למרות שהחיסון נגד שעלת נכלל בתוכנית חיסוני 
שיעורי  ולמרות  בישראל  הילדות  גיל  של  השגרה 

ההתחסנות היציבים והגבוהים. 
"שעלת היא מחלה זיהומית חיידקית, שבתינוקות 
קטנים היא קשה )כמחצית מהתינוקות החולים זקוקים 
לאשפוז( ועלולה לגרום לתמותה", מסביר ד"ר אביהו 

בר יוחאי, מומחה למחלות זיהומיות ולמחלות ילדים 
בקופת חולים לאומית. "בשנים 2000־2013 היו בארץ 
13 מקרי תמותה של תינוקות, כלומר מקרה תמותה 
אחד בשנה. כ־40%־60% מהמקרים מקורם בהידבקות 
של התינוק מהאם במחלה, אף על פי שרוב הנשים 
הסיבה  בילדותן.  השעלת  חיסון  את  קיבלו  בארץ 
לכך התבררה ממחקרים שגילו שתוקף החיסון יורד 
עם השנים, כך שבגיל הפריון לאישה יש רק כמות 
מוגבלת של נוגדנים למחלה, ורק חלק מהם עוברים 

לתינוק, מה שאומר שהוא נותר חשוף להידבקות". 
מאחר שחיסון השעלת ניתן לתינוקות החל בגיל 
חודשיים בכמה פעימות )חודשיים, ארבעה חודשים, 
חצי שנה ושנה(, והחסינות מתפתחת בהדרגה, החיסון 
)מהשבוע  להיריון  האחרון  בשליש  ההרות  לנשים 
ה־27( נועד לגרום לייצור נוגדנים אצל האם, במטרה 

שיעברו לתינוק ויגנו עליו.

 הסיכונים לא נבדקו 

כמעט  התקבלה  בארץ  הבריאות  משרד  המלצת 
ועדת  ידי  על  שניתנה  זהה  המלצה  עם  זמנית  בו 
מחלות  לבקרת  )המרכז   CDCה־ של  החיסונים 
הבריאות  משרד  הודעת  ועם  הברית(  בארצות 
בבריטניה על הצגת תוכנית חיסונים לשעלת לנשים 
אלה.  במדינות  גם  בתחלואה  עלייה  בשל   הרות, 
דיפטריה  טטנוס,  נגד  משולב  )חיסון   Tdapה־ 
המזון  )מינהל   FDAה־ ידי  על  אושר  ושעלת( 
במבוגרים  לשימוש  ב־2005  האמריקאי(  והתרופות 
ובני נוער. עם זאת, לנוכח העובדה שהוא לא נבדק 

בנשים הרות, הוא לא אושר לאוכלוסייה זו. 
 CDCבמקום זאת המליצה ועדת החיסונים של ה־
פקעת",  "עטיפת  המכונה  אסטרטגיה  על  ב־2006 
שבה מיד לאחר הלידה מחוסן כל מי שאמור לבוא 
במגע קרוב עם התינוק - האם, האב, אחים ואחיות, 
סבים וסבתות - במטרה לעטוף אותו במעין "פקעת" 

של חיסון.
שוב  התכנסה   ,2008 במאי  מכן,  לאחר  שנתיים 
ועדת החיסונים של ה־CDC כדי לדון בנושא חיסוני 
את  לתת  שלא  המלצתה  על  חזרה  ושוב  השעלת, 
בחיסון  השימוש  "בטיחות  בהיריון.  לנשים  החיסון 

שלב אחר 
שלב: כך 

אושר חיסון 
 Tdapה־

לנשים הרות

 :2005
 Tdapמאשר את ה־ FDAה־
)חיסון נגד טטנוס, דיפטריה 
ושעלת( לשימוש במבוגרים 

ובבני נוער. החיסון לא מאושר 
לנשים הרות.

 :2006
 CDCועדת החיסונים של ה־ 

אינה מאשרת את החיסון לנשים 
הרות ובמקום זאת ממליצה לחסן 

את כל משפחת התינוק מיד 
לאחר הלידה )"עטיפת פקעת"(.

לא 
לא מאושר

מאושר
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מתופעות לוואי חמורות אפשריות". במילים אחרות, 
בהמלצתם   CDCה־ מומחי  התבססו  שעליו  המידע 
מ־2012 - המלצה שעליה נשענו בהמשך גם משרדי 
הבריאות של אנגליה וישראל - כלל 68 נשים הרות 
עמדו  לא  המחקרים  כששני  החיסון,  את  שקיבלו 

בסטנדרטים של מחקרים קליניים איכותיים. 
קליניים  ממחקרים  האלה  הדלות  העדויות 
מותירות בעצם את ההמלצה הגורפת לחסן מיליוני 
נשים עם גיבוי מחקרי שהגיע מנתונים על תופעות 
וכן  עצמן,  התרופות  מחברות  שנאספו  לוואי 
ממערכות דיווח לאומיות על תופעות לוואי. ואכן, 
 נוסף על שני המחקרים, ציינה ועדת החיסונים של 
של  מידע  מאגרי  על  הסתמכה  שהיא   CDCה־
 ,Vaers ממערכת  נתונים  ועל  החיסון  יצרניות 
תופעות  על  דיווח  המאפשרת  ממוחשבת  מערכת 

לוואי של תרופות וחיסונים. 
ממערכות  נתונים  על  ההסתמכות  מידה  באיזו 
להמלצות  מהימן  בסיס  להוות  יכולה  כאלה  דיווח 
על חיסונים? בהרצאה בנושא "איך לא לנהל תוכנית 
חיסונים" שהציגה בינואר האחרון בכנס ביו־אתיקה, 
בירושלים,  שנערך  אונסקו  מטעם  ומשפט  רפואה 
לרפואה  מומחית  פלטשר,  דיאנה  ד"ר   הסבירה 
הספר  מבית  האישה  בבריאות  המתמחה  פנימית 
לרפואה של האוניברסיטה העברית ומנהלת המרפאה 
של  הבעייתיות  את  בירושלים,  האישה  לבריאות 
 Vaersה־ כמו  דיווח  "למערכות  כזאת:  הסתמכות 
בסיס  מהוות  "הן  אמרה.  מאוד",  רבה  חשיבות  יש 
מידע ומאפשרות לחוקרים ולאנשי בריאות הציבור 
)כלומר לאחר אישור  לבצע מעקב פוסט מרקטינג 
הנתונים  על  לעבור  לשיווק(,  החיסון  או  התרופה 
תופעות  מתגלות  למערכת  הודות  מגמות.  ולחפש 
לוואי של חיסונים שאיש לא היה חושב עליהן לפני 
מערכות  על  לסמוך  אפשר  אי  זאת  עם  האישור. 
כאלה כבסיס לכימות תופעות הלוואי של תרופות 
וחיסונים, מהסיבה הפשוטה שמדובר במערכות דיווח 
שתלויות בפניית המדווחים אליהן והדיווח למערכת 
הוא תהליך לא פשוט. ד"ר דיוויד קסלר, שהיה ראש 
המגיעים  הדיווחים  ששיעור  בעבר  הודה   ,FDAה־

למערכת מוערך בכ־1%־10% בלבד משיעורם 
האמיתי".

 Tdapויעילותו בנשים הרות לא הוכחה, וה־ Tdapה־
מדינה",  באף  הרות  בנשים  לשימוש  מומלץ  אינו 
נימקו חברי הוועדה את החלטתם במסמך ההמלצות. 
אלא שב־2011, שלוש שנים לאחר ההמלצה, שינתה 
הוועדה את החלטתה, ולמרות הכל המליצה על מתן 
ה־Tdap לנשים הרות שלא קיבלו את החיסון בעבר. 

שני  הוועדה   מומחי  ציינו  ההמלצות  במסמך 
ב־2010  פורסם  הראשון  בלבד.  קליניים  מחקרים 
בכתב העת Vaccine ובחן את בטיחות החיסון בקרב 
אלא  מרשים,  נשמע  זה  אותו.  שקיבלו  איש   4,524
שלמחקר לא הייתה קבוצת בקרה שתאפשר להשוות 
את בטיחות החיסון לקבוצה שקיבלה פלצבו, ומספר 

הנשים ההרות עמד על 16 בלבד. 
המחקר השני, שפורסם באפריל 2011, כלל 104 
נשים הרות שרק מחציתן קיבלו את החיסון. החוקרים 
בדקו את הקשר בין רמת הנוגדנים של האם לזו של 
התינוק בנוסף לבדיקת התיקים הרפואיים, ומסקנתם 
הנחרצת הייתה: "לא היו שום תופעות לוואי לחיסון". 
אלא שלא ברור על מה הסתמכה הקביעה הזאת, שכן 
בדיקה  על  מצביע  לא  המחקר  בשיטת  דבר  שום 
הקשור  בכל  לא  ובוודאי  הסיכונים,  של  מעמיקה 
לתינוקות. יתר על כן, בנושא השפעת החיסון על 
העובר מבחינת פגמים מולדים ובעיות התפתחותיות 

לא היה בידי הוועדה מידע מחקרי כלל. 

עדויות דלות, המלצה גורפת 

החליטה   2012 ובאוקטובר  חלפה,  נוספת  שנה 
הוועדה האמריקאית להרחיב את המלצתה והודיעה 
היא ממליצה לכל אישה לקבל מנה של  כי מעתה 
אם  גם  היריון,  לכל  השלישי  בטרימסטר  החיסון 
2011 שגרם למומחי  חוסנה בעבר. מה השתנה מאז 
ההמלצות  במסמך  ההמלצה?  את  להרחיב   CDCה־
שפורסם באוקטובר 2012 לא מוצג אף מחקר קליני 
חדש המעיד על בטיחות החיסון או יעילותו בנשים 
 Tdap הרות. הפרק העוסק ב"בטיחות מתן חוזר של
החיסון  מתן  על  מחקרים  רק  מציג  הרות"  לנשים 
למבוגרים ובני נוער. למרות זאת כותבים המומחים 
ותמותה  תחלואה  במניעת  התועלת  "פוטנציאל  כי 
התיאורטיים  החששות  על  עולה  בילדים  משעלת 

המידע שעליו 

 התבססו מומחי 

ה־CDC בהמלצתם 

מ־2012, ושעליו 

נשענו בהמשך גם 

משרדי הבריאות 

של אנגליה 

וישראל, כלל רק

 68 
נשים הרות 

שקיבלו את 

החיסון, כששני 

המחקרים לא 

עמדו בסטנדרטים 

של מחקרים 

 קליניים 

איכותיים 

 :2008
 ועדת החיסונים של 

ה־CDC דנה בנושא שנית, 
ושוב מחליטה לא לחסן 

נשים בהיריון. 

 :2011
 ועדת החיסונים של ה־CDC ממליצה על מתן 

ה־Tdap לנשים הרות שלא חוסנו בעבר, אף 
שהמחקרים האחרונים לא עמדו בסטנדרטים 

של המחקרים הקליניים הבינלאומיים. 

לא 
מאושר מאושר
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להכניס את החיסון לסל. מפרוטוקולי הישיבות של 
ועדת הסל ל־2013 עולה כי התקיים ויכוח קשה למדי 

בנוגע לחיסון. 
אז מה בכל זאת שכנע את ועדת הסל השנה לכלול 
את ה־Tdap בסל לנשים הרות? בדף האינטרנט של 
תחת  מופיעה  בהיריון,  בשעלת  העוסק   ,CDCה־
 13 הכוללת  רשימה  בטיחות"  "מחקרי  הכותרת 
מקורות. ואולם מעיון מעמיק בהם עולה כי המחקר 
28 נשים  הקליני היחיד בה הוא מחקר קטן )שבדק 
הרות שקיבלו את החיסון( שפורסם במאי 2014 בכתב 
העת JAMA. הממצאים הצביעו על ריכוזים גבוהים 
בהרבה של נוגדני שעלת בעת הלידה בנשים שקיבלו 
שקיבלו  אלה  לעומת  ההיריון  במהלך  החיסון  את 
אותו לאחר הלידה. נשמע מעודד, אלא שגם החוקרים 
עצמם ציינו שקשה להסיק מהמחקר מסקנות הן ביחס 
ולתופעות  לבטיחותו  ביחס  והן  החיסון  ליעילות 

הלוואי.
בטיחות  מחקרי  ארבעה  גם  מופיעים  ברשימה 
הרות שהתחסנו, המסתמכים על  נשים  נוספים על 
על  או  ותינוקותיהן  הנשים  של  הרפואיים  התיקים 
נתונים שהתקבלו ממערכת ה־Vaers. שני החדשים 
והחשובים מביניהם פורסמו ב־2014. במחקר הראשון, 
בין  קשר  החוקרים  מצאו  לא   ,JAMAב־ שפורסם 
קבלת החיסון לסיכון מוגבר ללידת תינוק קטן לגיל 
ההיריון, לידה מוקדמת או בעיות של יתר לחץ דם 
במהלך ההיריון. עם זאת, נמצא סיכון מוגבר )קטן אך 
מובהק( לזיהום של קרומי השליה ומי השפיר. בנוסף, 
תינוק אחד שהסתיימו  הריונות של  נכללו  במחקר 
בלידה חיה בלבד, כלומר אם היו מקרים של הריונות 
שהסתיימו במות התינוק בלידה או לפניה, הם לא 

נכללו. 
של  רשומות  על  שהסתמך  השני,  המחקר  גם 
מרפאות רופאי משפחה בבריטניה, לא מצא עדויות 
נבדק  לא  אבל  מהחיסון,  כתוצאה  מוגבר  לסיכון 
לטווח  מעקב  נעשה  ולא  מולדים  למומים  הסיכון 

ארוך אחר בטיחות החיסון בילדים.
הוא   CDCה־ באתר  המופיע  נוסף  חדש  מקור 
 מאמר הסוקר את תופעות הלוואי שדווחו למערכת 

ה־Vaers בשנים שלפני ההמלצה לחסן נשים 
הרות ואחריה. הסקירה, שערך האפידמיולוג 

 C זהירות, קטגוריה

אלא שמתברר שחוסר מחקרים קליניים מספקים 
הרות,  לנשים  החיסון  של  והבטיחות  היעילות  על 
שגורם להישענות על מחקרי פוסט מרקטינג, אינו 
בעיה ייחודית רק לחיסון נגד שעלת אלא למעשה 
זו  עובדה  הרות.  לנשים  הניתנים  החיסונים  לכלל 
מעט.  לא  האחרונות  בשנים   FDAה־ את  מעסיקה 
ידי  על  האחרון  בספטמבר  שפורסם  מסמך  פי  על 
ד"ר מריון גרובר, מנהלת המחלקה למחקר וסקירת 
חיסונים ב־FDA, לא קיים כיום אף חיסון שאושר על 
ידי ה־FDA לשימוש במהלך ההיריון. ואולם מומחים 
סבורים כיום שחיסון נשים הרות עשוי להוות גישה 
במחלות  תינוקות  של  הידבקות  למניעת  חדשה 

זיהומיות שונות. 
שונים,  חיסונים  הרות  לנשים  ניתנים  כיום  כבר 
כמו חיסוני שפעת וחיסון הטטנוס, אף שלא נבדקו 
על אוכלוסייה זו בטרם אישורם, וחיסון השפעת אף 
מומלץ כיום על ידי רשויות הבריאות לנשים הרות. 
יתרה מכך, כיום נמצאים בתהליכי פיתוח חיסונים 
 hRSV וחיסון B חדשים, כמו חיסון סטרפטוקוקוס
)נגיף מאותה קבוצה שאליה משתייך נגיף החצבת(, 
עשויה  הרות  לנשים  שנתינתם  סבורים  ומומחים 
להוות גישה חדשה למניעת הידבקות במחלות אלה 

בתינוקות. 
לדברי ד"ר גרובר, בהיעדר מחקרים קליניים בבני 
אדם ביחס לחיסונים בהיריון, מסווגים כיום החיסונים 
שמחקרים  ומשמעותה   ,"B כ"קטגוריה  האלה 
די  נערכו  לא  אך  מעודד  מידע  על  הצביעו  בחיות 
 ,"C מחקרים מבוקרים בנשים הרות, או כ"קטגוריה
ומשמעותה שלא נערכו די מחקרים מבוקרים בנשים 
הרות וגם אין מידע מספק ממחקרים בבעלי חיים. 

 ."C מסווגים כ"קטגוריה Dtapחיסוני ה־

הוועדה הוטרדה ולבסוף נכנעה

ביחס  קליניים  ממחקרים  מספק  מידע  היעדר 
לבטיחות החיסון עבור נשים הרות ועובריהן הטריד 
גם את חברי ועדת סל התרופות בישראל, או לפחות 
התנגדו  ברציפות  שנים  ששלוש  מהם,  ניכר  חלק 

 :2012
ועדת החיסונים של ה־CDC מרחיבה את 
 המלצתה וממליצה לכל אישה להתחסן 

 בטרימסטר השלישי בכל היריון, אף שלא 
מוצג אף מחקר קליני חדש המעיד על 

בטיחות החיסון או יעילותו בנשים הרות. 

אוקטובר 2012: 
 משרד הבריאות בישראל ממליץ 

לחסן את כל הנשים ההרות נגד שעלת 
מהשבוע ה־27. ההחלטה התקבלה גם 

בבריטניה ובארצות הברית.

 מכיוון שהחיסון 

כבר ניתן למאות 

אלפי נשים 

בהיריון, אנחנו 

יודעים בוודאות 

שהוא בטוח. אם 

הייתה אמא מתה 

שלושה ימים 

אחרי החיסון, 

זה היה קופץ. 

האם הוא בטוח 

בהיריון? ההיגיון 

 אומר שכן, כי 

הוא לא חדש" 

 ד"ר אביהו 
בר יוחאי

מאושר 

מאושר בארה"ב

בישראל
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ד"ר פדרו מורו, מצביעה על כך שבשנים 2005־2010, 
טרם ההמלצה על החיסון להריוניות, מספר תופעות 
על  שדווחו עמד  הרות  בנשים  החיסון  של  הלוואי 
132, ומתוכן 5% היו תופעות לוואי חמורות )מוות, 
אשפוז במצב של סכנת חיים, אשפוז ממושך או נכות 
תמידית(. לעומת זאת, בין נובמבר 2011 לינואר 2014 
עמד מספר תופעות הלוואי של החיסון בנשים הרות 
16% היו חמורות.  90, מתוכן  שדווחו למערכת על 
כלומר לאחר ההמלצה להתחסן שיעור הדיווחים על 
תופעות הלוואי עלה בשיעור של כמעט פי 2 לשנה, 
ותופעות הלוואי החמורות השלישו את עצמן. גם אם 
מביאים בחשבון את העובדה שההמלצה הגבירה את 
שיעורי ההתחסנות, הרי שהגידול באחוז הדיווחים 

על תופעות לוואי חמורות מדליק נורה אדומה.

מסתמכים על הניסיון

מספיק  הקיים  שהמידע  משוכנע  יוחאי  בר  ד"ר 
כדי להעיד שחיסון ה־Tdap בטוח. "ראשית, אנחנו 
מדברים על חיסון שהוא לא חי, כך שבניגוד לחיסונים 
חיים מוחלשים הוא אינו יכול לגרום למחלה", הוא 
ניתן  כבר  שהחיסון  מכיוון  לכך,  "מעבר  מסביר. 
למאות אלפי נשים בהיריון, אנחנו יודעים בוודאות 
שהוא בטוח. אם היה משהו בעייתי, הוא כבר היה צץ. 
אם הייתה אמא מתה שלושה ימים אחרי החיסון, זה 

היה קופץ. זו בכלל לא שאלה. זו עובדה".

איך אפשר להיות בטוחים שהחיסון בטוח 
ללא מחקרים קליניים כמעט וללא מעקב 

ארוך טווח אחר הילדים?
"מבחינה מעשית יש היום מספיק ניסיון כדי להגיד 
שזה בסדר. לפעמים אם אתה לא עושה עבודה רחבה 
יכול  אתה  לשוק,  חיסון  מכניס  שאתה  לפני  מאוד 
לפספס תופעת לוואי. לפעמים גם עבודה על 3,000 
ב־1992  קרה  זה  חדש.  בחיסון  מספיקה  לא  אנשים 
איך  הפה.  דרך  שניתן  הרוטה  לווירוס  החיסון  עם 
החיסון  הוציאו את  שהתחילו עם הפוסט מרקטינג 
מהשוק, מפני שהתברר שהוא גרם לכאורה לעלייה 
בסיכון להתפשלות מעיים ולצורך בניתוחי מעיים. 
אבל במקרה ההיגיון אומר שהחיסון בטוח, כי הוא לא 
חדש. יש ניסיון קודם על מאות אלפי ילדים ואין שום 

דיווח בעייתי. המידע לגבי החיסון הוא מצוין, ולגבי 
חיסון בהיריון - ישנן העבודות שציטטת, שבמידת 
הניסיון  וישנו  חיוביות,  הן  בהן  שיש  המוגבלות 

המצטבר".
ואם בהמשך הוא יגרום לבעיות התפתחות, 

ולא נדע שהן נובעות מהחיסון?

שמכוונת  מערכת  לבנות  צורך  יש  כך  "לשם 
במיוחד לעניין הזה. אולי יעשו את זה פעם".

הבריאות  משרד  דוברת  מסרה  לכתבה  בתגובה 
שעלת  כנגד  החיסון  יעילות  על  "המחקרים  כי 
לנשים הרות במטרה למנוע שעלת בחודשי החיים 
בסטנדרטים  עומדים  תינוקות  של  הראשונים 
לקביעת  המביאים  המקובלים  המדעיים  המחקריים 
חיסונים  ומדיניות  בכלל  הציבור  בריאות  מדיניות 

בפרט במדינות המפותחות.
של  לחיסונים  המייעצת  הוועדה  "בהמלצות 
מסוכם   2014 מאפריל  העולמי  הבריאות  ארגון 
מאוד  ויעיל  בטוח  הנו  הרות  נשים  'חיסון  כלהלן: 
בהגנה על תינוקות מפני שעלת. חיסון נשים הרות 
שעלת  למניעת  ביותר  היעילה  כאסטרטגיה  נחשב 
או  תמותה  שיעור  עם  מדינות  לפיכך,  בתינוקות. 
חיסון  לשקול  רשאיות  בתינוקות  גבוהה  תחלואה 
נשים הרות בנוסף לתוכנית החיסון הראשונית של 
תינוקות'. אכן בישראל קיים שיעור תחלואה גבוה 
למנוע  אפשר  רובם  שאת  פי  על  אף  בתינוקות, 

באמצעות חיסון נשים הרות", מסבירה הדוברת.
אלא שהציטוט הזה אינו מדויק. מה שבאמת כתבו 
חברי הוועדה המייעצת של ארגון הבריאות העולמי 
במסמך הוא כי "ועדת העבודה ממליצה לשקול חיסון 
לחיסון  משלימה  יעילה  כאסטרטגיה  הרות  נשים 
תינוקות במדינות או במצבים עם תמותה גבוהה של 

תינוקות משעלת".
במילים אחרות, ההגדרה "תחלואה גבוהה" שבחר 
משרד הבריאות להכניס לציטוט לא קיימת במסמך 
המקורי, אלא רק "תמותה גבוהה". בישראל אכן הייתה 
עד 2012 עלייה בתחלואה בשעלת של תינוקות, אך זו 
אינה קריטריון בהמלצת הוועדה לחיסון נשים הרות, 
ובאופן אבסורדי דווקא ב־2014, כשהוועדה החליטה 

להכניס את החיסון לסל, ירד שיעור תחלואת 
התינוקות ב־45% לעומת 2012. 

 :2013
חברי ועדת סל התרופות בישראל 
מתלבטים קשות אם להכניס את 

החיסון לסל ומחליטים שלא. 

ינואר 2015: 
החיסון נגד שעלת 

נכנס לסל התרופות 
בישראל.

נכנס לסל 

הבריאות לא בסל 

הבריאות

מה באמת גורם 
לעלייה בשכיחות 

השעלת?
18 תינוקות מאזור ירושלים 
אושפזו בשלושת החודשים 

האחרונים לאחר שחלו 
בשעלת, והרופאים מצדם 

מיהרו להפנות את האצבע 
המאשימה להורים שלא נתנו 

לילדיהם את החיסון. אלא 
שמחקר שפורסם לאחרונה 
 Proceedings בכתב העת

 of the National Academy

of Sciences מצא שהסיבה 

לעלייה בשיעורי התחלואה 
נעוצה כנראה בחיסונים עצמם 

וביעילות הבלתי מספקת 
שלהם. החוקרים, מהיחידה 

 למחקר וסקירת חיסונים 
ב־FDA, מצאו שהחיסון אמנם 
מונע תחלואה חמורה אך לא 

בהכרח מונע הידבקות בחיידק 
ואת המשך העברתו למי שאינו 

מחוסן, ולפיכך כדי להשיג 
שליטה אופטימלית בשעלת 

יש צורך בפיתוח חיסון משופר. 

 פברואר 2015 מנטה36


