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א'אדרתשע"ג
2013פברואר11

 

 אל:  פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 

 

סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על  ניצול הכניסה לגנים  הנדון: 

ית חיסון כנבת  HPVנגד חיסוןההממשלתיים לשם שיפור שיעור  קבלת חיסוני השגרה ועל שילוב 

  98.5.59תלמידי בתי הספר, 

 

הועדהדנהבשני30.1.13-ב זיהומיותולחיסוניםכשיחתועידהטלפונית. התקיימהישיבתהועדההמיעצתלמחלות

 נושאים:

ות.לדשלגילהילשםשיפורשיעורקבלתחיסוניהשגרההנכלליםבחוקחינוךחינםניצולהכניסהלגנים.1

.בתכניתחיסוןתלמידיבתיהספר HPVשילובהחיסוןנגד.2

בישיבהשתתפוה הועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסוניםפרטלד"רעפרהאקסלרוד, גרינברג,חברי דוד פרופ'

ה השתתפו כן וד"רמיכלשטיין. ד"רפאולסלייטר כהן, דניאל פרופ' גרין, מנפרד זיוהחבריםהמשקיפיםפרופ' ד"ר

שריתיערי,מרכזתארצית,בקרהעלגףלאפידמיולוגיה,ד"רערןקופל,רופאהאמוזמנים:אמיתיופרופ'אליסומךוה

 שירותהבריאותלתלמיד, לשכתעו"דטליהאגמון, הממונהעלהיועצתהמשפטיתשלמשרדהבריאות, עיריתלבנה,

ירושלים החינוך, משרד הבריאות, פלד, מאיה ד"ר -עו"ד משפטרז, לבריאות, והמרכז הציבור לבריאות הספר בית

.להלןסיכוםהדיוןוהמלצותהועדה.'יונהאמיתימאיגודרופאיהילדיםפופרוברסיטתחיפהניואתיקה,או



 תקציר מנהלים

 לשם שיפור שיעור ההיענות של קבלת חיסוני שגרה של גיל הילדות.ממלכתי יצול הכניסה לגן נא. 

ב דנה הועדה ניצול ההזדמנותשל במסגרתחוק לגן הילדים כניסת חינםחינוך לראשונההשנה לשםשיפורשהופעל

3הרשויותהמקומיותלכלההוריםלילדיםבניהשנההוסדרהפניהמיהשגרהשלגילהילדות.וקבלתחיסשיעורכיסוי

 לגניםשנים המומלציםהנרשמים החיסונים בכל ילדיהם חוסנו אם לבדוק כדי חלב לטיפת לפנות אותם המעודדת

יעיליותרשלנוסףושימושהועדהדנהבהצעותלומציעהלהםלפנותלתחנתטיפתחלבלשםהשלמתקבלתהחיסונים.

ביניהן לשםהשגתמטרהזו בעתהרישוםאישורמתחנתטיפתח:הרישוםלגן לבעלקבלתהחיסוניםדרישהלהציג

והחתמתהוריםעלסירובלחסן.הועדהלאאמצההצעותאלומהסיבותשלהלן:

א.הקשייםהמעשייםבביצוען.

יעילותןאוהתועלתהצפויהמהן.ב.העדרמידעעל

ה  ג. התקדמותהמשמעותיתבהפעלת תוך החיסוניםהלאומיתשתאפשר תזכורו1-2מערכתרשומת תשניםמשלוח

להוריםשלאחיסנואתילדיהםבגילאיםשוניםובנוסחהמתאיםלכלגיל,כוללבגילהכניסהלגןממלכתי.

 הועדהממליצהלמשרדהבריאותלהשליםבהקדםהאפשריאתמערכתהמיחשובהזו.

 בתכנית חיסון תלמידי בתי הספר.   HPVשילוב החיסון נגדב. 

חיסוניםבמהלךשנתהלימודים:2מתוכנןשינתנובכלכיתותח'2013החלמספטמבר

.Tdapהבניםוהבנותיקבלוא.
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. HPVשלהחיסוןנגדמנות3הבנותיקבלוב.

ועדהדנהבשאלהאיזותכניתלהעדיף:ה

שניההמנהיקבלוהבנותאתהבתחילתהשנה.בהמשךהשנהבכתהח'יחדTdapומנת HPV א.מתןמנהראשונהשל

.HPVשלהחיסוןנגדשלישיתהו

ז'וח'.יתותנימחזורים,כלהפרידאתמתןשתיהחיסוניםלשב.

ליצהעלחלופהב'.כדישניתןיהיהלהחליטאיזהחיסוןינתןבכתהז'ואיזהבכתהח'ממליצההועדהלראשהועדהממ

שירותיבריאותהציבורלבדוק:

לכיתהז'לאחרשהואנכללבכתהח'בתוספתהשלישיתשל HPVהמשמעותהחוקיתשלהורדתהחיסוןנגדמהא.

חוקביטוחבריאותממלכתי.

 בכיתותז'מולח'.קליטתהמסריםהקשוריםבמתןחיסוןזהו HPVב.האםצפויהבדלבהשגתכיסויחיסון

 

 סיכום הדיון

 

 הודעות .א

,בהתאםלהמלצתהועדהנכנסלתכניתחיסוניהשגרהשלבנותבכתותח' HPVהחיסוןנגד.1 פרופ' ש. רשפון:

.2013החלמספטמברינתןסרווריקס.המיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים

ליזכורשועדתהסלהמליצהעלגרדסילולאעלסרווריקס.אנימבקשלדעתמדועיעשהשימוש פרופ'. ר. דגן:

סרווריקסועדמתי?בחיסון

.אניאבקשמפרופ'גרוטושיענהבכתבעלשאלותאלו פרופ' ש. רשפון:

2 לידהולאחרפציעהכחלקממניעתטטנוסלאעבראתועדת Tdapהחיסון. לנשיםלאחר

יאותהציבורשירותיבר.2014"לשנתלועדתהס".בימיםאלוהופץקולקוראל2013לשנתהסל

להגיש מתכוונים הסל" ל"ועדת של אחת פציעהב  Tdapהחיסוןמנה ולאחר הריון הועדה.

נגדשעלתעלחיסוןנשיםתדוןבישיבתההבאההמיעצת כך.לשםהגנהעלהתינוקבכלהריון

ותלוונטיאמץמדיניותזווברלןאנונדוןבנימוקיםשהביאואות.אנגליהבארה"בופועליםכברב

לישראל.שלה

הסיבה.לעלחיסוןעובדיבריאות"חוזרמנכעדכוןשלישיתשלשלחתיאליכםאתהטיוטהה.3

בנוסףשופר.במערכתהבריאותלתכניתהחיסוניםעובדיהמינהלהיאהוספתהעיקריתלעדכון

האםיש.אנימבקשלקבלהערותחבריהועד.בהתאםלניסיוןשלהמשתמשיםבחוזרנוסחה

תקבלובקנדהובבריטניהשההמלצותנושאשנישידוןבועדהבאחתהישיבותהקרובותהוא.4

ה העדפת על על ובקנדה בילדים, שפעת נגד מוחלש החי השימושהמחיסון הגיל רביהארכת

 בריאים.מתןהחיסוןגםלאנשיםשאינםושנים59לגיל49מגיללשימוש,

שיציעואותם.יניםשיועלואנימבקשימעונאםישנושאיםנוספיםשחבריהועדה
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 ניצול הכניסה לגן לפי חוק חינוך חינם לשם שיפור שיעור ההיענות של קבלת חיסוני שגרה של גיל הילדות.  .ב

 
בסוגיההעקרוניתשלהתנייתהכניסהלמערכתהחינוךבאישורעל2008-דנהבהועדההמיעצת פרופ' ש. רשפון:

 קבלה הועדה חיסונים. קבלת ההאת נתוניםהבאהחלטה הבריאות משרד בידי כיום "אין :

קפיםומעודכניםעלשיעורכיסויהחיסוניםבשניםהאחרונות.איננויודעיםהאםירדשיעורת

ומההסיבותלאיקבלתחיסונים.גםאםימצאשקייםאםירדמההיקףהירידהוכיסויהחיסון,

ישלמצותדרכיםאחרותפחותמגבילות הרי בילדים, החיסון צורךלהעלותאתשיעורכיסוי

לפנישפוניםלחקיקה.צפוישחקיקתחוקבנושאזהלאתהיהיעילהולאתעלהאתשיעורכיסוי

הוריהילדיםהמתנגדיםלחיסונים.בלוהחיסוןבשלקשייאכיפתווריבויפטוריםמחיסוןשיק

הועדה.ביןהמלצותהועדההיתהההמלצהלהאיץאתהקמתהרשומההלאומיתשלחיסונים

 החליטהשכאשריהיהמידעיותרמדויק,היאתדוןשובבנושא.

במסגרתחוקחינםגןניצולכניסתהילדיםלנושאאחרונההתקימודיוניםשוניםבהוחציהנשב

צתלמחלותזיהומיותיעהמבועדהדוןבנושאזהתוכנןשנפורשיעורכיסויהחיסונים.שילשם

חודשיםולחיסונים מספר מועד.לפני נקבע לדיון , אך מנכ"ל הבריאות ביקשתשובהמשרד

ד"רקלינר,בלהרובין,ד"רגרוטו,פרופ'עםהח"מ,התקייםבדחיפותדיוןהלשאלהזו.מידית

חונו ומירה ידי.ביץ'אלרן על החיסונים מתן של כפיה ליזום הצדקה שאין הוחלט זה בדיון

התניהשלההרשמהבאישורקבלתחיסוניםאלאלהשתמשבהרשמהרקכהזדמנותשלתיזכור

הוסכםביןמנכ"למשרדהבריאותלמנכ"ליתמשרדהחינוךעלנוסחזווידוע.בהתאםלהחלטה

להלןהנוסח:הנרשמיםלגנים.3לההוריםלילדיםבניודעהשהרשויותהמקומיותישלחולכהה

תכנית" לפי החיסונים כל את שקיבל ילד מוגן! שיהיה דאגו לגן, מגיע שילדכם לפני עוד

אינםחיסוניהחיסונים החיסוניםבישראל מחלותילדות. יותרבפני מוגן המומלצתבישראל,

ילדכםקיבלאתכלהחיסוניםהמומלצים.לגןהואמועדמצויןלבדיקההאםהחובהאבלהרשמ

מצבהחיסוניםוהשלימואתהחסר.אלתשכחולהביאאתכםאתפנקסגשולטיפתחלבלבדיקת

 ."החיסוניםלטיפתחלב

פרופ'םבראשורופאיהילדים,זמיהדיון,נציגיאיגודיהביעויהנ"להתקבלהההחלטהלאחרש

אתהזדמנותשלרישוםמספיקתמנצלהאינשההחלטהנםמתוכןו,אישביעותרצאמיתייונה

לגן ל.הילד הסיבה דיון החוזר ובאותהיום מכיווןנושא הילדים. רופאי איגוד בקשת היא

הממונהעלהבריאותבמשרד,שהדיוןקשורלנושאכניסהלמערכתהחינוךהוזמנהעיריתלבנה

ושהחינוךבירו ההקשריםהלים, עו"דטליהאגמוןוהוזמנשלהסוגיהיםחוקיוהיםאתילגבי

ביתהספרלבריאותממאיהפלדרזד"רועו"דמלשכתהיועצתהמשפטיתשלמשרדהבריאות

ואתיקה משפט לבריאות, והמרכז הציבור חיפה.של מנקודתאוניברסיטת יוצא היום הדיון

ידיהמנכ"ליםעלחבמשותףסשנואתילדולגןחינםהרושםלכלהורהכתבמוצאשלקיוםהמה

הממשלה.ידרמששנישל

לגישהשהתקבלהאזחיזוקיםפורסמושצוינהקודםכאשרהועדהקיבלההחלטתה2008מאז

עלידיד"רברוךחקריםשבוצעובישראללגישהמידתיתזו,מחקריםשביצעובמכוןגרטנרממ

היאעיקריתשלהם.המסקנההע"יענתעמיתאהרוןומחקריםאחריםעירייתתלאביבבולןו
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עלחיסונושלאינדיבידואליתלקבלהחלטהיותרמבעברשההוריםשלילדיםבישראלמבקשים

 שלהם. הילד מקובלת לא היא ואם עליהם, מקובלת לא הכופה הגישה קיםחשש לאשהיא

.תהיהיעילה

 שני, ששלחהמצד אמיתימחקר הועדהפרופ' לחברי זה במחקר מסקנההפוכה. נשאלוהציג

נמצאההוריםמהדעתםעלהתניהשלכניסהלגןבקבלתחיסונים שישמעטמאודהתנגדות.

.לכך

הקודמתחלטההבקשמשנידובריםשיהיוראשונים:ד"רליזהרובין,שהשתתפהבישוםהמאני

דיוןהליוזמיםשופרופ'יונהאמיתי,אחדה,דעתהומההיאמיושמתספראיךבענייןזהכדישת

היום.

ל :ד"ר ליזה רובין לבעקבותהחלטתהמנכ"ל פעול החיסוניםשלהניצול להעלותאתכיסוי כאמצעי כניסהלגן

עםעיריתל נפגשנו לועםהרפרנטיבנההילדים, אביקמינסקי.חינוךבמרכזלשלטוןהמקומי,

2012דצמבראשרהאתהפניהואתהנוסחשלהבמנכ"ליתמשרדהחינוך זהבדיוקלפניהיה.

לגנים. ההרשמה פתיחת קמינסקי אבי טפסיםהודיע בקבלת תתעסק לא גננת איןושאף כי

כ בתהליך. כלל הגננות את לשתף שן הבהיר בעיה קיוםהרשמהקיימת עקב המסר בהעברת

למעשההואאמרשמרכזהשלטוןולכןאיןמפגשלמסירתטפסים.מחציתמהרשויותמקוונתב

האוסיףשמבחינאני.רקלתזכורת,ומסכיםלהוספתעודטופסלהרשמהלגןמתנגדהמקומי

נואיחינםחוקחינוךחוקי.,איןלכךמעמדעלקבלתהחיסוניםמשפטיתגםאםדורשיםטופס

ךיכשטופסאישורעלקבלתחיסוניםלפ.הצורךלהגילגןבשלמצבחסינותקבלהאפשרלמנועמ

זהנחשבלסוגיהטעונהולאמצב.הוריםמעבירמסרלאמדויקלאףואולי,"ללאשיניים"הנו

שתהיה הסכמנו כן ועל דרישהלטפסיםמטיפתתזכורתעלטופסההזמנהלגןרקרצויה בלי

.חלב

מסכםשגםה :פרופ' ש. רשפון להפעלתהבצורההצנועהוהמידתיתהחלטהאני נתקלהבבעיותיישוםשהביאו

.מצומצמתעודיותר

היטיבהלתאראתהמצב :ליבנה.ע ד"ררובין .לבקשתמשרדהבריאותאותהמשרדהחינוךנמנכ"לית.

לרשויות.ונפגשנו,באמצעותוהופצהההנחיהאית.היהאביקמינסקיישאישהקשרקבעההיא

עשינו.בגללהעומסהמקומיותשויותבעיתההיענותהנמוכהלפעולהברהואהעלהבפנינואת

המירבשיכולנו.תלדעתיא

מבקשיםמההוריםאישורשהיובטיפתחלב.ךכיוםאיןכילפ פרופ' ש. רשפון:

אמיתי פרופ' עמדתך. הצג אנא , בעיקר מתקיים בקשתךלהדיון שפי דעתךלאחר הבעת

האינהמספיקה.טשההחל

קודםקיבלההסכמהבאיגודרופאיהצעהש2012אניהעליתילדיוןבועדתהחינוךבכנסתביולי :פרופ' י. אמיתי

 בתיהצעהילדים. די שלא אומרת בלבד החיסוניםתזכורת להשלמת ללכת להורים הרי רוב.

ניהעודטופסמתפישהשלהתזכורתבחלקמהםהיאשזשהאניחוששחיסנואתילדם.הורים

ול  רבים טפסים זה עם יעשו מדברא שניים כולל שנעשו במחקרים . אילן,באוניברסיטת ר

 קיבלנו שהיו ידועתוצאות מקודם: ו4%ות כלל מחסנים לא באופן6%-מההורים מחסנים

 בשני כששאלנו מחסניםסקריםהחלקי. לאמחסניםאתההוריםשאינם ,אתהשאלהמדוע

משמעת,שונותכמובעיותמאלא,אידאולוגיתשהסיבהאינהמההורים50%-בהתשובההיתה

סטנדרדישיופנהמתחנתטיפתחלבטופסאנימציעטיפתחלבסגורהוכו'.תחנתהילדמנוזל,
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מ הילדיםאו רופאי , הילדים רופא או חלב טיפת אחות שבו שגרתמודיעים השלים שהילד

סחיסוניו שיכלל מוצע . עיף בו זה באישור ימלא ההורה הצורך "הובאבמקרי לידיעתיוכי

 הבריאות משרד ניבעהמלצת הגן על חיסעלילדינה וידי לחסןנים, בדעתי אין ".אותואך

 זה. נושא סוגרת ההורים חתימת זה ממלכתימצב לגן להיכנס ילד מאף ימנע לא הילד לא.

 המשמעותהיקופחמבחינתהזכותאו לכספיתשלגןחינם. עו"דטליהאגמוןהצגתיהצעהזו

אתכל"לטרטר"למה:שאלההיאיותר.מידתיתוהיאהציעהבהשיפורכדישהפעולהתהיה

חיסנוכןההוריםשאחוזגבוהשל,זודרישנהמיותרתמאותובבקשהלהגישטופסזהההורים

היאואנישנים.2.5:גילהתשובה.החיסוןהאחרוןבאיזהגילניתןהיאשאלהאתילדיהם.

טופסשהילדכשגרהביוםמתןהחיסוןהאחרוןבגילזהחלבתמלאיפתטתחנתאחותשמציעים

הגיל פי על חיסונים שגרת את .השלים ימנע זה טופס לגשתאת הילדים רוב מהורי הצורך

פסבידםושלאיהיההטמההורים10-20%במיוחדלטיפתחלבלקבלאותובעתהכניסהלגן.רק

ההצעה זו הצעהשדורשתמכלההוריםלפנותמתאימהיותרמהמידתיותבהיש.הםשיופנו.

.לטיפתחלבולקבלאישור

 פרופ' ש. רשפון: היום 2ישבדיון זהההההיבטהיבטים: הוא ואחד מהותיהעקרוני : ביןהתאמת המידתיות

.פרקטיותהות,מעשיוה,היעילותהשניהיא)שהיאראויה(.ההיבטהצעדהמוצעלביןהמטרה

 מוכניםשמשרדהבריאותהציעטופסבאפילו שלטוןהמקומימרכזהבלמסורלהוריםלאהיו

 דורשתשלפרופ'אמיתיהנהמשופרתמןהנוכחיתמבחינתההורים,אךהיאההצעהלעסוק.

 גםיעילותשיאסוףאתהטפסיםמנגנון שלאנמצאהיום. מנגנון אותם, ההצעהאינהוישמור

.עשוילהקלבצועפעולותמסוגזהשנתייםמוכןעודכהשיהיחיסוניםמקווןישוםרידועה.

.לאניתןלהשתמשבגננותלקבלתהאישוריםולבקרהשלהם :ליבנהע.  

 :'מ. חונוביץ עלפיו ועו"דאגמוןהואמעולה. בעתיקבלובאופןאוטומטי,ההוריםהרעיוןשלפרופ'אמיתי

לאסוףחסךהצורךי.מהוריםשחיסנוהחיסוניםלפנקסיצמידואישורשקבלתהחיסוןהאחרון

.לקראתההרשמהלגןאתהטופסבביקורמיוחדבטיפתחלב

 פרופ' ש. רשפון: אין אמיתי פרופ'  רקלהוריםהמיועדתכפיהוהתניהאלארקהסבתתשומתלבבהצעהשל

אינההבאתוטיפתחלבאואיהבאתאישורלפיהצעתואתילדיהם.סנובאופןמלאישלאח

לגןכרגיל.תקבלמונעתמהילדלה

מקובלעלכולנושהרעיוןשלפרופ'אמיתיהנומצוין.אולם,עלינולוודאשהתהליךהמוצעלא פרופ' א. סומך:

יגרוםטרדהלהורים.אזהואעלוללהתפסככוחניובסופושלדברגםלאיעיל.מאחרשבונים

ממוחשב,אנימציעלטווחהארוך,שכלהורהיוכלבצורהכיוםבמשרדהבריאותמערךחיסונים

ממוחשבתלהוציאבעצמומהמחשבשלואישורעלהשלמתתכניתהחיסונים.צריךלפעולכך

שמערכתהרישוםבגןתוכללהגיעלמידעהמקווןעלהחיסונים,וגםלהורהתהיהאפשרותלדעת

לעשותזאת.בזמןאמתההורהיוכללדעתהאםהילדסייםחיסונים.אנימציעהחלטהעקרונית

האםהילדמחוסן.

סומ :ד"ר ל. רובין הבריאותבהקשרלרשומתהחיסוניםהלאומית.משרדךמציעלמעשהאתמדיניותפרופ'

לאנפתרועדהיום.שלילדיהםמתהחיסוניםתהיהלכלהורהגישהלרשושקבעהמשרדמנכ"ל

שנתהלימודיםבאנימקווהש.הרשומהעודלאהושלמהשיאפשרוזאת.כלהבעיותהטכניות

הכנסלרשומה,איךלוסודיותסוגיותה.לאנפתרושניםהרשומהתהיהקיימת3לגביבניהבאה

תוכנןמלכתחילההרשומהממילאופעלאבלישהחלטהחדמשמעיתשזותהיההדרך.כאשרת
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לאחרונהלהורים.תזכורותשהיאתנפיק הממסדשתזכורותמפורסםמחקרשמעיד ותמעלן

תוצאותמחקרזההופצולבחירהועדהלפניהישיבה.כיסויהחיסונים.שיעוראת

 :פרופ' ש. רשפון באני בפרטיםהמעשייםולדון סומךמצוינתנותעקרומבקשלסגתמהדיון ההצעהשלפרופ' ..

הי א קובעת שעל משלמעשה רד גורמיםהבריאות על משימותיו להטיל ולא בעצמו לפעול

ודעשנים3אחריםשאינםמעוניניםבדבר.צפוישהמערכתהממוחשבתתבשיללמשימהזולבני

שנתיים.עדשנה

ישפהשתירמותדיון.הרמההאחתהיארמתתזכורתלהוריםעלהצורךלקבלחיסונים.מה רז: -עו"ד מ. פלד

יתזכורותאוטומטיותיכוללענותעלרמהזובצורהטובה,אךהאםזהשד"ררוביןסיפרהלגב

מספיק?הוצעכאןלדרושהצגתאישורעלחיסוןאולחילופיןהצגתחתימתההוריםעלסירוב

אםהיאתמריץשמעברלסתםתזכורת.למשל,לחסן.בדרישהזוישתועלתרקאםהיאמייצרת

טופסשהסכימולאבנוחאםללהרגישגורמתלהורים אבלזהדורששלארקיביאו אחיסנו.

לחיסוןאוחתמושאיןבכוונתםלעשותזאת.זהמחייבללוותאתהתזכורותבפעילותשמיצרת

רצוןלחסן,למשלחינוךהגננות,שיאפשרלהןלהגיבתגובהמתאימהלאיהצגתטופסולטופס

עלהטופסש"אנילאמתכווןלחסן"הריעםחתימה"אנילאמתכווןלחסן".אםאנוממליצים

משרד ושל שלנו עבודה מחייב זה נוספים. לאנשים גם ולהעבירו בגן להפקידו לפעול צריך

החינוך.

מכיווןשלאנוהגיםלחסןבגןלמהזהדורשמעקבמעברלהצהרתההורה..לאהבנתילמה פרופ' ש. רשפון:

יחסנווהטופסנשאראצלםלאעשינודברמשמעותי.םשלאמיוחותיםההוריםמגיעאם :עו"ד מ. פלד רז

התיחסותוצריךשיתויק. פרופ'. ר. דגן: צריךשתהיהאליו בקורתעבורהגננתתלמשלאםישטופסכלשהו

למההכניסה לגן וכו'. זהיגיעלעAתהיההתפרצותשלהפטיטיסאםילדלאמחוסן תונותי,

ומיוהע סיפור תעשה יתונות הטפסים. את דרשו כמה בגן יבדוק ושהו מטפלים לא לאאם

,שאםלאלהיותמתויקךצריטופסהספיקהמילהשלהורים.צורךבטופסומןמתיקיםהריאי

ערך.דבראיןלכן

 followאצלהגננת,אלאלעבורהלאהלמשרדממשלתי.צריךלהיותמתיוקצריךלהיותיותרעו"ד מ. פלד רז:

upפציות.לשתיהאו

צורךלעקוב.נראהלישישלפעולבליצורךלהטילעלמשרדהחינוךאתה פרופ'. ר. דגן:

סירובבטיפתחלב?היפסאתטשמורהאםמוצעל פרופ' ש. רשפון:

טיפתחלב.דרךאניחושבתשזהצריךלעבורלאדרךמשרדהחינוךאלא :עו"ד מ. פלד רז

מגיעלטיפתחלב.איפהנתפוסאותו?מישלאמחסןלא :ליבנה .עגב' 

להגיעלטיפתחלב.צריךרהריהואאישוחייבלהציגההורהאם :עו"ד מ. פלד רז

קבלאוטומטיתאישורשיצמידחיסוניםילקבלאתכלתכניתשמסיים2-2.5ילדבגילהצעתםש

 החיסוניםההורה להלפנקס יתבקשו ההורים . הציגו נעבעת הרישום בגן. ברשותרישום שה

ללכתשוק.הוריילדבליאישוריתבהטופסאתהמקומית,הרשותלאיודעתהאםהגננתתראה

.אינהנכללתבתהליךמוצעזה.הגננתיחסנושלאלחתוםאולטיפתחלב

.אתילדוחסןישלאמדוברעלהטפסיםשלהצהרתהורה פרופ' ש. רשפון:

אנשים Xשלאהשלימואתהחיסוניםשעדייןיכוליםלהשלים.ישלךהילדיםאותנומעניינים פרופ'. ר. דגן:
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 שלאהשלימו, במקריםאלו ששלחנו שאותםצריךמסמכיםשלאהשלימו, הםלהשליםו/או

מסרביםלהשלים.

ל פרופ' ש. רשפון: לפירוטגהדיוןדעתי להגיע הועדה תפקיד זה אין המוצע. התהליך של קטנים לפרטים לש

.ברמהאליההגענו.עלהועדהלהציעתכניתעקרונית

עכש ועדהעד חבר לסכםשאף הראוי חקיקהשתכפהקבלתהחיסוניםכתנאיימן לאהציע ו

.2008-.מכאןשעמדתהועדהלאהשתנתהמאזניתנוהמלצותיהבנושאזהבלגןלכניסה

 :עו"ד מ. פלד רז הואאחדהשיקוליםלהתערבותזות.עקרוניהברמתהפרקטיקהאלאברמהאינוהטיעוןשלי

.יעילותה שהפרקטיקה נראה לא אם ליעילה טעם בהאין ישדון זה שבכלי להראות צריך .

עם בעיה בעיקר לנו יש מחסנים. הורים יותר שיהיו לתוצאה שיביא סביר מסודר רציונל

איהבאתאם.חוסרנוחותבשלאולוגיתאודיאסיבהאוכלוסיהשלאמגיעהלהתחסןאםבשל

 תגרום לא חלב טיפת אישור יתמסמס עשיה לשום הזה קצרבטהכלי מאוד צופהווח אני .

אחרישנהוחציזהיגמר.ש

ל ד"ר ע. חבקין: רציונל עוד שיש חושבת עאני חלבשות טיפת באישורי שימוש הם: מי לדעת אינטרס יש

להשפיעשלאיהיובגןאחד.ילכווןאותנועשוזהוסנים.לאמחילדיםהה

הע פרופ' ר. דגן: ברמת ויכוח אנשיםיאין לחייב יכולים שלא יודעים שאנו ילדיהםקרון את שישלחסן ,

רוציםלע שאנו שלתזכורתלואנשיםשלאמתחסנים, סוג ידי פנותרראתהלאמתחסניםעל

רמתהעל זו השאלהיטיפתחלב. קרון. מסוגליםלגרוםלזהלהיאלדיון אנוקרותהאםאנו ?

 מכירים אם טעם חסרת שהיא אותחקיקה שיאכוף מי לרפואההאין שבבי"ס יודעים אנו .

לאמכריחיםאותםאךלאנותניםלהםקבלואתהחיסונים.הצלחנולגרוםשכלהסטודנטיםי

ישצורךלהשקיעבתהליכיאכיפה.לגשתלבחינהבליהאישור.

מסכימה. :לד רזעו"ד מ. פ

כלגזרהשאיאפשרלעמודבהיותרטובלאלגזוראותה.קללעמודבגזרהשלתזכורת.קשה פרופ' ר. דגן:

ולבדוקהאםזהלקידוםקבלתהחיסוניםלהכריחאנשים.האםישלנואמצעיםלעשותמשהו

המנגנוןשעוקבתקרוןאפשרלחייבאחדהמשרדיםלקייםאתמערכתימתהעברהאםועיל?מ

תזכורותבלבד.לתתעצהשהגננתתתייקהיאישלהסתפקבאזאפשרותכזואםאין?אחרזה

איךמקיימיםמערכתמעקבעלהלאמתחסנים.השאלהטובה.עצהלא

שלמשרדהבריאות.היאהלאומיתשהקיםהמערכתלמעקבהיאבהקמה.זורשומתהחיסונים ד"ר ל. רובין:

היאאמורהלתעשההצלבה מענהלזה. ותיתן מלאעםמרשםהאוכלוסין באופן היותפעילה

יים.תתוךשנ

ברמתהע פרופ' א. סומך: דגן פרופ' של הקו ילפי מציעשהועדהתמליץקרון, אני 3בגילשמועדהרישוםלגן

יחדאתהמידעיהיההתחנהשבהמשנים החינוךוההוריםיקבלו האםהילדערכתהבריאות,

זההישגמשמעותי.בעזרתמנגנוןיעיל,שברובוממוחשב.להוציאאזהרותוכו'ניתןיהיהחוסן.

 -ח.שטיין ד"ר

 זמיר:

הכניסהלגןהיאמועדמשמעותי,דעהשאנימצטרפתל.מנהלתרשומתהחיסוניםהלאומיתאני

ןוביאםמדביקכיהילדניתקממשקביתוומשפיעבהתנהגותוובבריאותועלילדיםאחרים,בין

נםא להזכיר מהותי זהמועדמאוד להוריםלחסןדבק. . להפיק יהיה ניתן מהמערכותלדעתי

אנומקוויםשעד.ישהרבהעבודהאךעדשיושגהדבר,כעתאתהאישוריםשנדונוהממוחשבות

שלרשומתהחיסוניםהשנתייםהראשונות.כללואתיוהמערכותיהיומחוברות2013חודשמאי

ל נגישה תהיה ילד הכל חיסונים נתוני לילד. זיקה בעל אדם ולכל להורים מידענםרופאים,
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אוהסכמהאלאאםראויהבליסיבהלאניתןלהוציאאותו.כללימידערפואייורפואיוחליםעל

פטורמהסכמה.יקבעשהואכן

חסןאומסכימיםלשאינםההוריםבמערכתהבריאותכוללבטיפתחלבאתחתימיםכיוםאיןמ

בליהחתמה.,כוללנימוקיםהצוותהרפואירושםשההוריםסירבובמקריםאלו.לבצעבדיקות

.תואינהמתאימהלנורמותהעבודהשלנועייתירובלחסןשהוצעהבדיוןהיאביההחתמהעלהס

הרופא.הנדוןבמהלךרופאהילדיםלפקידתלתתרופאיהילדיםודנציגאיגבהצעתניתומכתיא

גםבכךרצוישהרופאיתעניין.לדעתשהילדנרשםלגןושידעמהמצבהחיסוניםשלורקצריך

להרשמהלגן.קודם

מהותית נוספת היאנקודה קיום אוכלוסיות אלאגדולות הממשלתיים, לגנים הולכות שלא

.נראהלישההצעותשהעלוכאןאינןרלבנטיותלהן.אחריםםלזרמי

 פרופ' ש. רשפון: אין ההורהיביאבהצעהשנדונהכאן והואיתןאתאתהאישורבעיהשלסודיותרפואיתכי ,

.הטופסהחתום

ל :'מ. חונוביץ מצטרפת שטייןאני ד"ר של ל-הערתה זמיר החתימה. גבי זה אין מוצדק את אופילשנות

הואשירותיטיפתחלב.נותןאתמעקבהואשלמישה.למטרההנדונההשירותהמונעלגילהרך

היהקודםוימשיךלהיות.

אזאיןצורךלהחתיםבכלל. :עו"ד מ. פלד רז

 פרופ' ש. רשפון: בועדה התגלעו דעותעל כידועחתמהההנושאחילוקי . דעות עלבספרותהמדעיתישחילוקי

נימוקחזקלדעתילאהוצגהיום.בריאותחיסוניעובדיחתמהעלסירובלחסן,כוללהיעילותב

 פיו מטפלהחתמהתעל היאחורגתמיחסי בעוד בתחנות-תרוםתרומהמעשית, שנבנו מטופל

עדיףלהפעילאתהמערכתבליהחתמה.לדעתיאנימתנגדלה.גםטיפתחלב.לכן

 פרופ' ר. בליצר: הטכניים: הפרטים ולא העקרוני הוא החשוב הנושא על להמליץ תזכורתעלינו של תהליך

ישערךחשובלבצעזאתמולהגננתאושלאחיסנו.עלההוריםאקטיביתשיצורלחץ להבנתי

שלקציהאהאינטרעצם.לאמשנהאםמתויקאולא,ומולטיפתחלב,אךבליקשרלהחתמה

ותשרצוילאלהחמיץ.הזדמנהנהמולהגננתאוטיפתחלבההורים

לאנכוןלעשותןסוכנותשלנובנושאזה.שהןנגדחיסון.ישהרבהגננות רון דגן:

השניה פרופ' ר. בליצר: להמטרה ולמתיחסת התחסנות אי של מוקדים להכיר הבריאות מערכת דעתיכולת

(רחל"י)ופעלבמלואהרשומתהחיסוניםהלאומיתבזמןשתעליהםמראשולאבזמןהתרחשות.

גדוללאיסוףהמידעעלילדיםשלאהתחסנויהיהבכךצורך,אךעדאזישערךלא כאשריש.

הנותהליךרישוםלגניםהבאזוריםמסוימיםבעיהאולילשכתהבריאותתוכללבצעהתערבות.

.יושמוצעלשקוללנצלואםכיהודגמוכאןמגבלות

. א פרופ'

 מנדלסון:

 אחד ומצד בליצר עםפרופ' מסכימה העםאני דובריםכל בשבח בעתאקציההאינטרשדברו

.מצדשניאנימסכימהגםעםלנסותלהגיעלשיפורהמצבהחיסונישלהילדיםכדיהרישוםלגן

הסתייגויותשהועלועלידיפרופ'דגןופרופ'סומךהמכווניםלהמלצהלאללכתלמהלכיםה

 החשוב הדבר שיניים". "העדר בגלל  גם לשוםמקום יובילו שששלא זה כאן בקרובשמעתי

להמשיךבהמערכתתהיהממוחשבת אנימציעהכלהלן:א. היום.הואכוללמצבכפישהוא.

מערכתהשלמתהלחכותלהעברתהמסרהחשובעלחיסוניםלכלההוריםבעתהרישוםלגן.ב.

נוסףעלהשימושבהכוללמיסודדרכימ עלמועילותהגישהעקבהממוחשבתואזלקייםדיון

שתבחר.
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אנימסכימה. מ. פלד רז: עו"ד

מסכיםעםהסיכוםשלפרופ'מנדלסון. פרופ' מ. אפרת:

הממשקמהוהדיוןהוא.,פרופ'בליצרופרופ'מנדלסון'חונוביץמירהשלבריהםלדסכיםאנימ פרופ' א. שליט:

רישוםלמערכתהחינוךלהבין בין חסןאתשלאהסתייעבידםלהוריםמערכתהבריאותלגבי

התשובותילדיהם כה עד . הן בדיון ששמעתי ספק יש לכולנו כי נעימה,אם לתזכורת פרט

"אישורשל"לךתביאותפעולהפןאדמיניסטרטיבישיוליךלטיפתחלב.האםגםישפוזיטיבית,

 כיווןשלאעשיתזאת, ותביאטופס"או "תלךתתחסן הוריםנוספים, יביאו .לטיפתחלבאכן

ספקות גדוליםבזהישלי מצטרףלהצעהשל אני מנדלסון. אחרהשפעת:פרופ' לעקוב מציע

התזכורתשבההוחללהשתמשברישוםלגןבחודשיםהאחרונים.בהחלטיתכןשאיןזהמועיל

האלמנטהתזכורתיצריךלהעשותבאופןמדרבן.אם

חושבתש עו"ד ט. אגמון: באני לדון נכון להשתמש אפשרות עקרוניתשל מנגנוןשאלה בילדיםשעובריםדרך

זוהזדמנותלמעןהמטרההראויהשלהגדלתשיערומקבליהחיסונים.שרואהאותםבדרךלגן

חשובה.השאלהאיךעושיםזאת?

נקציהלקבלחיסוןאומטיליםסהרושםשמחייביםלגרוםלהוריםאת.איךעושיםזאתבלי1

"לאאישוראםהורהיגיד"לארוצהלהביאלכםבליחקיקהלאניתןלעשותזאת.עקבכך,הרי

ריךלהיותמנוסחבצורהשאףאחדלאהמסרצנוכללעשותכלוםכדילהכריחאותו.זהברורש

יבואבטענותשאנומאיימיםעלההורים.כשדיברתיעםפרופ'אמיתיניסיתילחשובעלהדרכים

מתוךשלאחיסנויוחדאתאלההאפקטיביותיותרלמצואאתאותםהוריםשלאמחסניםובמ

אםבעוד.חשובבצורהמאודמשמעותיתיקהלהיעדשלנוופהנכנסהתהליךשלהמזההזנחה.

לדעתאיזהילדלאהתחסן,בלימשרדהחינוךאוהגננות,יוכלובמשרדהבריאותשנהאויותר

.קבלתהחיסוניםכניסהלגןבאישורעלסמכותלהתנותןגםאםאיזאתהדרךהכיאפקטיבית,

אוליזהתמריץנוסףאךצריךלזכוראתהמגבלות.שחקתפקידלהלחץהפסיכולוגייכוללהיות

.מטיפתחלב"טופסהאנולארושמיםאתהילדלגןללא"לאיוכללהגידבמערכתאףאחד:ושל

נואסורלשמטילאיוםהדברמעברלזהש:רהעלסירובהלגביהדרישהמהורהלחתוםעלהצ

לאלהחליטתקלעליהםדווקאחלופתהחתימהעלהסירוביהיוהוריםשאניחוששתשאיים,ל

לחסןאתהילד.

 פרופ' ר. דגן: יש ברור. זה זאת מציגה אגמון שכשעו"ד הורים הבריאות מערכת התפס"לא ביד"אותם

ו למה אותם הזדמשאלה לך יש נבדוק, בואו החיסונים, כל את השלמתם תקבלונות,לא

תכנסחיסונים לגןעםכלהחיסוניםו, יש. עשוייםלהגיבאתההוריםש"לנער"הזדמנותכאן

בחיוב.

 עו"ד מ. פלד רז: להורים המכתב בסדר. השנה לגבי לשיצא עלולה וגם מעשית לא ההחתמה עוררלדעתי

.להתמקדבילדיםשלאחוסנוחשוביעזוריאנטגוניזם.המ

אומרתותשניםהבא5-מהעושיםבהשאלה פרופ' ר. דגן: עו"דאגמון לאש. להביאלהכריחרשאיםאנחנו

אתאתרזהלתמערכתהבריאותכןרשאימהש.חתוםעלסירובלחסןללהכריחלאגםאישורו

הזדמנותלהתחסןוללכתלגןךישל:וולומרלןמישרוצהלהתחסן,אךמסיבותשונותלאהתחס

יעילהוטובה.בצורהאתזהניתןלעשות.ןמחוס

 פרופ' ש. רשפון: מילדשלאחוסןאושהוריולאהביאוטופסמטיפתחלב.איןסמכותחוקיתלמנועכניסהלגן

רגע.לכן,עלאףשזהנושאלהשקיעבהמקומיותומשרדהחינוךשלהרשויותונכונותאיןרצון
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הכניסה מתאים לגן תיאורטי מתבררבאופן הרי החיסונים מקבלי שיעור לשיפור לפעולות

בגללהבשלתהשלמערכתבדהמחשיבותהי.הגישההזואלאמציאותיבגללהאילוציםשהדבר

שלוחתזכורותהמתאימותלילדלבעתידהלארחוקהיאתוכללהנפיקו.שלהחיסוניםחשוביהמ

המנוסחותבהתאםלגילו 3בגילאלאבכלגיל.3רקבגילעשהלארקלא.הדברישלאחוסן

 אינושנים לגן הרישום  כיום לגן. הכניסה של המיוחד  למצב יתיחס שהנוסח מציע אני

לארצויישתפופעולה,הוריםלאברוראםה:להפעלתהאיןלנוכליםטוביםהזדמנותיעילהכי

להחתימםולאיעיל בדיוןלא.גןלרוביתקבליעלסמישיחתוםגםעלטפסיסירובכי הוצגו

ה את לנצל כיום מעשיות שיטות לגן בכניסה כבר הנדונה. 2008-למטרה הועדההמליצה

כיסוי את להגביר כדי החיסונים של הממוחשבת המערכת את טוב יותר לנצל המיעצת

לשםאתהשלטוןהמקומיךלהפעילצרימשרדהבריאותאינו.זהמהשעלינולעשות.החיסונים

ו.קתהאישוריםוהתזכורותתהיהבידימערכתהמידעוהנפידושלשמרדהבריאות.מילויתפק

ו המיחשוב את לזרז צריך הבריאות שמשרד היא המסקנה את בו משרדליישם התזכורות.

.הנדונהולאגורמיםשמחוץלוהבריאותהואשצריךלעשותאתהעבודה

מסכימה. פרופ' א. מנדלסון

 .מסכימה ד"ר ל. רובין:

 .מסכימה מ. חונוביץ:

 .מסכימה ד"ר מ. הרטל:

 .מסכימה ב. אלרן:

ד"ר ח. שטיין 

 זמיר:

הפיילוט אנימעריכהש2009שלרשומתהחיסוניםהחלבילידי יאה, 18-24שלמהכיוםלבני

קופ"חלאומית.בלמשלשצריךלהבטיחשיפעלוחודשים.ישעודמערכות

.נוספיםגילאיםקריטייםמספרתזכורותבבאלאכניסהלגןלהתמקדדווקאבאנימציעלא פרופ' ש. רשפון:

 MMR בקבלתהחיסוןהקצבאותהתניתקבלתמערכת ד"ר ל. רובין: קדמתוהיאתכלולמת MMRV או

MMRאהנדוןהיוםהואשהיאמתיחסתבשלבזהרקלקבלתהחיסוןוש.חסרונהלנתזכורות

החיסונים.יוםבקבלתכלהדניםנוואילוא

אחתלשנהלילדיםשלאהשלימואתתזכורתאניחושבתשהמערכתהממוחשבתצריכהלשלוח ד"ר א. אניס:

.החיסונים

.נעניםלכךעשהבאופןשגרתיבטיפתחלב.האחיותעושותמעקביםאלו.ישהוריםשלאהדברנ :'מ. חונוביץ

ומעלה.3עלגילאנומדבריםתאתזה?הןעושואיזהגילעד פרופ' ש. רשפון:

עדגילזהישעודהרבהפעולותבטיפתחלבכמוהןעוקבותמבחינתחיסונים.3לפחותעדגיל :'מ. חונוביץ

רופאב דיקת .התפתחותובדיקת מסויים שבגיל שתעדו פעמיולאחר שלוש או הזכירוים הן

הןמפסיקות.וההוריםלאהגיעו

גילולמתאיםהניסוחלבחורגיליותרמבוגרוגםבתתוכללשלוחתזכורותבחשהמערכתהממו רשפון:פרופ' ש. 

אני.מערכתרשומתהחיסוניםישלהמתיןלהקמתהמלצנוש2008-כניסתולגןוכו'.ב,שלהילד

ע להמתין להצעה מצטרף הממוחשבת שהמערכת עד שנתיים, שנה וד הופעלה היהתשכבר

בכניסהלגן.דווקאאיןצורךלהתמקד.תזכורותבגילאיםשיוחלטעליהםוציאמסוגלתלה

 פרופ' י. אמיתי: לקראתסוףהדיוןהכלמתנקזלכיווןזהשמשרדהבריאותוהמערכתהממוחשבתהשואראני

אנימזכיראתמההעיקריםהשחקניםה בליצרים. זמןתנקוד:הכניסהלגןהיאשאמרפרופ'

כןיעאנימצ.להיותזניחהההכניסהלגןהפכהזמןשלקודתלדעתכםנעושהרושםש.קריטית
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.אחיותטיפתחלבאינןמגיעותגםאםלאיהיהתהליךשלטופסהסדרהוחתימהלהתמקדבה,

 אנימציעלאלהחמיץאתגיעממקוםאחרתתזכורתשאלכלהילדים. הרגעעשויהלהשפיע.

.משפיעהזהשלתהליךמשמעותיו

 פרופ' ש. רשפון: מסכיםאתך. כליםמתאימיםלפעולההייתי האםהיו העדרמדהיוםושפעהעהחשיבהשלנו

ממוחשבת חיסוניםמערכת קבלת של ש. עלראינו להורים הודעה של הקטן הצעד אפילו

שביעותהחיסונים הביעאתאי אמיתי פרופ' יעילותו. התגלהכקשהליישוםולאיודעיםמהי

יםחושבואשר,המסקנותהנ"ללכיווןיםתנגדחבריועדהשמישהאםרצונומהכיווןשלהדיון,

?שהכיווןהואלאנכוןכמופרופ'אמיתי

ההחלטה פרופ' ר. בליצר: לאימוץ שבמקביל חושב שאני להמליץ יש שהצעת הקרובה ונותפתריחפשובשנה

המקו מבמערכתהחינוךוהשלטון בעיותטכניותמי. להתקדםהן שמהשמגביללהמשיך כיוון

אךבפתרוןבעיותאלו,בטוחיםשישקושיאנימציעשהועדהתסכםשאנוולאסיבהעקרונית

נכונה.היאלחפשפתרוןומדיניותשכולםמסכימיםשמומלץ

לכלול פרופ' א. סומך: אפשר האם צורך על הרישום על בהודעה לאלו החיסונים המידעבהשלמת פי שעל

,הנההילדעומדלהיחשףבגן":פהתהיההאינטראקציההממוחשבלאהשלימואתהחיסונים?

,לאסתםתזכורת."זוההזדמנותלהשליםהחיסונים

בזימוןלרישוםלגן.כיוםהילדיםכברמקבליםאתזה ד"ר ל. רובין:

מציעהש ד"ר א. אניס: בליצר. מצטרפתלמהשאמרפרופ' באני יקבלו רשימתההוריםאתיוםהכניסהלגן

התחסןבהם.םיבדקובביתהאםילדהמומלצתוהםחיסוניםה

נסיםלהביןמהקורהבפנקסהחיסוניםהםהוריםמהאשרכאניאומרשבתורסבאואבאלבן פרופ' ר. דגן:

,בפועלצריךלקבלומהקיבלהיהמההילדשלחלהםהודעהמשווהאםנצליחים.לאכלכךמ

זהיעוררשאלותולאתשובות.

.לקבלאותןשילכולרופא פרופ' י. אמיתי:

שילכולטיפתחלב. ד"ר א. אניס :

לעו"דבכךהסת פרופ' ש. רשפון: שיזםאתהדיון, אמיתי לפרופ' אנימודהלאורחים, בנושאזה. ייםאתהדיון

אגמון,עו"דפלדרזוגב'עיריתליבנה.

 בתכנית חיסון תלמידי בתי הספר.   HPVנגד שילוב החיסון .ג

:חיסוניםבמהלךשנתהלימודים2בכלכיתותח'מתוכנןשינתנו2013החלמספטמבר :ש. רשפון פרופ'

.Tdapהבניםוהבנותיקבלוא.

. HPVשלהחיסוןנגדמנות3יקבלוהבנותב.

איתמרגרוטוהשאלה תכניתזואיהיאששואלאתהועדהראששירותיבריאותהציבורפרופ'

להעדיף:

יחדTdapומנת HPV א.מתןמנהראשונהשל בהמשךהשנהיקבלוהבנותבתחילתהשנה.

.HPVשלהחיסוןנגדשלישיתהשניהוהמנהאתה

מהחסרונותמתןשניהחיסוניםוח'.ז'יתותנימחזורים,כמתןשתיהחיסוניםלשהשלהפרדב.

בכתהח' הואחיסכון? חיסוניםביוםאחדלתלמידותמתבגרות?היתרון האםסבירלתתשני

 .בזמןעבודתהאחות

 ד"ר א. אניס: מקדמי דיון לנו היה כך חונוביץעל מירה ו'עם אלרןעם בבלה לשקול יש . זה בעיקרדיון
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שיקוליםלוגיסטיים.

תוכניות.מהסיכמנואתהיתרונותוחסרונותשלכלאחתאנחנו :'מ. חונוביץ

אם?מההמשמעותלגביההמשךיתריעילות.אךשלשניהחיסוניםמצדאחדישבמתןמשולב

אזצריךלהתחילבספטמבר HPVמחסניםנגד לחסןאתכללסייםדיאוקטוברכ-בכיתהח'

ואילובכתהט',סוףכיתהח'עדיספיקו,לאנצמדלגישהזואםלא.עדסוףהשנההתלמידות

ל עוברות מהתלמידות חלק כי החסר את להשלים אלמנטנתקשה גם יש  אחרים. ספר בתי

ש:פסיכולוגי חיסוניםמתן ני לתלמידותמתבגרות ביוםאחד להיותבעייתי. יחדניעלול מתן

סוןהמתאים.לחיסיסטמיותלוואיתופעותימנעאפשרותייחוס

 הפרדה: של היתרונות את נעביר זמן HPVאם יותר יהיה ז' להלכיתות מתןשלים את

שארובשנההםיבשנתהחיסוןהראשונההחיסוןמנות3כלםאםלאיקבלואתהחיסוניםוג

בכיתהח'.מבחינהכלכלית,זופשוטשליםקבלתהחיסוןבאותוביתספרויוכלולהלאחרמכן

וןבכתהז'עלוללסרבלאתיס.מתןחניסהלכיתה,כיעושיםבכיתהז'רקבדיקתגדילהעודכ

ףעםאחותביתהספר.סמפגשנוו:יתרונהעבודהאך

)תלמידותכתותח'בשנתששנתוןאחדהמשמעותהיא HPV אתחיסוןלכתהז'אםמורידים

ואתהחיסון.יפסידהלימודיםהבאה(

חאדם.ובכמחייבתתוספת HPVהוספתחיסון

חוקית פרופ' ש. רשפון: מבחינה ישלבדוקהאםמותר להוריד  HPVחיסוןאת ז' נכלללכיתה שהוא לאחר

בתוספתהשלישיתשלחוקביטוחבריאותממלכתי.מבחינתהתגובההחיסוניתלא בכתהח'

יהצפו החיסוןבעיה: מגיל 9רשום ה"בארה. ואב ניתן 11-12)בגיל נגדי( החיסונים עם חד

3קבלתכלולכןמבחינתהבטחתאיןכתותט'בהםבישראל.ישבתיספר-Tdapווקיםנגוקימנ

לכיתהז'.להעברתוישיתרונותהחיסוןמנות

שהיהאמורלקבלועלפישלילדיהםשישתיכולמחזורנגדהפסדהחיסוןיתכןשיעתרוהורים

הנ"ל. המשפטיות הסוגיות את לברר מציע אני החלטה קבלת לפני השירות". סוגיותה"סל

ותשהועלוהןבתחוםהסיעוד.אנינוטהלקבלאתדעתהאחיותבמקריםכאלו.הלוגיסטי

.תניםיחדלאנוכללזהוואתהחיסאםנותניםשתוישתופעותלוואיסיסטמי ד"ר א. אניס:

לדעתיזואינהבעיה.ישהרבהמצביםבהםאנונותניםיותרמחיסוןאחדביוםאחד.בארה"ב פרופ' ש. רשפון:

יחדעםעודשניחיסוניםלפחות. HPVניתןחיסון

צפויותתופעותלוואירבות.מנות.3-להעשרהשחלקנותניםבישכאןמתןזריקותלבנותבגי פרופ' ר. דגן:

ת,יוהתעלפו:םארועיםרצינייהרבהקבלתהחיסוניםצפוישיקרובליקשרלחיסוןשבועאחריב

.פירכוסיםופטירות להביא בחשבוןזאתצריך . גםאםזהלא רציונלי, יקרהאםהרי הדבר

זהבכתה לפגוע הדברחיסוניםהדבמעמעלול הזמן. בסוגיה.קורהבכלהעולםכל דנו כבר

 מתן לגבי MMRדומה  Tdעם בין לפצלם האחיות להצעת והסכמנו וופוליו א' .ב'-כיתות

תופעותהלוואי,אנוצריכיםלהיותמוכניםלגבימתאימותלהמליץלועדהבסוגיהזו.האחיות

תןישלהערךלממאנגליהאיךעשוזאת.קרו.מציעלהוועץבנציגיםולאלפעולאחרישימראש

.הצריכותלדעתשהןעושותזאתבצורהשהןשולטותבההכיטובאחיות.ההחיסוןהחדש

לכתההאםזהמשנהאיזהחיסוןמורידים.והועדהנוטהלקבלהמלצהזולפצלמליץהסיעודמ פרופ' ש. רשפון:

משאיר ואיזה ח'?יז' בכתה ם לדעתי את להוריד  HPVעדיף ז' במתןלכיתה הצורך בגלל
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שצינתי.משפטיתהותסוגימנות,אךבמקרהזהקימותה3

נגדסוגיהמשפטיתבנוסףל ד"ר א. אניס:  HPVהחיסון ייקלטהואהאם.לתלמידותמיוחדהסברדורש

?יותרטובבכיתהז'אוח'

ש :'מ. חונוביץ להגיד היטיב דגן פרופ' הסיעוד. לצרכי ההתאמה הוא לקבוע שצריך מה יתרונותכתבנו

.זהלאתנאישלהסיעודלהפריד.וחסרונותאךאנולאחדמשמעיות

שעדיףלהפריד.אנימביןכמיששמעאתהניסוחשלך פרופ' ש. רשפון:

דיון.חומררקעלידאותםאךזהלאתנאיאודרישהאלארכן.אנימציעהלהפ מ. חונוביץ

להפרדה.הנימוקיםשנתתמכווניםיותר פרופ' ש. רשפון:

.ישעודנושארלבנטיהסיעודתומךבגישההעקרוניתלקבלאתעמדתאני.החלטהלוגיסטיתזו פרופ' ר. בליצר:

 ובנותוהוא בנים בין להפריד בהזדמנות שמדובר העובדה תגביר החיסונים הפרדת . אתגם

והתנהגותמינית. HPVהזדמנותלדברעלה

ני.נשמעליהגיו הרטל: ד"ר מ. 

ד"ר ח. שטיין 

 :זמיר

להפריד.להמליץנוטהגםאני. Tdapמאודחשובלשמורעלכיסוי

יםשעוסקמומחיםמציעלהוועץב.להפרידאניממליץ פרופ' א. שליט: ורדתגילבשאלההאםהבגילאיםאלו

.בשנהתיצורבעיה HPV החיסון

מצטרפתלנאמרעדכה. ד"ר ז. אמיתי: 

ינהיכולהלהמליץהיוםאהיאביןכתהז'לכתהח'.החיסוניםמתןפצלאתהועדהממליצהל רשפון:פרופ' ש. 

 באיזהחיסון בנושאעדיףשינתן תהחוקייםהבאים:המשמעותאיזוכתהכיחסרמידע של

בהע ו HPVרת ז' לכתה ח' שמכתה הפשרות יש הבדל חיסון כיסוי קליטתו HPVבהשגת

הנ"ל.הועדהממליצהשהשלמתהמידעח'מולכיתותז'בבמתןחיסוןזההמסריםהקשורים

.והחלטהבהתאםיתקבלובהנהלתשירותיבריאותהציבור

      

 

 ב ב ר כ ה, 

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

    הועדה המיעצת למחלות יו"ר  

 זיהומיות ולחיסונים:

 

 :העתק

 חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים: 

בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

 ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים

ואה,משרדהבריאות,ירושלים.ולתקניםשלחומרירפתד"רעפרהאקסלרוד,סגניתמנהלתהמכוןלביקור  

.פרופ'דודגרינברג,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע
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,צה"ל02149ראשענףבריאותהצבא,ד"צ,למייקלהרטד"ר  

,חיפה7מיכלמשהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובפרופ'  

,תל101המחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,רחובארלוזורוב,מנהלרפרופ'רןבליצ

 אביב

ביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפהפרופ'מנפרדגרין,מנהל  

 פרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע

,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושליםהלתהמעבדהלווירולוגיפרופ'דנהוולף,מנה  

,קריתהממשלה,רמלה91ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל  

 מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים

הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביברלבריאותהציבור,מנהלביתהספפרופ'דניאלכהן,

פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר

לאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושליםסגןראשהאגף,סלייטרד"רפאול

ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"לחזן,-ורדמולינהד"ר  

"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושליםד

 פרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר

יםוולפסון,חולוןד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחול

זמיר,רופאתמחוזירושלים–ד"רחןשטיין

מומחהלמחלותזיהומיותבילדיםאיתמרשליט,פרופ'

 למחלות זיהומיות ולחיסונים: תהמייעצ ההמשקיפים בוועד

ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים

ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב

מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולוןפרופ'אליסומך,

ד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר

 המוזמנים:

היועצתהמשפטיתשלמשרדהבריאותלשכתעו"דטליהאגמון,

ירושליםעיריתלבנה,הממונהעלהבריאות,משרדהחינוך,

ברסיטתחיפה.ביתהספרלבריאותהציבורוהמרכזלבריאות,משפטואתיקה,אונירז,-עו"דד"רמאיהפלד

פרופ'יונהאמיתי,איגדורופאיהילדים.

 הנהלת משרד הבריאות:

,מנכ"למשרדהבריאות.פרופ'רוניגמזו

ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות.

ינהלהרפואה.ראשמפרופ'ארנוןאפק,

רופאי המחוזות והנפות

פרופ'מתיברקוביץ,יו"ראיגודרופאיהילדים.

ד"רמנואלכץ,יו"רהחברההישראליתלפדיאטריהאמבולטורית)חיפ"א(

 פרופ'יהודהדנון,יו"רהמועצההלאומיתלפדיאטריה
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