
 )כלליים חיסונים

 הרבה פעמים אני נשאל ע"י הורים

 מה דעתך על חיסונים?

 סוגיית החיסונים היא עניין מורכב

 לא פחות מאשר סוגיה בריאותית, זוהי סוגיה פילוסופית

 וכהורה?מי אני כאדם 

 ואיך אני מתייחס לסוגיה רבת הפנים הזו?

 ואיך אנחנו כזוג מגשרים על הפער שייתכן ויש ביננו

 

 מדובר בסבך גדול של מידע

 ובהרבה פחד

 זוהי סוגיה אפופת פחד

 בפחד מהחיסונים

 בפחד מהמחלות

 בפחד מהאחריות

 בפחד שרשויות הבריאות מפעילות כאסטרטגיה כלפינו ההורים

 

 מהמשוכות הגבוהות ביותר במסע ההורותזו אחת 

 והיא מופיעה בלי הכנה

 קצת אחרי התפוגגות האופוריה שאחרי הלידה הראשונה

 

 כדי להתמודד עם סוגיה סבוכה זו

 ולדעת מה נכון לנו כהורים

 ראשית עלינו להבהיר לעצמנו 

 מה דעתנו ומה המדיניות שלנו בקשר לחיסונים

 

 אית הגיוניתמדובר בסוגיה שהיא לכאורה רפו

 אך היא לא פחות מהגיונית גם רגשית

 מפחידה –ולא סתם רגשית 

 ומאחר וההיגיון והפחד מסתבכים אחד ברגלי השני

 יהיה נכון להורים להחליט על מדיניות כללית

 ואז להחליט מתי לחסן על פי אותה מדיניות



 בלי להיטלטל כל פעם מחדש 

 כשמגיע מועד החיסון הבא

 

 היא מורכבת סוגיית החיסונים

 ואציין פה בראשי פרקים את הקווים הכלליים

 כדי שתוכלו לדון בינכם

 אני מציין רק עובדות המוסכמות כמעט על כולם

 כי זה עניין טריקי –ולא נכנס לשמועות או למחקרים 

 לכל מחקר יש מחקר שמגיע למסקנה הפוכה

 ועצם השימוש רק במחקרים כאמת מידה הוא בעייתי

 ממומנים ע"י גוף שיכול גם לגנוז אותםכי מחקרים 

 אם התוצאה לא משרתת את האינטרסים שלו

 

 החיסונים שינו את העולם מבחינת מגפות והם ההישג הרפואי הגדול ביותר של האנושות 

 החיסונים והצורך בהם נקבע ע"י חברות התרופות שלהן קודם כל עניין כלכלי 

 התפתחות הטבעית של הילדהמחלות שאנו מחסנים כנגדן, חלקן נחוצות ל 

 החיסונים חודרים לגוף באופן ישיר ועלולים לגרום לבעיות אצל חלק מהילדים 

 אם כולם לא היו מחסנים את כל החיסונים, הייתה לנו בעיה –מי שמחליט לא לחסן, משפיע גם על הסובבים אותו  

 ריםהחיסונים, חלקן ניתנים בגיל מאוד צעיר בו הילד רגיש לחדירת חומרים ז 

 משיקולי תועלת ויעילות, לא משיקולים בריאותיים ,חלק מהחיסונים ניתנים בקבוצות 

 המערכת הבריאותית נוקטת בהפחדה כלפי הורים ששוקלים לא לחסן 

 המערכת הרפואית לא מודה שיש לחיסונים השפעה שלילית ולא מאפשרת התגמשות 

 

 לאחר שמנינו בראשי פרקים את המורכבות

 כדי להתקדם במעבה היער הסבוך שלפנינו ננסה לרכוש כלים

 אז כאמור כדי להתחיל לפרק את המוקש הענק הזה

 עלינו להחליט כהורים מה המדיניות שלנו

 לאחר קביעת המדיניות

 יהיה יותר קל להחליט אילו חיסונים לתת

 ועל אילו לוותר

 



 כדאי לשבת בבית קפה

 כדי להתנתק מהמשימתיות שהבית מקרין

 אפשר בלי הילדים אם

 

 בכדי לפשט את העניין

 יש ארבע אפשרויות בסיסיות

 ועליכם כזוג לנסות להסכים על מדיניות משותפת

 מתוך ארבעת האפשרויות

 אחר כך אפשר לעדן את ההתייחסות ולהיכנס לדקויות

 

  1מדיניות מספר 

 העניין נראה לנו מסובך

 קשה לדעת מה נכון

 יאותאנחנו מעדיפים לסמוך על המלצות משרד הבר

 לא מתאים לנו לקחת סיכון בעניין שאנחנו לא מבינים בו

 

 במקרה זה אין שאלה

 אם שניכם מסכימים שזו המדיניות שלכם

 עליכם לתת את כל החיסונים בלי להתלבט בכלל

 ורק לקרוא את ההמלצות בקשר למתן החיסונים בהמשך

 

 2מדיניות מספר 

 אנחנו מעדיפים לחסן כמה שפחות

 נכון להתייחס לחיסונים כאל מיקשה אחת אבל מבינים שלא

 יש חיסונים מסוכנים ויש כאלו שהם פחות

 אנחנו מעדיפים לחסן רק כנגד מחלות קשות

 כאלו המסכנות חיים

 או כאלו העלולות לגרום לנכות

 

 במקרה זה 

  Cמומלץ לכם לחסן כנגד המחלות מקבוצה 

 שהן מסוכנות ועלולות לגרום למוות או נכות



 

 3מספר מדיניות 

 אנחנו נגד חיסונים אבל לא רוצים להסתכן

 מבחינתנו עדיף להימנע ממחלות קשות

 

 עדיף לנו לקחת סיכון שאחד החיסונים ישפיע לא לטובה

 מאשר לתת לילד לסבול ממחלה קשה

 מרבית הילדים בעולם המערבי מחוסנים

 ואנחנו מאמינים שאם באמת יש בעיה עם חיסון מסוים

 הוא היה יוצא מסל החיסונים 

 יש סיכון אבל הוא מזערי

 אנחנו מעדיפים לחסן כנגד מחלות מסכנות חיים וגורמות נכות

 וגם כנגד מחלות קשות

 

 במקרה זה

 B -ו  Cמומלץ לכם  לחסן כנגד המחלות מקבוצות 

 שהן המחלות הקלות Aולא לחסן כנגד המחלות מקבוצה 

 

 4מדיניות מספר 

 נים אנחנו נגד חיסו

 אנחנו מאמינים שהסיכוי לחלות הוא מזערי

 וגם אם הילד יחלה אפשר לעזור לו

 הסיכוי למוות או נזק בלתי הפיך הוא מזערי

 וכמו שאנחנו לוקחים סיכון ונוסעים ברכב

 למרות שיש סיכוי להיפגע בתאונת דרכים 

 כך אנחנו מעדיפים לא לחסן

 בטח לא בגיל צעיר כל כך

 לחברות התרופותאנחנו לא מאמינים 

 וחושבים שהמטרה שלהם היא בעיקר כלכלית גם אם כוונתם בריאותית 

 

 במקרה זה אתם מחליטים לא לחסן בכלל

 לפחות לא בגיל צעיר



 

 האם הצלחתם להגיע להסכמה על מדיניות משותפת?

 אם כן אפשר לעבור לשלב הבא

 ולראות אילו מחלות מתאימות למדיניות שהסכמתם עליה

 חתם להגיע להסכמה אם לא הצל

 עליכם לעשות עבודה

 עד שתגיעו להסכמה

 

 ראשית שכל אחד מכם ינסה להסביר מה עמדתו

 אם אחד מכם מביע חשש קשה

 על השני להתפשר

 אין טעם להחליט על מדיניות הגורמת לאחד מכם חרדה קשה

 אל תנסו לכפות את דעתכם

 אלא להתפשר עם בן הזוג

 נסו להחליף תפקידים

 יהיה הסנגור של השניכל אחד 

 וינסה להסביר במילים את העמדה של השני

 

 אתם לא חייבים להחליט על מדיניות אחת

 אלא אם אחד מכם ממש נחרץ

 2 -ו 1אפשר להחליט על 

 3 -ו 2או 

 4 -ו 3או 

 כי לאחר מכן ממילא תצטרכו להחליט על כל מחלה בנפרד

 

  

 אם הפער בינכם הוא קיצוני

 ד מהשניואתם חושבים הפוך אח

 אחד לא רוצה לתת חיסונים בכלל

 והשני רוצה לתת את כל החיסונים

 ולמרות שכבר ניסיתם ללכת אחד לקראת השני

 לא הצלחתם להתפשר בכלל



 אז יש בעיה

 במקרה זה, מי שחרד פחות מהשני

 כדאי שיוותר לבן זוגו

 כי להיכנס לחרדה בעניין כל כך רגיש

 עלול לגרום לילד קושי רב

 

 חר שהחלטתם מה המדיניות שלכםעכשיו לא

 אפשר להמשיך במסענו

 

 אם החלטתם לא לתת בכלל

 חשוב שתקראו את ההמשך גם אם ברפרוף 

 כי יש חיסונים שאולי תרצו לתת בגיל מאוחר יותר

 

 אם החלטתם לתת את כל החיסונים

 כדאי שתקראו את ההמלצות

 בהמשך -לחיסון בתנאים נכונים 

 

 בשלב הבא 

 המחלות בניסיון להגדיר את הסכנה שבהןנסקור את כל 

 ביחד עם הסכנה שבחיסון

 אני אמליץ על ניקוד לכל מחלה

 אך אתם היו חופשיים לפי המידע שבידכם

 לשנות את הניקוד לפי ראות עינכם

 לאחר הניקוד אפשר יהיה לגשת להתאמה

 בין המדיניות שלכם ובין ההחלטה בפועל כנגד מה לחסן

 של טבלהכל מחלה תוצג בפורמט 

 להלן הסבר על הטבלה:

 שם המחלה 

 הסבר קצר וכללי על המחלה הסבר על המחלה

 הסיבוכים האפשריים  מידת הסכנה שבמחלה

 האם סיבוכי המחלה עלולים לגרום למוות 

 מחלה עלולים לגרום לנכותהאם סיבוכי ה 

 ת לסטטיסטיקה תהיה רק במקרים מאוד קיצונייםהתייחסו 



עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 כשמדובר במחלה עם סיבוכים קשים עניין זה הוא פחות רלוונטי

 האם ההדבקה מתרחשת בקלות, מה שיכול להגדיל את הסיכוי להידבק גם אם נזהרים עד כמה המחלה מדבקת

 מה הסיכוי של המחלה להופיע בארץ האם המחלה נמצאת באזורנו

החיסון נחשב  עד כמה

 בעייתי

 עד כמה תופעות הלוואי של החיסון קשות

אם זו מחלה שמלווה בנגעים בעור היא נחשבת מחלה טובה, כי הנגעים עוזרים לחום  האם זו מחלה טובה? 

הפנימי להשתחרר מהגוף. הסברה היא שזהו בעצם המטרה של המחלות הללו. בעבר 

 בה פחות במחלות אחרות.כשילדים רבים חלו במחלות אלו, הם חלו הר

 ראו: "מחלות ילדות"

שאני  כפיעם מספר המדרג את המחלה שלי, סיכום של המחלה לפי תפיסתי  פה יופיע סיכום

 חושש ממנה ומהחיסון לה.

 Cחושש מהמחלה ומעדיף לתת את החיסון 

 Bמחלה לא נעימה או בעלת השלכות אחרות 

 Aחושש מהחיסון ומעדיף את הסיכון שבמחלה 

 

 אנא בדקו אם הנחות היסוד שלי תואמות לשלכם

אנחנו עוסקים במשהו שהוא אישי, ולכן אפרט מהם השיקולים המנחים אותי בקביעת 

 המדרג, ואתם הסכימו עמי או שנו את הדירוג בהתאם להשקפתכם 

 השיקולים המנחים אותי הם:

 אני מאוד חושש ממחלות שעלולות לגרום למוות או לנזק בלתי הפיך 

 המחלה עצמה פחות מדאיגה אותי –אם הסיבוכים לא קשים  

 אני מעדיף כמה שפחות חיסונים 

 אני פחות מודאג –אם למחלה יש ריפוי סביר במקרה ולוקים בה  

 אני פחות מודאג –אם המחלה לא מדבקת מאוד  

 אם המחלה מלווה בנגעים בעור, אני רואה במחלה יתרון חשוב לאיזון הילד 

אני רואה בכך יתרון עצום, כי הסכנה  –אם אפשר לחכות עם החיסון עד גיל שנה  

 מהחיסון פוחתת מאוד

אם אתם מוכנים להשקיע וללמוד את העניין ייתכן והדירוג שלכם יהיה שונה משלי. כמו כן 

לדוגמא חיסון השפעת כן מומלץ לילדים עם מחלה כרונית ולא  –יש צורך בהתאמה אישית 

ם סובלים מבעיה ברקע. אני מעודד למידה של הורים התחום. אם כי אני מוכרח לילד שאינ

להודות שכהורה, ההתעסקות עם עניין המחלות גורמת לתחושת פחד טבעית. צריך 

להתגבר עליה ולזכור: אחד הדברים הכי מסוכנים שאנו עושים בחיינו הוא נסיעה ברכב, 

כמה מתים מחיסונים או ממחלות  בתאונות דרכים. 350בכל שנה מתים בארץ בערך 

 ספרות 2שמחסנים נגדם קשה לדעת, אבל אני מניח שהמספר הוא בין 

 

 

 Bצהבת  1/7

 זוהי מחלה נגיפית של הכבד, עלולה לגרום לפגיעה כרונית בכבד הסבר על המחלה



 פגיעה כרונית בכבד היא עניין רציני מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 לא רלוונטי

מחטים לא סטריליות, או בלידה אם האם  –המחלה עוברת ביחסי מין, או במעבר מדם לדם  עד כמה המחלה מדבקת

 נשאית. אם האם תעשה בדיקת נשאות הסיכון להדבקה הוא אפסי. 

. התפתחות כרונית של 40%בלידה . אחוז ההדבקה 1%אחוז הנשאים בארץ פחות בערך 

 מהמקרים 90% -המחלה ב

המחלה נמצאת יותר באסיה, אפריקה והמזרח התיכון. בארץ יש קשר למעמד סוציו  האם המחלה נמצאת באזורנו

 מקרים מדווחים 500היו כמעט  2,004 -ו 2,000אקונומי. בין השנים 

 יש תופעות לוואי  –בעייתי  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

המחלה קשה, והסיכוי לפגיעה כרונית גדול במקרה של הדבקות. אבל הסכנה מגיעה בעיקר  סיכום

 מהידבקות בלידה. כי הסיכון ללקות במחלה הוא מיחסי מין או במגע של דם לדם.

אם האם כן מבצע  A -אם האם לא מבצעת בדיקת נשאות, ו Cלכן הסיכום שלי למחל הוא 

 את הבדיקה והיא לא נשאית

A/C 

 

 פוליו 7

 מחלה הגורמת לשיתוק בילדים הסבר על המחלה

 רק אחוז אחד מאלו שיסבלו מהמחלה ילקה בשיתוק מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 לא רלוונטי

 המחלה עוברת ברוק ובצואה. בארץ מנטרים את הביוב לחיפוש אחר החיידק עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאו חיידקים בביוב ברהט 2013 -ב האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי –חלק מהחיסון המחומש  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

 מחלה עם סיכוי לנכות קשה סיכום

C 

  

 דיפתריה 3

מחלה מסוכנת. חיידק מתיישב באזור השקדים ומפריש רעלנים העלולים לפגוע במערכות  המחלההסבר על 

 שונות בגוף

-5יכולה לגרום למוות אך גם ניתנת לריפוי עם גילוי מוקדם. שיעור התמותה ללא טיפול  מידת הסכנה שבמחלה

10% 

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 דורשת טיפולים קשים ולפעמים אף התערבות כירורגיתמאוד לא נעימה, 

 הדבקה רק במגע ישיר עם הפצע עד כמה המחלה מדבקת

 לא קיימת בארץ בכלל כבר עשורים האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי –חלק מהמחומשת  עד כמה החיסון נחשב בעייתי



 לא האם זו מחלה טובה? 

 מחלה מאוד לא נעימה סיכום

B 

 

 טטנוס 2/7

 חיידק הנמצא באדמה, חודר לגוף בפציעה עמוקה הסבר על המחלה

 תמותה ללןקים במחלה 20%מחלה מאוד מסוכנת, אך אפשר לחסן מיד לאחר הפציעה.  מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 מאוד לא נעימה

 לא מדבקת עד כמה המחלה מדבקת

 נבגי החיידק נמצאים בכל מקום  נמצאת באזורנוהאם המחלה 

 בעייתי –חלק מהחיסון המחומש  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

חשוב להתחסן כי הנבגים של המחלה נמצאים בכל מקום, אך אפשר אחרי גיל שנה, כי עד  סיכום

 הילד לא חוסן. גיל שנה הילד מוגן בדרך כלל, ובכל מקרה יש ריפוי גם אם

 A –הסכנה בחיסון בגיל שנה  C –הסכנה באי חיסון 

C/A 

 

 שעלת 2/3

 מחלה העלולה לגרום להתקפי שיעול קשים הסבר על המחלה

 בילדים עד גיל חצי שנה עלולה לגרום לשטפי דם במוח. מעבר לחצי אין סכנה ממשית מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 מאוד לא נעימה, אך לא נוראית

 מדבקת עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי, במיוחד הרכיב כנגד שעלת בעייתי יותר –חלק מהחיסון המחומש  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

הוא יהיה עד גיל חצי שנה בזמנים בהם המחלה פחות  –אם הילד נולד מדצמבר ועד מאי  סיכום

 A)קיץ(. במקרה זה רמת הסיכון היא  פעילה

אם הילד נולד מיוני ועד נובמבר הוא עלול להיות בטווח של חצי שנה בזמן החורף שאז 

 Bהמלה יותר פעילה. במקר זה רמת הסיכון היא 

B/A 

 

 דלקת קרום המוח 7

 מחלה העלולה לגרום לפגיעה מוחית הסבר על המחלה

 מחלה מסוכנת מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 לא רלוונטי



 בהיגיינה נמוכה עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי –חלק מהחיסון המחומש  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 ממש לא האם זו מחלה טובה? 

 מחלה עם סיכוי לנכות קשה סיכום

C 

 

 חיסון כנגד חיידק הפנאומוקוק  –פרבנאר  4

זהו חיידק הגורם למגוון רחב של מחלות, דלקת אוזניים, דלקות ריאות, דלקת קרום המוח  הסבר על המחלה

 ועוד.

 דלקת בקרום המוחמרבית המחלות אינן מסוכנות, למעט  מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

אלו מחלות לא נעימות אך נסבלות, למעט דלקת קרום המוח, קשה לבודד ולהבין מה 

 ההשפעה על דלקת קרום המוח ועל המחלות האחרות 

 יש רמת הדבקה אך לא גבוה עד כמה המחלה מדבקת

 שכיחהחיידק  האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי –עלול להחמיר בעיות נשימה  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 אלו מחלות לא טובות האם זו מחלה טובה? 

החיידק גורם לשורת מחלות שאפשר לחיות איתן גם אם הן לא כל כך נעימות, העניין  סיכום

חמרה שדלקת במוח גם היא נכללת ברשימת המחלות. החיסון עצמו נחשב בעייתי ועלול לה

ילדים(. לאחר התלבטות קשה הדירוג שאני נותן  6מכל  1בילדים הסובלים מקוצר נשימה )

 אם לילדכם יש רקע של בעיות נשימה.   A -. שנו את הדירוג לBהוא 

B 

 

 חצבת 4

 ווירוס העלול לגרום לדלקת ריאות, דלקות אוזניים ודלקת במוח הסבר על המחלה

 באופן נדיר עלולה לגרום למוות  מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 סביר

 מדבקת ביותר עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת, מידי פעם שומעים על מקרים במגזר החרדי האם המחלה נמצאת באזורנו

 סביר עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 בעור ומאפשרת שחרור חום באופן מאסיבי.כן. היא מלווה בנגעים  האם זו מחלה טובה? 

 ראו: "מחלות ילדות"

 מחלה קלה, אך מדבקת ביותר ויש חשש גם אם קל לדלקת במוח. סיכום

B 

 

 חזרת 1

 נגיף הפוגע בבלוטות הרוק הסבר על המחלה



 עלול לגרום לאי פריון, אובדן שמיעה ודלקת במוח. הסיבוכים נדירים מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 מחלה קלה

 מדבקת עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת האם המחלה נמצאת באזורנו

 חלק מחיסון מרובע לכן בעייתי, מנגד מנה ראשונה ניתנת בגיל שנה עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

 סיבוכים נדירים.מחלה קלה, חיסון בעייתי,  סיכום

A 

 

 אדמת 4

מחלה מאוד קלה הגורמת לפריחה, אך מעלה סוגיה חשובה בהיבט החברתי, כי אישה  הסבר על המחלה

בשלבי הריון ראשונים הנדבקת במחלה, לעובר עלולים להיגרם מומים קשים. אישה 

 מחוסנת לא תידבק במחלה

 אפסית מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 קל מאוד

 מדבקת יחסית עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת האם המחלה נמצאת באזורנו

 חלק מחיסון מרובע לכן בעייתי, מנגד מנה ראשונה ניתנת בגיל שנה עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 כן האם זו מחלה טובה? 

זוהי המחלה הקלה ביותר והיא אינה מסוכנת לילד, אך נשים הרות עלולות להיפגע. זוהי  סיכום

סוגיה חברתית וכל אחד צריך עם עצמו איפה הוא בעניין הזה. אני אישית מרגיש אחריות 

 . אנא שנו את הדירוג בהתאם להשקפת עולמכם.Bחברתית ולכן הדירוג שלי הוא 

B 

 

 אבעבועות רוח 4

מחלה מאוד קלה הגורמת לנגעים על פני העור, אך מעלה סוגיה חשובה בהיבט החברתי, כי  המחלההסבר על 

אישה הרה הנדבקת במחלה, לעובר עלולים להיגרם מומים קשים. אישה מחוסנת לא 

 תידבק במחלה

 קטנה מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 הפנים עלולות להישאר צלקותבמקרה של נגעים על 

 מאוד עד כמה המחלה מדבקת

  האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי –חלק מחיסון מרובע  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 עלול לגרום להופעת המחלה

 גם ילדים מחוסנים נדבקים, אם כי במידה קלה יחסית

 כן האם זו מחלה טובה? 



זוהי מחלה העלולה לגרום לפגיעה בעובר אם האם נדבקת. אך כנראה שפחות מאדמת.  סיכום

. כי הצלקות הן לא קשות Aבנוסף עלולה להשאיר צלקות על הפנים. הדירוג שלי הוא 

וכנראה שעניין ההדבקה של נשים הרות הוא פחות קריטי במחלה זו. אנא שנו את הדירוג 

 ועניין הצלקות. בהתאם להשקפת עולמכם בעניין החברתי

A 

 

 Aצהבת  1

 מחלה הגורמת לדלקת חריפה של הכבד. מי שלקה במחלה מחוסן לכל החיים הסבר על המחלה

 בילדים המחלה קלה ולעתים ללא תסמינים בכלל מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 קלה

 מדבקת מאוד עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת המחלה נמצאת באזורנוהאם 

בעייתי כי לא בטוח שמי שחוסן, אכן מחוסן לכל החיים. במבוגרים החלה מסוכנת, בילדים  עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 הרבה פחות

 לא האם זו מחלה טובה? 

בעיני עדיף שהילד יחלה בצהבת ויהיה מחוסן לכל החיים מאשר יקבל חיסון שלא ברור אם  סיכום

 מספק חיסוניות לכל החיים.הוא 

A 

 

 חיסון כנגד נגיף הרוטה 1

נגיף הגורם למחלת מעיים הגורמת לשלשולים והקאות. כל הילדים עד גיל שנתיים יחלו  הסבר על המחלה

 בה לפחות פעם אחת. הפעם הראשונה יותר קשה, בפעמים הבאות המופע יהיה קל

 קטנה מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 סביר

 מדבקת יחסית עד כמה המחלה מדבקת

 נמצאת האם המחלה נמצאת באזורנו

 בעייתי עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 לא האם זו מחלה טובה? 

לא נראה שהמחלה מצדיקה חיסון בעולם המודרני, למרות שבעולם השלישי מתים ממנה  סיכום

 רבים. ילדים

A 

 

 שפעת 1

 נגיף הגורם לשפעת הסבר על המחלה

 קטנה מאוד בילדים. עלולה לגרום סיבוכים לילדים עם מחלות כרוניות מידת הסכנה שבמחלה



עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 סביר

 מדבקת עד כמה המחלה מדבקת

 כן האם המחלה נמצאת באזורנו

 החיסון מכסה רק מספר חד ספרתי של נגיפי שפעת, בפועל יש אלפי זנים בעייתי עד כמה החיסון נחשב

 לא האם זו מחלה טובה? 

 לדעתי אין הצדקה לחיסון בילדים. עדיף ילד חולה בשפעת מאשר חיסון מיותר. סיכום

A 

 

 חיסון לסרטן בצוואר הרחם 1

 סרטן בצוואר הרחם הסבר על המחלה

 מאוד גדולה מידת הסכנה שבמחלה

עד כמה מופע המחלה קשה 

 )לא הסיבוכים האפשריים( 

 לא רלוונטי

 לא מדבקת עד כמה המחלה מדבקת

 לא רלוונטי האם המחלה נמצאת באזורנו

 מאוד בעייתי. כדאי לקרוא חומר בעניין, כי זו סוגיה מאוד שנויה במחלוקת עד כמה החיסון נחשב בעייתי

 ממש לא האם זו מחלה טובה? 

 לא הייתי רוצה שהילדה שלי תקבל את החיסון הזה. סיכום

A 

  

 

 עכשיו נעבור לסיכום של המחלות בעזרת טבלה

 אני מציע לעבור על כל מחלה ולהסכים באופן פרטני

 את כל החיסונים אתם ממילא מחסנים – 1אם המדיניות שלכם היא 

 בלבד Cאתם תעדיפו לחסן כנגד המחלות מקבוצה  – 2אם המדיניות שלכם היא 

 Aולא את המחלות מקבוצה  Bוגם   Cאתם תעדיפו לחסן כנגד המחלות מהקבוצות  – 3אם המדיניות שלכם היא 

 אתם ממילא לא מחסנים – 4אם המדיניות שלכם היא 

 

 תקציר המחלה הדירוג שם המחלה

 סיכון למוות או לנכות –מחלה קשה  C דלקת קרום המוח

 סיכון למוות או לנכות –מחלה קשה  C פוליו

מחלה קשה. אך אם האם עושה בדיקת נשאות, הסיכון ללקות במחלה הופך לקטן  B A/Cצהבת 

 מאוד

אך הילד בדרך כלל מוגן מפציעה עמוקה עד גיל שנה ולכן אפשר  –מחלה קשה  C/A טטנוס

לשקול חיסון בגיל שנה שאז הסיכון מהחיסון פוחת. בכל מקרה בפציעה עמוקה 

 מיד מקבלים חיסון



 מחלה לא נעימה B דיפתריה

כנגד חיידק –פרבנאר 

 הפנאומוקוק 

B  חיידק הגורם למחלות שאינן מאוד מסוכנות, אך עלול לגרום גם דלקת במוח– 

 לדלקת במוח קשה להעריך מה מידת הסיכון

 –חיידק הגורם למחלות שאינן מאוד מסוכנות, אך עלול לגרום גם דלקת במוח  B חצבת

 קשה להעריך מה מידת הסיכון לדלקת במוח

 עלולה לפגוע בנשים הרות –מחלה קלה  B אדמת

סיכוי נמוך ללקות במחלה עד גיל חצי שנה  –מחלה מסוכנת עד גיל חצי שנה  B/A שעלת

 לילדים שנולדו ממאי עד ינואר, כי המחלה פחות פעילה בקיץ

 מחלה קלה, יש סיכוי לנכות מסיבוכים, אך כנראה סיכוי נמוך A חזרת

 עלולה להשאיר צלקות ועלולה לפגוע בנשים הרות –מחלה קלה  A אבעבועות רוח

מחלה קלה בילדים, אולי עדיף לחלות בילדות ולהיות מחוסנים לכל החיים. לא  A Aצהבת 

 בטוח עדיין שהחיסון מבטיח חסינות לכל החיים

 מחלה קלה בעולם המודרני A חיסון כנגד נגיף הרוטה

 מחלה קלה לילדים A שפעת

 מחלה קשה, אבל חיסון חדש ומאוד מאוד בעייתי A הרחם חיסון לסרטן בצוואר

 

 עכשיו שאתם יודעים פחות או יותר כנגד מה אתם הולכים לחסן

 ישנן המלצות הקשורות למתן חיסונים

 

 לא לחסן ילד חולה

 להמתין חודש מהפעם האחרונה שהילד היה חולה

 חשוב להקפיד על עניין זה

 גם אם החיסון נדחה בחודשים רבים

 כאשר הגוף לא במיטבו כי

 מערכת החיסון עלולה להתקשות בהתמודדות עם החיסון

 אם הילד חוסן והגיב תגובה חריפה לחיסון

 שקלו לדחות את כל החיסונים בהתאם לחומרת התגובה

 אין מדובר בחום למשך יום או יומיים

 אלא לתגובה יותר קשה

 כמו חולי בלתי פוסק

 אז שחוסןושינוי מהותי בבריאותו של הילד מ

 

 תופעות הלוואי לחיסון יכולות להופיע בשלושה זמנים

 מיד לאחר החיסון

 שבוע לאחר החיסון



 ושבועיים לאחר החיסון

 

 הפרידו את החיסונים ככל האפשר

 חיסונים בבת אחד 5או  4השיטה בה הילד מקבל 

 מקורה בשיקולים לוגיסטיים ולא בריאותיים

 מערכת הבריאות תערים עליכם קשיים

 ל תוותרוא

 ואם תתעקשו לא לחסן 

 עד שיאפשרו לכם להפריד את החיסונים

 בסופו של דבר ילכו לקראתכם

 ייתכן שהדבר יהיה כרוך בטרחה וקשיים

 ולפעמים גם בתשלום

 אבל זה אפשרי וחשוב

 במיוחד בילדים שהגיבו עם תופעות לוואי קשות לחיסון

 

 זכרו שככל שהילד יותר בוגר

 החיסון יותר טובה כך ההתמודדות שלו עם

 והסכנה שבמתן החיסונים קטנה

 

 חיסון הוא מחלה שמוחדרת לגוף שלא בדרך הרגילה

 כאשר הגוף נדבק במחלה

 יש לו שהות להכין את עצמו

 כי המחלה מתפתחת בשלבים

 בחיסון, המחלה מוחדרת לגוף באופן ישיר

 עוקפת את כל מערכות ההתראה וההגנה של הגוף

 

 מדת להיות מותקפת בהפצצה מהאוויר דומה הדבר לעיר שעו

 בלילה כאשר כולם ישנים ולא מוכנים

 ההתקפה מגיעה בהפתעה גמורה

 אם היו נותנים לאנשי העיר התראה אפילו מאוד קצרה

 היו הרבה פחות נפגעים

 כי האנשים היו מגנים על עצמם לפחות חלקית



 בחיסון, ההפתעה היא מלאה

 והפגיע היא אומנם קטנה

 בבטן הרכהאך היא 

 


