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הורים יקרים ,תושבי תל-אביב

כפי שאתם בודאי יודעים .משרד הבריאות פועל בימים אלו למגר את נגיף הפוליו המתפשט ברחבי הארץ.
במהלך השבועות האחרונים עלו שאלות רבות מצד הורים שמתלבטים האם לתת את החיסון לילדיהם .רופאי
משרד הבריאות ואיגוד רופאי הילדים עשו מאמץ להשיב על כל שאלה ,על-מנת שתרגישו בטוחים בהחלטתכם.
לצד הפרסומים הרבים בנושא ,אנו רואים לנכון להציג בפניכם ,ובאופן ישיר ובלתי אמצעי ,את הרקע למבצע
החיסונים ואת מטרתו.

מהי מחלת הפוליו וכיצד למנוע הדבקה?
מחלת הפוליו ,הקרויה שיתוק ילדים ,מוגרה בשנים האחרונות במרבית מדינות העולם הודות לחיסונים.
נגיף הפוליו יכול לגרום לשיתוק ואף למוות .עד שנת  2004ילדי ישראל קיבלו שני סוגי חיסונים:
חיסון מומת – שתפקידו להגן מפני תחלואה.
חיסון חי מוחלש – שתפקידו למנוע גם נשאות והדבקה של אחרים .מי שמחוסן על-ידי הנגיף המומת בלבד
עדיין יכול להדבק ,להפוך לנשא ולהדביק אחרים.
החל משנת  ,2004לאחר שהנגיף למעשה מוגר מישראל ,הוחלט להמשיך לתת לילדים רק את החיסון המומת.

חשוב לדעת

מדוע הוחלט אם כן לצאת במבצע החיסונים הנוכחי?

בעת האחרונה הגיע לישראל נגיף פוליו פראי ,אשר אותר בתחילה בדרום הארץ ובהמשך התפשט לאזורים
נוספים .הבדיקות הוכיחו שהנגיף ממשיך להתפשט בכל הארץ ולא מוגבל לאזורים מסויימים .מדובר בנגיף
אלים ומסוכן שעלול לגרום לשיתוק ולמוות ,בעיקר בקרב ילדים קטנים.
משרד הבריאות קיים התייעצויות עם קהילת הרופאים הבכירה בארץ ובעולם .העמדה הגורפת היתה ,שכדי למנוע
מקרי תחלואה ,שיתוק או מוות חייבים לנקוט פעולה מיידית של הוספת חיסון חי מוחלש לילדים שנולדו לאחר
ה  1.1.2004ולא קיבלו את החיסון החי מוחלש.
גם אם ילדכם מחוסן בחיסון המומת ,הוא יכול להדבק בנגיף הפוליו ,להפוך לנשא ולהדביק את בני המשפחה,
החברים והסביבה ולסכנם במחלת השיתוק .לצערנו ,איום הפוליו הוא ממשי ועלינו לפעול בהקדם.
מדובר בחיסון יעיל ובטוח .בשבועות האחרונים ,ניתן החיסון החי המוחלש לכ 650,000-ילדים במדינת
ישראל ללא תופעות לוואי משמעותיות.
אנו פונים אליכם בבקשה לחסן את ילדיכם בהקדם האפשרי .אם כולנו נתגייס נוכל לחיות בביטחון
במדינה נקייה מפוליו.
לרשותכם מידע נרחב על הנושא באתר משרד הבריאות ורופאי המשרד ישמחו לענות על שאלותיכם בעמוד
הפייסבוק של משרד הבריאות .להלן קישור לעמודhttps://www.facebook.com/Health.gov.il :
לפרטים על טיפות החלב באזורכם היכנסו לאתר המשרד בקישור הבאhttp://bit.ly/1852ZIl :
ניתן גם להתקשר למוקד "קול הבריאות" בטלפון *5400
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שנה טובה ובריאות לכם ולמשפחותיכם.
פרופ' רוני גמזו
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דלית שטאובר
מנכ"לית משרד החינוך

פרופ' אלי סומך
יו"ר האיגוד לרפואת ילדים

