
 

 
 האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה                                   

Israel Society of Obstetrics and Gynecology 

********************************************************************* 

 

 האנושי הפפילומה נגיף נגד החיסון  :הנדון
 

 ,איגוד יקרים חברי

' לקבל ח ותלמידות כיתה תלמידי  השנה גם יוזמנו הלימודים שנת פתיחת עם

 (. HPVהאנושי ) נגיף הפפילומה החיסון כנגדאת 

לוודאי לרופאים המטפלים כדי  קרוב כפי שקרה בעבר הורים המתלבטים יפנו

לקבל מידע אודות החיסון. לאור גיל המחוסנים, רוב הנטל נופל על רופאי 

 הילדים ולעיתים גם על רופאי המשפחה. 

וסס על המכתב שהופנה לכלל רופאי הילדים , למעט שינויים קלים, מבמכתב זה

ד פרופ' את ילדים )עליו חתמו בשם האיגוובארץ, מטעם האיגוד הישראלי לרפ

יצחק סרוגו, ופרופ' דודי גרינברג(. מאחר ונשים ואימהות רבות, נוהגות לשאול 

גם את דעתם של רופאי הנשים, וכדי לתת רוח גבית ולבנות חזית אחידה לצד 

עמיתנו רופאי הילדים, ורופאי המשפחה, אנו מצרפים את הדגשים שהוכנו 

נוספים משלנו, כרופאי  בנושא  ע"י המומחים שצוינו מעלה, לצד מתן דגשים

 נשים.

יש לציין כי מתקיימת פעילות על בסיס יומיומי שלנו ושל חברנו בפורומים שונים 

)חיסון השגרה  ובתקשורת, כדי להעלות את המודעות בצורך לחסן את הילדים

, לצד הצורך לחסן את האוכלוסייה בכלל )בדגש על נשים  עד גיל בכיתה ח'(

45.) 

הרצאות של מיטב המומחים בתחום, הועבר במסגרת יום עיון מידע נוסף כולל 

, בחסות החברה הישראלית 2017שנערך לכל רופאי הקהילה במהלך יולי 

לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, והחברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה 

 - קישור להרצאות העשרה מהכנסה)לנוחותכם . והעריה של צוואר הרחם

-http://www.e

med.co.il/emed/new/Usersite/Presentations/hpv140717/ )1 .  

מידע רפואי מהימן  הישראלי למיילדות וגינקולוגיה קורא לך להנגישאיגוד ה

אודות התחלואה לה גורם הנגיף ואודות החשיבות של מניעת תחלואה זו 

 באמצעות מתן חיסון יעיל ובטוח. 
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  האנושי הפפילומה מנגיף התחלואה על נתוניםלהלן 

של אברי המין )לרבות סרטן   סרטן לתחלואת גורם האנושי הפפילומה נגיף

בנשים(, סרטן הפין בגברים, סרטן פי הטבעת צוואר הרחם, הנרתיק והעריה 

וסרטן פה ולוע בנשים וגברים. בנוסף גורם הנגיף ליבלות חרוטיות )קונדילומות( 

 באברי המין, פי הטבעת, ובחלל הלוע בנשים וגברים. 

 2בישראל ,הבריאות משרד נתוני לפי

 בצווארטרום ממאירים  שינויים עם שנה מידי מאובחנות נשים אלפי -

 ., הלדן והעריההרחם

 100– וכהרחם  רנשים מאובחנות מדי שנה עם סרטן צווא 200 –כ  -

 נשים נפטרות מדי שנה מסרטן זה !!!

 אנשים מאובחנים מדי שנה עם סרטן פי הטבעת.  60 –כ  -

אנשים מאובחנים מדי שנה עם גידולים ממאירים של הפה  100 –כ  -

 והלוע. 

הפעילים מבחינה מינית, יש יבלות חרוטיות באברי  אנשים 20,000 –לכ  -

 המין בכל זמן נתון. 

 הפעילות תחילת וטרם צעיר בגיל ניתן הוא כאשר יותר גבוהה החיסון יעילות

 3גבוהה נוגדנים רמת לייצר מסוגל יהיה שהגוף מנת על )טרם חשיפה( המינית

 '.ח בכיתה ולנערות לנעריםהשגרה  מחיסוני כחלק ניתן החיסון זו מסיבה

בגיל  מנות 3במצב זה )במקום  ןחיסומנות  2 –מסיבה זו גם מסתפקים ב 

 מאוחר יותר או לאחר חשיפה(.

 שכיחות את משמעותי באופן מפחיתהאנושי  פפילומהה נגיף כנגד החיסון

 באברי החרוטיות  היבלותלרבות הופעת  האנוגניטלית התחלואה

 .בישראל בשנה מוות מקרי עשרותבעתיד  למנוע ויכול המין

מיליון מנות חיסון אשר ניתנו עד  270 –של למעלה מ  המצטבר לניסיון הודות

המבוצע  החיסון בטיחותשגרתי אחר  מעקב לע ובהסתמךכה ברחבי העולם, 

 –לרבות ארגון הבריאות העולמי , הבריאות ברחבי העולם ארגוניבמסגרת 

WHO ה ,– CDC  וה– FDA  האמריקאים, ה– EMA  וה– ECDC 

 .4כי החיסון כנגד וירוס הפפילומה האנושי הינו בטוח מאוד דווח –,האירופאים
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לקדם את הרחבת הכיסוי כן את הצורך יעילותו ובטיחותו של החיסון ו

 באוכלוסיות היעד, בדגש על נערות וילדות.

 הן אולם ,לוואי תופעות – רפואי טיפול או אחר חיסון לכל כמו  – זה לחיסון

 .עצמונית וחולפות קלות

שהינה   Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) -ה 

 עלייה איןש נמצאכי מאחר ו 2017סיכמה ביולי  WHO –וועדה מטעם ה 

 . אחרת חמורה לוואי תופעת כל או אוטואימוניות , נוירולוגיות לוואי בתופעות



. הסיכום 6הילדיםחיסוני  שאר של לפרופיל דומהשל חיסון זה  בטיחותה פרופיל

 של הוועדה הוא: 

"GACVS considers HPV vaccines to be EXTREMELY SAFE”  

 

והן  בניםה על ןה להגןעל מנת  ונערות נערים לחסן היאההמלצה ש לציין חשוב

שמחולל והלוע, ויבלות חרוטיות באברי המין  ממאירות מחלות מפני בנותעל ה

 למנוע את מעגל ההדבקה מאדם לאדם. . חיסון בהיקף כזה יוכל הנגיף

 למדינות ישראל הצטרפה , הלאומית בתוכנית נערים לחסן החלטהעם 

, באירופה רבות ומדינות אוסטרליה , קנדהארה"ב,  – גוןכ רבות מערביות

 .בנים בנוסף לבנות המחסנות

נשים, אנו פוגשים באופן תדיר את התחלואה הרבה המיוחסת לנגיף זה  כרופאי

במסגרת עבודתנו היומיומית בקהילה ובבתי החולים. אנו מצטרפים בזאת 

המשפחה, וביחד נשמור על בריאות ילדינו, רופאי לעמיתנו רופאי הילדים, ו

 וננסה למגר את המחלות שמקורן בנגיף הפפילומה האנושי. 

למיילדות וגינקולוגיה קורא לך להמליץ להורי התלמידים לחסן את  איגודה

 את לקבלים להור לאפשר כדי חשובה המלצתךילדיהם נגד נגיף הפפילומה. 

 .ילדיהם עבור הנכונה ההחלטה

מעבר למקורות הרשומים מטה, תוכל להפנות את ההורים למידע  לשירותך

 : ההורים עבור הבריאות משרדהכין ש חיוני

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/hpv_broshor.pdf 

 

 חשוב מידע למצוא תוכלומה שחשוב לדעת"  –בנוסף, באתר "חיסונים 

 .7, בערבית וברוסיתבעברית

 
 בברכה, 

 
 ד"ר צבי ואקנין 

 ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה יו"ר החברה לקולפוסקופיה
 

 ד"ר אילן ברוכים 
 ישראלית לגינקולוגיה אונקולוגיתיו"ר החברה ה
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3 . 
WHO weekly epidemiological record, No 28,14 July 2017,vol. 92, 398-401 
 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665//255870/1/WER9228.pdff?ua=1 
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2017 . 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Documents/HPV_Vaccinatio
n_10Facts.pdf 
 

5. COMMITTEE OPINION – Number 704, Human Papillomavirus Vaccination 
June 2017 

 

6 .GAVCS, Global Advisory Committee on Vaccine Safety, July 2017 

 

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