
 

  

      
  

  האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםהאיגוד הישראלי לרפואת ילדים
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  חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושיחיסון נגד נגיף הפפילומה האנושינדון: נדון: הה

  

  יקרים,יקרים,  חברי איגודחברי איגוד

  

  ע"י מומחים בתחום. ע"י מומחים בתחום.   נונושים בנושא שהוכשים בנושא שהוכלהלן דגלהלן דג

  

  נגיףנגיף  כנגדכנגד  החיסוןהחיסון  אתאת  לקבללקבל' ' חח  כיתהכיתה  ותלמידותותלמידות  תלמידיתלמידיוזמנו גם השנה וזמנו גם השנה עם פתיחת שנת הלימודים יעם פתיחת שנת הלימודים י

  ..((HHPPVVהפפילומה האנושי )הפפילומה האנושי )

  

  ..החיסוןהחיסון  אודותאודות  מידעמידע  לקבללקבל  כדיכדירופא/ת הילדים רופא/ת הילדים   קרוב לוודאי אליךקרוב לוודאי אליך  יפנויפנו  המתלבטיםהמתלבטים  הוריםהורים

  

  ואודותואודות  התחלואה לה גורם הנגיףהתחלואה לה גורם הנגיף  אודותאודות  מהימןמהימן  רפואירפואי  מידעמידע  גישגישלהנלהנ  לךלך  קוראקורא  הילדיםהילדים  רופאירופאי  איגודאיגוד

  ..ובטוחובטוח  יעיליעיל  חיסוןחיסון  מתןמתן  מניעת תחלואה זו באמצעותמניעת תחלואה זו באמצעות  שלשל  החשיבותהחשיבות

  

  האנושיהאנושי  הפפילומההפפילומה  מנגיףמנגיף  התחלואההתחלואה  נטלנטל  נתונים עלנתונים על

  סרטןסרטן(, (, הרחם והלדן בנשיםהרחם והלדן בנשים  צווארצוואר  סרטןסרטן  כוללכולל))  אנוגניטליתאנוגניטלית  סרטןסרטן  לתחלואתלתחלואת  גורםגורם  האנושיהאנושי  הפפילומההפפילומה  נגיףנגיף

  הנגיףהנגיף  גורםגורם, , בנוסףבנוסף. . ובגבריםובגברים  בנשיםבנשים( ( צווארצוואר--ראשראש))  אורופרינגיאליאורופרינגיאלי  וסרטןוסרטן  פי הטבעתפי הטבעת  סרטןסרטן, , בריםבריםבגבג  הפיןהפין

  .                                     .                                     ובגבריםובגברים  בנשיםבנשים( ( קונדילומותקונדילומות))  הלועהלוע  ובחללובחלל  המיןהמין  באבריבאברי  ליבלותליבלות

  

  ::((11))  בישראלבישראל  הבריאות,הבריאות,  משרדמשרד  נתונינתוני  לפילפי

  הרחם.הרחם.  בצווארבצוואר  ממאיריםממאירים  רוםרוםטט  שינוייםשינויים  עםעם  שנהשנה  מידימידי  מאובחנותמאובחנות  נשיםנשים  אלפיאלפי  

  מידי שנהמידי שנה  נפטרותנפטרות  נשיםנשים  011011  --וכוכ  הרחםהרחם  צווארצוואר  סרטןסרטן  עםעם  שנהשנה  מדימדי  מאובחנותמאובחנות  נשיםנשים  899899  --ככ  

  ..זהזה  מסרטןמסרטן

  הטבעתהטבעת  פיפי  סרטןסרטן  עםעם  בישראלבישראל  שנהשנה  מדימדי  מאובחניםמאובחנים  אנשיםאנשים  5959--ככ..  

  והלועוהלוע  הפההפה  שלשל  סרטניםסרטנים  עםעם  שנהשנה  מדימדי  מאובחניםמאובחנים  אנשיםאנשים  199199--ככ..  

  ..נתוןנתון  זמןזמן  בכלבכל  המיןהמין  באברבאבר  יבלותיבלות  ישיש, , מיניתמינית  ההמבחינמבחינ  הפעיליםהפעילים, , אנשים בישראלאנשים בישראל  89,99989,999  --לכלכ

  

  יהיהיהיה  שהגוףשהגוף  מנתמנת  עלעל  המיניתהמינית  הפעילותהפעילות  תחילתתחילת  וטרםוטרם  צעירצעיר  בגילבגיל  ניתןניתן  הואהוא  כאשרכאשר  יותריותר  גבוההגבוהה  החיסוןהחיסון  יעילותיעילות

  ולנערותולנערות  לנעריםלנערים  השיגרההשיגרה  מחיסונימחיסוני  כחלקכחלק  ניתןניתן  . מסיבה זו החיסון. מסיבה זו החיסון((88))רמת נוגדנים גבוהה רמת נוגדנים גבוהה   לייצרלייצר  מסוגלמסוגל

  '.'.חח  בכיתהבכיתה
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  באבריבאברי  והיבלותוהיבלות  טליתטליתייהאנוגנהאנוגנ  התחלואההתחלואה  שכיחותשכיחות  אתאת  משמעותימשמעותי  באופןבאופן  מפחיתמפחית  פפילומהפפילומההה  נגיףנגיף  כנגדכנגד  החיסוןהחיסון

  המין ויכול למנוע עשרות מקרי מוות בשנה בישראל.המין ויכול למנוע עשרות מקרי מוות בשנה בישראל.

  

  שיגרתישיגרתי  מעקבמעקב  עלעל  ובהסתמךובהסתמך  כהכה  עדעד  ניתנוניתנו  אשראשר  חיסוןחיסון  מנותמנות  מיליוןמיליון  849849  --לל  מעלמעל  שלשל  המצטברהמצטבר  לניסיוןלניסיון  הודותהודות

  ––  החיסוןהחיסון  בטיחותבטיחות  עלעל( ( האירופאיהאירופאי    EEMMAA, , קאיקאיהאמריהאמרי    CCDDCC  כוללכולל))  העולםהעולם  ברחביברחבי  בריאותבריאות  ארגוניארגוני  שלשל

  (.(.33))מאוד מאוד   בטוחבטוח  חיסוןחיסון  הינוהינו  הפפילומההפפילומה  חיסוןחיסון  העולמי כיהעולמי כי  הבריאותהבריאות  ארגוןארגוןהצהיר הצהיר 

  

תופעות לוואי, אולם הן קלות וחולפות עצמונית. תופעות לוואי, אולם הן קלות וחולפות עצמונית.   ––או טיפול רפואי או טיפול רפואי אחר אחר כמו לכל חיסון כמו לכל חיסון   ––לחיסון זה לחיסון זה 

  פרופילפרופיל. . אחרתאחרת  חמורהחמורה  לוואילוואי  תופעתתופעת  כלכל  אואו  אוטואימוניותאוטואימוניות, , נויורולוגיותנויורולוגיות  לוואילוואי  בתופעותבתופעות  עלייהעלייה  שאיןשאין  נמצאנמצא

  .   .   הילדיםהילדים  חיסוניחיסוני  שארשאר  שלשל  לפרופיללפרופיל  דומהדומה  הפפילומההפפילומה  חיסוןחיסון  שלשל  בטיחותבטיחות

GGAACCVVSS  ccoonnssiiddeerrss  HHPPVV  vvaacccciinneess  ttoo  bbee  EEXXTTRREEMMEELLYY  SSAAFFEE””,,  JJuullyy  22001177  ((44))  

  

  (.(.66שחשוב לדעת" תוכלו למצוא מידע חשוב בעברית, בערבית וברוסית )שחשוב לדעת" תוכלו למצוא מידע חשוב בעברית, בערבית וברוסית )מה מה   ––באתר "חיסונים באתר "חיסונים 

  

  מפנימפני  בנותבנות  עלעל  והןוהן  בניםבנים  עלעל  הןהן  להגןלהגן  מנתמנת  עלעל  וזאתוזאת, , תתכאחכאח  ונערותונערות  נעריםנערים  לחסןלחסן  היאהיא  ההמלצהההמלצה  לציין:לציין:  חשובחשוב

  מאדםמאדם  הנגיףהנגיף  שלשל  העברההעברה  למנועלמנוע  כדיכדי  ובנוסףובנוסף, , הנגיףהנגיף  שמחוללשמחולל  המיןהמין  באבריבאברי  ומיבלותומיבלות  הממאירותהממאירות  המחלותהמחלות

  .                                                                                                           .                                                                                                           לאדםלאדם

  

, , בב""ארהארה, , ת כגוןת כגוןרבותרבות  מערביותמערביות  ותותלמדינלמדינ  ישראלישראל  הצטרפההצטרפה, , הלאומיתהלאומית  בתוכניתבתוכנית  נעריםנערים  לחסןלחסן  החלטההחלטההה  עםעם

  ..לבנותלבנות  בנוסףבנוסף  בניםבנים  המחסנותהמחסנות, , באירופהבאירופה  רבותרבות  ומדינותומדינות  אוסטרליהאוסטרליה, , קנדהקנדה

  

  באמצעותבאמצעות  למנועלמנוע  שניתןשניתן  מחלותמחלות  מיגורמיגור  ועלועל  הילדהילד  בריאותבריאות  עלעל  בשמירהבשמירה  מכריעמכריע  תפקידתפקיד  לנולנו  ישיש  ילדיםילדים  כרופאיכרופאי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                  .                                                                  חיסוןחיסון

                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            .                                                                                                                            פפילומהפפילומההה  נגיףנגיף  נגדנגד  ילדיהםילדיהם  אתאת  התלמידים לחסןהתלמידים לחסן  להמליץ להורילהמליץ להורי  לךלך  קוראקורא  הילדיםהילדים  רפואירפואי  איגודאיגוד

  ..ילדיהםילדיהם  עבורעבור  הנכונההנכונה  ההחלטהההחלטה  ים לקבל אתים לקבל אתלאפשר להורלאפשר להור  כדיכדי  חשובהחשובה  המלצתךהמלצתך

  

:  :  ההוריםההורים  עבורעבור  הבריאותהבריאות  משרדמשרד  שלשל  חיוניחיוני  מידעמידע  לשירותךלשירותך

hhttttppss::////wwwwww..hheeaalltthh..ggoovv..iill//PPuubblliiccaattiioonnssFFiilleess//hhppvv__bbrroosshhoorr..ppddff  

  

  ,,בברכהבברכה

  

  רופ' דודי גרינברגרופ' דודי גרינברגפפ            פרופ' יצחק סרוגופרופ' יצחק סרוגו

  מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדיםמנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים          מנהל מחלקת ילדיםמנהל מחלקת ילדים

  ביה"ח סורוקה, באר שבעביה"ח סורוקה, באר שבע          ביה"ח בני ציון, חיפהביה"ח בני ציון, חיפה

  

  

  ::מקורותמקורות

  --הבריאותהבריאות  משרדמשרד  אתראתר, , ותשובותותשובות  שאלותשאלות, , הפפילומההפפילומה  נגיףנגיף  נגדנגד  חיסוןחיסון  ..11
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88       .       .  --440011--WWHHOO  wweeeekkllyy  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rreeccoorrdd,,  NNoo  2288,,1144  JJuullyy  22001177,,vvooll..  9922,,  339988
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  פברוארפברואר, , הציבורהציבור  בריאותבריאות  שירותישירותי--הבריאותהבריאות  משרדמשרד, , הפפילומההפפילומה  נגיףנגיף  כנגדכנגד  החיסוןהחיסון  עלעל  עובדותעובדות  1919.    .    33

89148914 . .  

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/hpv_broshor.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/hpv_broshor.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255870/1/WER9228.pdf?ua=1
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    77..      GGAAVVCCSS,,  GGlloobbaall  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  VVaacccciinnee  SSaaffeettyy,,  JJuullyy  22001177  

  

55 . .http://chisunim.co.il/Paper.aspx?id=72&cat=8&l=1 

  

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Documents/HPV_Vaccination_10Facts.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Documents/HPV_Vaccination_10Facts.pdf
http://chisunim.co.il/Paper.aspx?id=72&cat=8&l=1

