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1Lביעילותהנזכריםאנוכאלהבימים

המגנההחיסון,מערכתשלהמופלאה

ובאמצעותתחלואים,שלעצוםמגווןמפניגופנועל

נוסףמגווןמפניאדםידימעשהחיסוניתהתערבות

מסוכנות.מחלותשל

להתחסןהאםהיאהבוערתהשאלהזובעונה

מדיאולםבהמשך.נתייחסאליההשפעת,מפני

חיסוניםלגביותהיותשאלותועולותצצותתקופה

כמולה,שמחוצהואלושבשגרהאלוואחרים,כאלו

החצבתכמואלה,בימיםאזורנואתהפוקדתהשעלת

כמווכמובןשבועות,מספרלפניבהרצליהשהתפרצה

ישוכיצדמתיוחצי.כשנהלפניכותרותשקבעהפוליו

הימנעות?אואיחורשלבמקרהקורהומהלהתחסן?

האםהעולםמןפסשכברשנדמהנגיףפורץמדוע

מדאיגות?לוואיתופעותמהןחיסון?דוחההצטננות

דעתוחוותתשובותלקבלכדילתינוקות?באשרומה

עםשוחחנואחרות,ורבותאלושאלותעלמקצועית

החוליםבביתהילדיםאגףמנהלסומך,אליפרופ׳

ילדים.לרפואתהאיגודויו״רוולפסון,

שלהתפרצותרואיםאנחנומדועסומך,פרופ׳

שגרהחיסוניכנגדןשישמחלות

עצמהעלוחוזרתפשוטההינה״המשוואה

בשיעוריורדיםכאשרובעולם:בישראלושובשוב

כלזאת.לדעתוחשובגוברת,התחלואהההתחסנות,

העולםמןנעלמולאמחסניםשכנגדןהקשותהמחלות

שהןסבורהציבוראםגםהפוליו.החצבת,החזרת,

רואיםעדייןאנושוב.ומכותראשמרימותהןנעלמו,

אנוהתחסנו.שלאילדיםאצלמחלותשלקשיםמקרים

דלקתשלקטלנייםואפילוקשיםמקריםפעםמדירואים

האבעבועותממחלתהנגרמיםסיבוכיםאוהמוחקרום

עללשמורמאודחשובלכןחוסנו.שלאילדיםאצל

עללשמורהיחידההדרךזוגבוהה.חיסוניםמשמעת

שבהםמקריםעללספריכולאניהסביבה.ועלהפרט

שהיומכךכתוצאהכאן,והתפשטמחו״להגיענגיף

שניםלפנימפניו.חוסנושלאאנשיםבאוכלוסיה

בס״דודעכההחזרתמחלתהתפרצהלמשל,ספורות,

בארץ,מוכרלאמזןנגיףזההיהקצר.זמןכעבור

המקריםסיבוכים.וללאיותרקלההייתהוהמחלה

המתגורריםישיבות,בחוריבקרבדווקאנצפושפגשנו

בחוריםאףבהונדבקויחד,הדבריםמטבעולומדים

הסתבר,חוסנו.שלאאלובעיקראולםמחוסנים

ארצותבמספרנדדוהואמלונדון,היההנגיףשמקור

חברואתשהדביקבחורוהדביקלברוקליןשהגיעעד

לכאן.שהגיע

הואאףאירעהחצבת,התפרצותשלנוסף,״מקרה

לחתונהוהגיעמחוסן,היהשלאחו״לתושבבעקבות

מחוסניםהיולאהםשגםאנשיםמספרשמש.ביתבעיר

אושפזוכךבעקבותבמהירות.להתפשטלנגיףסייעו

שניתןדברנמרץ,טיפולבמחלקתחוסנושלאילדים

למנוע״.בהחלטהיה

לחיסוניםהמתנגדיםאתרואהאתההאם

הסביבהאתאףאועצמםאתכמסכנים

ובבתיבגניםכימשמעי,חדבאופןלומר״ניתן

רבהסיכוימחוסנים,שאינםילדיםיששבהםספר

אחדמאדםהזיהוםהעברתמחלות.להתפשטותיותר

סביבהעלשמירהבנוסף,במהירות.קוריתלמשנהו

אלועבורקריטיתלהיותיכולההרמטיתמחוסנת

לקויהחיסוניתמערכתבעליכמולהתחסן,להםשאסור

חוליםכימותרפיים,טיפוליםהמקבליםחוליםאו

עליהםלהגןהיחידההאפשרותועוד.כרוניותבמחלות

סביבהעלהקפדהידיעלורקאךהיאמחלותמפני

כתוצאהל״ע,מוות,מקרהראינולאחרונהמחוסנת.

חוסן.שלאילדאצלשהתפרצההשעלת,ממחלת

להגןניתןאךגילו,עקבילדלחסןמספיקיםלאלעתים

שבבית״.הילדיםיתרחיסוןבאמצעותעליו

לחיסוניםהמתנגדיםאתמשמשיםנימוקיםאילו

וניתןבמציאות,מעוגניםשאינםטיעונים״אלו

שמירתכיהטענה,למשלקיימתבקלות.להפריכם





רמתאתשהורידההיאלנורמה,שהפכהההיגיינה,

בקלותאותהלעמתניתןאךהחיסונים,ולאהתחלואה

רוח,האבעבועותמחלתכנגדחיסוניםהמציאות.עם

לאחרלאחרונה,נוצרוהרוטהונגיףהמוחקרוםדלקת

אלווחיסוניםההיגיינה,ברמתשינויכלהיהשלא

והתמותה.התחלואהשיעוראתדרסטיתהפחיתו

כספיתלגביהינהלהשמיעשמקובלנוספתטענה

שכיוםדברבחיסונים,המצוייםמזיקיםחומריםושאר

כספיתכללוכשהחיסוניםבעבר,גםכלל.נכוןאינו

לחוללביכולתההיהשלאמועטת,כההייתההכמות

חוששיםכהמהןחמורות,לוואיתופעותאףנזק.כל

בנמצא.שאינןוכמעטנדירותהנןהחיסונים,מתנגדי

הבדיקותהחיסונים,בנושאמחקררודףמחקרבכלל,

אותןהכבדותלהאשמותשחרכלואיןיסודיות,בתחום

בחיסונים״.מטילים

יותרהנמנעותאוכלוסיותעללהצביעניתןהאם

חיסון?ממתן

דווקאזהאוכלוסיהבחתךנמצאלרוב״בהחלט.

רבמידעהשואביםה׳משכילים׳,מההוריםחלק

לאמוטעה,הוארובפישעלמידע,עצמם.בכוחות

סמךעלמאחוריו.גבוללאהיסטריאףפעםולאאמין

חושביםשהםכפילפעולמחליטיםהםשאספוהמידע

אתמכנההייתימעמיקה.בדיקהללאלעשות,שנכון

אותםלהזיזהמשימהאידיאולוגיים׳.׳סרבניםהזההזן

לצערנו,ילדיהם,פעםולאפשוטה,אינהמדעותיהם

המחיר.אתמשלמים

לנושא,החרדיהציבורנרתםטיפות׳׳שתיבמבצע

גבוהבשיעורהייתההפוליונגיףנגדוההתחסנות

שלהתפרצותתהיהאםכיההבנההוטמעהמאוד.

שליטה״.וללאמהירהתהיהההתפשטותרח״ל,הנגיף,

לאוטיזםחיסוניםביןהקשרלגבימה

אחד:אדםבעיקראחראיהזוהציבורית״לסערה

״וויקפילדסומך.פרופ׳מחייךוויקפילד״,אנדרוד״ר

שלקטנהקבוצהעלמחקרשערךבריטי,רופאהיה

לאוטיזםלגרוםעלולהמשולשהחיסוןכיוטעןילדים,

אוטיסט׳מיבגיליוןהייתהלנושאנרחבת)התייחסות

ממתנגדיתמלוגיםקיבלאףהנראהככלאמא׳(.של

מחקרו.תוצאותאתלהטותלושיסייעו׳והםהחיסונים,

חודשבכלמדעית;מבחינהמאודלקויהיההמחקר

שנה-שנתייםבניילדים000,05בסביבותמקבלים

חצבת-חזרת-אדמתהמשולשהחיסוןאתבבריטניה

סימניכללבדרךמתגליםשבהלתקופההזההגיל

אלף-אלפייםמתוךאחדילדלפחותאצלהאוטיזם

חודששמדימחייבתהפשוטההסטטיסטיקהבאנגליה.

באוטיזםוילקוהמשולשהחיסוןאתיקבלוילדים25

החיסוןמתןביןסיבתיקשרללאזמנים,בסמיכותבערך

ורישיונולדין,הועמדוויקפילדהאוטיזם.להופעת

אףיקשהלבאר,סכלשמשליךאבןאךנשלל,כרופא

המשפטשביתלמרותלהוציאה.חכמיםעשרהעל

הנזקלאוטיזםחיסוניםביןהקשראתשללבארה״ב

בשני.אחדמלכתךקלאיןהחיסוניםולמתנגדינעשה,

הדברים,ביןקשראיןכיהוכיחו,עקבייםמחקרים

רציניחוקרואיןלחלוטין,נשללההתיאוריהוכיום

ברצינות״.לכךהמתייחס

כיהטענה,למשל״קיימת

rrraw,שהפכהההיגיינה

אתשהורידההיאלנורמה,

החיסונים,ולאהתחלואהרמת

בקלותאותהלעמתניתןאך

כנגדחיסוניםהמציאות,עם

דלקתרוח,האבעבועותמחלת

נוצרוהרוטהונגיףהמוחקרום

כלהיהשלאלאחרלאחרונה,

וחיסוניםההיגיינה,ברמתשינוי

אתדרסטיתהפחיתואלו

והתמותה"התחלואהשיעור



והצגתחיסונים,מתןמחייבתהאמריקניתהחוקה

א׳.לכיתהלכניסהתנאיהינהחיסוניםתעודת

התחסנות.המחייבחוקאיןזאתלעומתבישראל

החיסוניםחובתשלהכנסתהעלממליץאתההאם

לחוק?

כהאינהבנושאכפייהכימוכיח,״הניסיון

שיעוריפחות.לאמועילהבנושאהסברהאפקטיבית.

״ב.שבארהמאלופחותיםלאבישראלכיוםההתחסנות

מוצאיםהחיסוניםמתנגדיעלהנמניםארה״בתושביגם

חיובמחיסון.להימנעומצליחיםבחוקהפרצותאת

אתלהחטיאעלולבענישהאיוםאוחיסוניםבמתן

לדעתי,מכך.להתחמקהדרךתימצאתמידכיהמטרה,

פניעללמתחסניםהטבותלשקולמקוםשישייתכן

מבחינהאפילועדיףזהכן.עושיםשאינםלאלוענישה

פרקטית״.

ולאחריוהחיסוןלפני

תמונהישחיסוניםשלהלוואילתופעותהאם

דומה?

יתבטאורובפיעלחיסוניםשללוואי״תופעות

לעתיםההזרקה.באזורכאודםמקומיותבתופעות

רגילה.חוםכמחלתיהיהבווהטיפולחולף,חוםיהיה

תופעותישבהםבודדים,חיסוניםהםמהכלליוצאים

מאחרלמשל.כחצבתהזריקה,לסוגהאופייניות

לחוםלגרוםעלולהואמוחלש,חיחיסוןשנותנים

לגביזהההדיןיום-יומיים.למשךהחיסוןלאחרכשבוע

להצטננותלגרוםהעלולבתרסיס,הניתןלשפעתחיסון

לחיסוניםספציפיותתופעותאלוספורים.לימים

תופעותהנןהלוואיתופעותמרביתאךמסוימים,

נדירהבשכיחותהנןחמורותלוואיתופעותחולפות.

מאוד״.

נורהלהדליקאמורותהלוואיתופעותמתי

אדומה?

לגביבירורמחייבנורמטיבישאינומצב״כל

דברכלשלאלזכורישזאת,עםיחדלחיסון.הקשרו

שישייתכןלאחריו.אירעאםאףלחיסון,בהכרחקשור

אותםמקשריםשבטעותתסמינים,הופעתשלתזמון

ילדבאםכילטעוןסבירשלאכפילדוגמאלחיסון.

התאונהחלילהדרכיםבתאונתייפגעלשפעתשחוסן

כלאוטומטיתלייחסניתןלאכךהחיסון,בשלנגרמה

ריאות(דלקת)לדוגמההחיסוןלאחרשארעהתופעה

מסיבהותוצאה.גורםבכךלראותטעםואיןלחיסון,

בחצבת,התחסנותלאחראףחוםמעלההילדאםזו,

ולאהחום,סיבתאתלבדוקלרופאללכתמומלץ

תסמיניםבהיעדרהחיסון.שללוואיתופעתשזולהסיק

אםהחיסון,בגורםמדובראכןכינסיקכלשהי,למחלה

אותולהשאירהמלצהותהיההזמן,מבחינתתואםזה

מניעהכלאיןכללי,באופןיחלוף.שהחוםעדבבית

nnnYמחלההשפעתהיות

כמחלהונתפסתשכיחה

סיבוכיםלהביאעלולההיאלולה,

השפעתשלאופייניסיבוךקשים.

להיותהעלולהויאות,דלקתהוא

המצבלעתיםרו״ו.קםלנית

במערכתלפגיעהלהיגררעלול

מוות,למקריוחלילההעצבים

בקשישיםקםנים,בילדיםבעיקר

מערכתשלדיכויעםובחולים

הסיבהרק.לאאךהחיסון,

להתחסן״־₪11Anלהמלצה

כרגיל״.לגןחיסוןלאחרילדלשלוח

להימנעישהאםבטובחשאינוילדכאשר

חיסוןממתן

אומשתעלמצונן,ילדקלהבמחלהמדובר״אם

שלבמצבהחיסון.במתןבעיהאיןנמוך,חוםלויש

לאזהלחסן.שלאעדיףיותררציניצינוןאוגבוהחום

יימשך,החוםאםאבלהמחלה,אתמחמירולאמסוכן

אתיערפלוזהלכך,והסיבההחוםמקורמהנדעלא

אולםאנטיביוטיקה,נוטליםשבהםבמקריםהתמונה.

הטיפולבהדלקת,שלבמקרה)כמוחוםאיןלחולה

מניעהכלאיןהחום(,הורדתלאחראףנמשךהתרופתי

החיסוןלקליטתמפריעלאזהבמועד.החיסוןבמתן

המחלה״.אתמחריףלאואף

באיזההחיסון?במתןאיחורשלבמקרהקורהמה

להשלימו?ניתןזמןטווח

ואיןהחיסונים,אתזוכרתהחיסונית״המערכת

הסיכוןהחיסונים.תכניתאתמחדשלהתחילצורך

להשלמתעדדיומוגןאינושהילדהוא,החיסוןבאיחור

שלמספיקהרמהכשאיןל״ע,לחלותועלולהחיסון,

הנגיף.אתלהחלישאולמגרהיכוליםבגופונוגדנים

חלב׳ה׳טיפתגילאתועברהחיסוניםאתסייםשלאילד

מההבריאות,לשכתדרךהחיסוניםאתלהשליםיוכל

מומלץכאלובמקריםיותר.מורכבתפרוצדורהשיוצר

להםשיהיהייתכןהבריאות,משרדעםקשרליצור

יותר״.קונקרטימענה

לפגיםביחסמיוחדותהנחיותישהאם

שלהם.הכרונולוגיהגיללפימתחסנים״פגים

למחלות,יותרפגיעהזואוכלוסיהכילצייןחשוב

חלקאמנםעכבות.ללאאותםולחסןלהקפידישולכן

מהפגייה,צאתםלאחררקלהינתןיכוליםמהחיסונים

הםזאת.לעשותישמתאפשרשהדברברגעאולם

אינההחיסוניםתכניתואףילד,ככללחיסוניםמגיבים

הילדים״.מיתרשונה

בקרבהבריאות,מערכתבתוךדווקאכימתברר,

זההאםיותר.נמוךההתחסנותשיעורצוות,אנשי



לכך?הסיבהומהנכון,

אנשיבה.לטפלוחייביםקיימת,בעיהאכן״זו

גבוהים,בשיעוריםילדיהםאתמחסניםהרפואיהצוות

בולטהדברממושמעים.פחותהםעצמםכלפיאך

הרפואייםלצוותיםאיןלעתיםהשפעת.בחיסוןבעיקר

מצוייםהיותםלמרותהעניין,לחשיבותמודעותדי

המחלהלחומרתמספקתערנותשאיןייתכןבתחום.

הישראלי,ה׳סמוךהואהמניעפעםלאולהשלכותיה.

תופעהזויקרה...לאזהליהמערכתבתוככידווקא

מאמציםונעשיםלישראל,רקאופייניתשאינהעולמית,

חוק,ידיעלבכךלהילחםניסובארה״באותה.למגר

במוסדותלעבודיוכלולאחוסנו,שלאצוותאנשילפיו

המצבגוברת,הענייןשהסברתככללדעתי,בריאות.

אםמתמעטת,התופעהלשנהומשנהומשתפר,הולך

מספקת״.אינהעדייןהמודעותכי

השפעתהשנתית:האורחת

מחייךלשפעת,החיסוןנושאאתמעליםאנוכאשר

ונסבירנקדיםיום,יוםהנושאאתשחיכמיסומךפרופ׳

ונתפסתשכיחהמחלההיותהלמרותהשפעת:עלמעט

להותיר,עלולשפעתמקרישלריבויקלה,כמחלה

שלאופייניסיבוךקשים.סיבוכיםיום,שלבסופו

ח״ו.קטלניתלהיותהעלולהריאות,דלקתהואהשפעת

העצביםבמערכתלפגיעהלהיגררעלולהמצבלעתים

בקשישיםקטנים,בילדיםבעיקרמוות,למקריוחלילה

זורק.לאאךהחיסון,מערכתשלדיכויעםובחולים

להתחסן.הגורפתלהמלצההסיבה

שהסיכוןהטענה,עלדעתךמהסומך,פרופ׳

שמביאההסיכוןעלגוברלשפעתמהחיסון

עצמה?המחלה

מועטחוםשלתופעותיתכנומסוכן.אינו״החיסון

מחיסוןרצינילסיבוךהסיכוןנעימה,לאכלליתוהרגשה

לסיבוךמסיכוןקטןיותרהרבהלמיליוןאחדהוא

ישחיסון.עלממליציםבהחלטאנוהשפעת.ממחלת

שאינוובוודאיחי,שאינוחיסוןבזריקההחיסוןאת

להתחסןניתןבנוסף,שפעת.לסיבוכילגרוםיכול

מהווהאינוהאבולה״כת/11

אוכלוסייתעלמיידיאיום

נערכיםכיספקאיןאולםהעולם,

התפשטשהואכשםהלואלכך;

עלולהואאפריקה,במדינות

ליבשתמעבראל^בולותלחצות

הנגיףאםכיספקאיוזו.ספציפית

כללמענהלתתיצםרכוידעךלא

היאההתמקדותכתעעולמי.

המחלה"שלהפצתהבמניעת

לתתאסוראותולאף,תרסיסדרךמוחלשחיבחיסון

במערכתפגיעהלושישולמיקטניםלילדיםלחיסון

החיסונית״.

אתמאשריותרילדימלחסןחשובהאם

המבוגרים

נגיפימפיציהםהילדיםכללבדרךכיברור״כיום

הידבקותכלכיהכוונהאיןהמבוגרים.בקרבאףהמחלה

ניכר.חלקבהחלטאךמילד,בהכרחהיאמבוגרשל

לבניהחיידקיםאתמעבירלימודיו,במקוםנדבקהילד

נגיףאצלואףומשאירהסבבביתלביקוריוצאביתו,

הספרביתילדיאתחיסנושבהםבמקריםאףלמזכרת.

לעובדהמעברזאתפחות;חלוהמשפחהבניכולם

זומסיבההשפעת.לסיבוכייותרחשופיםהילדיםכי

מהםלמנועכדיהילדים,בקרבבעיקרהיאההתמקדות

בסובבההדבקהשרשרתאתלעצורוכדיאפשריסיבוך

לכך.המודעותאתלהחדירמנסיםאנואטאטכולו.

חיסוןאולםהמבוגרים,לחיסוןאףחשיבותישכימובן

כפול״.והרווחשבסביבה,למבוגריםאףיועילילדים

לחלוטין?המחלהאתמונעלשפעתהחיסוןהאם

יידבקו.לארובפיעלהמחוסניםמחלה״במקרה

שהמחלההריהידבקות,זאתבכלתהיהשבהםבמקרים

המחוסןלכךומעברמשמעותית,בצורהקלהתהיה

שבנוסףכךאחרים,מדביקאינומהמחלהמוגןאשר

הסביבה.עלמגןבהחלטהואשלו,האישיתלהגנה

הריבלבד,שנהחצימגיללחסןניתןשתינוקותמאחר

יהיהזהבאופןהבית.בניאתלחסןמומלץשבהחלט

המחלה״.סכנתמפנימוגןהתינוק

בחיסוןנכנסזהאיןמדועמוכחת,היעילותאם

שגרה?

הנכונההדרךשזוסבוראכןאנימצוינת.״שאלה

מתברראטואטוסיבוכיו,הנגיףמתחלואילהתמגנות

הילדיםכלאתלחסןפשוטלאאמנםהנכון.הדברשזהו

יקרה,זהבעתידכימאמיןאניאולםקצר,זמןבפרק

)חיסוןוה׳פרבנר׳ה׳רוטה׳חיסוניעםשאירעכפיבדיוק

חיידקי,זיהוםנגדוחיסוןהמעייםאתהתוקףנגיףנגד

אףהחלרוחאבעבועותנגדהחיסוןי״ל(.בהתאמה,

נמוךהיההמתחסניםושיעורהחולים,בקופותהוא

חיסונימתכניתחלקשהואלהיוםבהשוואהיחסית,

שהשפעתולשפעת,בחיסוןהגדולהחיסרוןהשגרה.

להתחסןיששנהבכלבלבד.לשנהטווחקצרתהיא

יותרעמידחיסוןפיתוחעלעובדיםכיאםמחדש.

בשלבירקהדבראךשנים,לכחמשמעמדשיחזיק

שזנימאחרלשווקו,שיוכלועדזמןויארךפיתוח,

יורדת״.וההשפעהמשתניםהנגיף

היאההמלצההאםרוח?אבעבועותלגביומה

הילדות?בגילהידבקותליזוםאולהתחסן,

אבעבועותחיסון.עלמשמעיתחדהיא״ההמלצה



מסוכנת.ואפילונעימהלאמאודמחלהלהיותעלולה

מקריאףאירעוהשגרהלתכניתהחיסוניםהוכנסובטרם

בעקבותרביםאשפוזיםסיבוכים.עקבמועטיםמוות

בצורהירדשכיוםדברשבשגרה,דברהיואבעבועות

וממליציםמכוונתמהידבקותמזהיריםאנודרמטית.

כאלובסביבהוישמחלה,פרצהאםחיסון.מתןעלרק

מיידיתלהגיעעליהםמעולםחוסנוולאחלושלא

בטווחויחוסנוזאתלהמלצהיישמעואםלהתחסן.

ניתןהמחלה,התגלתהמאזימיםשלושה-ארבעהשל

המחלה״.חומרתאתלהקטיןאולמנוע

חוסן?שלאומבוגר

אםלמעטחייולכלמחוסןזובמחלהשחלה״אדם

לגילמתחתכשהיהנדבקהילדאםמשנה.פחותבןהיה

)אזא׳לכתהכשיגיעחיסוןמתןעלממליץאנישנה,

נחלההילדכיבוודאותידועאםי״ל(.שנייה,מנהניתנת

אףלחסנו,טעםאיןיותר,מאוחרבגילרוחמאבעבועות

במקרההחיסוןבמתןסיכוןכלשאיןלמרותא׳,בכיתה

התפרצותמבוגראצלבעבר.חלוהמבוגריםרובכזה.

יותר.וקשותחריפותבתופעותתלווהאבעבועותשל

המחלהאתלמתןכדיתרופותיקבלהוארובפיעל

אםלהתחסן,המבוגרעלקשות.הסתבכויותולמנוע

בעבר״.חלהולאחוסןלאכילוידוע

הפוליומבקרת,השעלת

מורחק

הייתה20ה-המאהשלהשלושיםלשנותעד

ילדיםמיליונישללתחלואהגורםהשעלתמחלת

פיעלתינוקות.לתמותתמשמעותיתוסיבהבעולם

מעשרכאחתהמחלהנמניתהעולמי,הבריאותארגון

חיסוןמתןעלהוחלטמאזבעולם.הקטלניותהמחלות

דרמטיתירידהנצפתהזו,מחלהכנגדשגרתיבאופן

ממנה.כתוצאהובתמותהבתחלואה

נצפיםעדייןהגבוה,המתחסנימרףלמרותמדוע,

הידבקותעלשמענולאחרונהואףמחלה,מקרי

בשעלת?

רמתזהבחיסוןאףסיבות.מספרלכך״יש

עשרהכחמש-לפנישהתחסנוואלויורדת,הנוגדנים

להדבקעלוליםוהםהיטב,מחוסניםאינםכיוםשנים,

שלחלקיתעמידותהינהנוספתסיבהאחרים.ולהדביק

אולםהחיסון,נוגדניעל׳להערים׳המצליחהחיידק,

נוצרתאםאףמקרה,בכלהעיקרית.הסיבהזואין

בהרבהקלההיאלכן,קודםשחוסןבאדםמחלה

למנועביותרהטובההשיטההמקורית.מהמחלה

מאחרלהתחסן.להמשיךהיאהאפשרככלאותה

למחלה,הפוטנציאליםהפגיעיםהםוילדיםשתינוקות

כמהעדמקרבתםהמחלהאתלמנוערבהחשיבותיש

התרופותועדתפישעלהיא,הטובההבשורהשאפשר.

ניסיונותשלשניםלאחרהאחרון(,)בשבועהאחרונה

כנגדלידהלפנינשיםלחיסוןהמימוןניתןוהמלצות,

האםאםראשית,כפולה:היאהמשמעותהשעלת.

אףמחוסןיהיהשהתינוקהריהחיסון,אתמקבלת

הנוגדניםאתמעבירהשהאםכיוןמסוימת,ברמההוא

תינוקה,בקרבתשוההשהאםמאחרושנית,לתינוק,

התינוקאתותדביקתחלהלאוממילאמחוסנת,תהיה

אולםלהתחסן,יוכלוהיכןמדויקמידעאיןעדייןח״ו.

בחודשיםיינתןהחיסוןהבריאותמשרדהנחיותפיעל

החולים״.בקופתובהמשךהחלבבטיפותהקרובים

מזמןלאשרקהפוליו,נגיףעםכיוםקורהומה

בגללו?הארץרעשה

השכנות,המדינותהיאהבעיהמארצנו.גורש״הנגיף

נמצאנוספתלחדירהוהחששנמצא,עדייןהואשבהן

הלחימהשבמצביותר,הגדולההצרההעת.כלבאזור

אפשריבלתישבמצריםהשקטואיבסוריההנוכחי

אלו.שבארצותהחיסוניםתכניתעללחלוטיןלסמוך

ואתהנגיףשלחדירהשובנמנעהילדים,אתנחסןאם

מחסניםעדייןזו,מסיבהבעקבותיו.שאירעההמהומה

לאכיוםאולם,טיפות,בשתיוחציושנהשנהחציבגיל

בשתימעולםחוסנושלאיותרגדוליםילדיםמחסנים

במתןלאבפה,החיסוןעלהינה)ההדגשההטיפות״.

המטרהי״ל(.בו,להתחסןשחובההשרירדרךחיסון

נגיףבעברשמוגרכפיהפוליו,נגיףאתלמגרהיאכעת

כלשלמקיףחיסוןבאמצעותהשחורות,האבעבועות

יהיהשלאמצבבעתידליצורואףבעולםהאוכלוסייה

עדזמןיארךעודהנראה,כפיאךעוד.בהתחסנותצורך

לחלוטין״.ממנולהיפטרשנוכל

מרוחקאיוםהאבולה

צריכיםהאבולהנגיףעלהדיווחיםהאם

דאגה?בנולעורר

בצורהלהדביקומסוגלאליםאכן״הנגיף

״אמנםסומך.פרופ׳אומרהסובבים״,אתיעילה

אוכלוסייתעלמיידיאיוםמהווהלאהואכרגע

הלואלכך;נערכיםכיספקאיןאולםהעולם,

הואאפריקה,במדינותהתפשטשהואכשם

ספציפיתליבשתמעבראלגבולותלחצותעלול

לתתיצטרכוידעךלאהנגיףאםכיספקאיןזו.

במניעתהיאההתמקדותכרגעעולמי.כללמענה

המגיעאדםבארץ,כאן,אףהמחלה.שלהפצתה

שאינולהיווכחכדיסקירהעוברנגועיםמאזורים

הנגיף״.שלנשא

האבולה?נגדוחיסונים

כך,עלעובדיםייצורם.הושלםלא״עדיין

לעבורניאלץהמוגמרלתוצרלהגיעכדיאולם

שנה״.שאפילוייתכןחודשים,מספר

נגדו?חיסוןכהעדפותחלאמדוע

פיתוחבנושאקצרההבהרהנותןסומךפרופ׳

חדש,נגיףזהובכך.צורךהיהלאכה״עדחיסונים.

למדימוגבליםבמקומותהיתהופעילותויחסית,

זיהומיתמחלהלכללאאפריקה.ממדינותבחלק

והסיכוןקטלניבנגיףכשמדוברחיסון.יוצרים

אזאוומתפשט,מתרחבהאדםלביןבינולמפגש

חיסוןלפיתוחההתגייסותבבעיה.לטפלנחלצים

גדולותלאוכלוסיותהנוכשהצורךרקתהיהלרוב

ממושכת״.להיותעלולההמזהםופעילות


