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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  
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מחד  2442מהחיסונים הנ"ל מאז אושרו לשיווק בשנת  הדיווחים הרבים על תופעות לוואי חמורותלנוכח 

 כפי שיפורט בהמשך, אבקשך:תרומה האפשרית הצנועה שלהם בישראל מאידך וה

ח' החל -לבטל את ההחלטה לחסן באופן גורף, כחלק מתכנית החיסונים המומלצת, נערות בכיתות ז' .1

 .משנה"ל הבאה תשע"ד

 .(Gardasil, Cervarixאישור שיווק החיסונים בישראל )שני החיסונים לשקול מחדש את  .2

ולתאם עם  יות מחיסונים אלולציבור המזהירה מפני תופעות הלוואי החמורות האפשרלפרסם הודעה  .3

 .משרד החינוך היערכות לטיפול בנפגעות בבתי הספר

 הצעדים הנ"ל מתבקשים, לאור המידע שהצטבר על חיסונים אלו והנתונים הבאים:

 התועלת האפשרית

נשים בשנה בלבד )מאובחנות עם סרטן צוואר  134לחיסון פוטנציאל מירבי של מניעת זיהום בכ  .1

 .וירוס הפפילומה המצויים בחיסון(הרחם עם נוכחות של זני 

 צוואר סרטן את יםמונעבהכרח  םאינאך  הפפילומה וירוס מזני 0 -ב הדבקה עומנעשויים ל ניםהחיסו .2

 .עצמו הרחם

 אין שנים 8 לאחר. חודשים 15 לאחר משמעותית פוחתת מהחיסון כתוצאה הנוצרת הנוגדנים כמות .3

נשים ישארו מספיק נוגדנים כאשר תתחלנה  134מאותן . בכמה 1,2למדידה ניתנת אשר נוגדנים כמות

 ?לאחר שתתבגרנה , אמצעי ההדבקה הנפוץ ביותר,בקיום יחסי מין

 לקיחת הואבמדינות מפותחות כישראל,  הרחם צוואר סרטן למניעת ביותר האפקטיבי האמצעי .0

, כפי שטוענת ד"ר במידה משמעותית החיסון יתרון את שמבטל מה, תדיר באופן הרחם צוואר משטח

ל חיסון הגרדאסיל, ש II+IIIשלב  םלמחקרי שותפה שהייתהדיאן הארפר, מומחית עולמית בתחום ומי 

שותפה למרבית המחקרים המפורסמים על חיסונים אלו ומי שהייתה יועצת ומרצה בתשלום עבור 

 .Merckחברת יצרנית החיסון, 

. בהיות החיסונים האמורים ארוכות שנים ונמשכים איטיים הינם הרחם צוואר סרטן התפתחות שלבי .8

חדשים יחסית, יחלפו שנים רבות בטרם נדע להעריך את תרומתם הקלינית בהפחתת שיעור סרטן 

 .צוואר הרחם

 שני של הדף(דו ה)המשך בצ
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 סיכוני החיסונים

ועד היום  2445דווחו מתחילת שנת  (VAERS) למערכת הדיווח על תופעות לוואי מחיסונים בארה"ב .1

 אירועים בדרגות חומרה שונות. 28,444מ  יותרלנוסף , HPVמקרי מוות מחיסוני  62

 ללקות בסיכון 14 פי של לעליה גורם החיסון כי נמצא 2442-2442 השנים בין שנעשה במחקר .2

 אישפוז ודורשת העצב במעטפת הפוגעת, חריפה עצבית-רב דלקת תסמונת) בארה-גיאן בתסמונת

 החירום מקרי במספר 5.8 פי של עליה היתה הגרדסיל חיסון לאחר כי דווח ב"בארה, כן כמו(. מיידי

 ונגד שפעת כנגד שחוסנו לנשים בהשוואה לאשפוזים שנזקקו נשים יותר 12.8 ופי למרפאות שהגיעו

 .3המוח קרום דלקת

 מקרים יותר על דווח, החיסון ממועד יום 154 במשך מחוסנות נשים אחרי עקב אשר נוסף במחקר .3

( התריס בבלוטת הפוגעת אוטואימיונית מחלה) השימוטו במחלת חלו אשר נשים של( 22%)

 קשות לוואי לתופעות הגרדסיל חיסון את הקושרים מחקרים ישנם. 4מחוסנות לא לנשים בהשוואה

 .5,6מוות ואף אוטואימיוניות מחלות הכוללות

 תופעה, 2-22 בגילאי בנשים עוויתות התקפי: היו בגרדסיל חיסון לאחר שנצפו נוספות לוואי תופעות .0

 בחוט דלקתית מחלה,  transverse myelitis, 7,8הכללית באוכלוסיה מאשר יותר גבוהה היתה זו

 הפלות עברו החיסון בזמן בהריון היו אשר מהנשים 28%. 8עיצבית מוטורית מחלה וכן, 8השדרה

 .9החיסון לאחר ספונטניות

, בגרדסיל התחסנות לאחר דווחו אשר החמורות הלוואי תופעות מספר כי טוענת הארפר דיאן ר"ד .8

 את הופך ובכך עצמה המחלה של החמורות הלוואי תופעות מספר על עולה, מוות מקרי לרבות

 .10למנוע אמור הוא אותו הרחם צוואר מסרטן יותר למסוכן החיסון

 לתכנית שהתווספו לאחר חודשיים, הפפילומה וירוס חיסוני על ההמלצה את מבטלת יפן: 2413 יוני .2

 .11לוואי תופעות על רבים דיווחים לאחר, המומלצת

 sanevax.orgרשת האינטרנט מוצפת במאות עדויות של נפגעות חיסונים אלו, למשל, באתר  .6

בדומה לעדויות על אפקט החיסונים על שיחלוף זני וירוסים וחיידקים לאחר שנים רבות של  .5

יסונים )שעלת, פנוימוקוק, דלקת עוצבה(, קיימת אפשרות דומה בעתיד התערבות באמצעות ח

 לעידוד זנים אלימים יותר של וירוסי הפפילומה.

 יעילות, לדבריה. מפותחות במדינות זה בחיסון השימוש נגד פומבית בביקורת יצאה הארפר דיאן ר"ד

 מדיניות איננה מין יחסי קיום תחילת לפני שנים צעירות נערות חיסון ולכן שנים חמש לאחר פגה החיסון

 מוקדם מאותר כאשר המקרים בכל כמעט להבראה ניתן הרחם צוואר סרטן. הציבור לבריאות התורמת

 .10הרחם צוואר משטח בדיקת באמצעות

משוואת הסיכון/תועלת במקרה של החיסונים נגד וירוס הפפילומה ברורה וזועקת: החיסונים פרופ' גרוטו, 

צפויים לחשוף הרבה יותר נערות לתופעות לוואי חמורות לרבות נכויות קבועות ומוות, בהשוואה לנערות 

אנא בחינתך המחודשת את אישור השימוש בחיסונים הבודדות שאולי יזכו להגנה מחיסונים אלו בעתיד. 

 .הכנסתם לתכנית החיסונים המומלצת החל משנה"ל הבאה, תשע"דאלו בישראל, ובמיוחד 

 

 בברכה,

 עמותה למתן מידע על חיסונים –, יו"ר "חסון" מור סגמון
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