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  שלום רב,
  
  

      
  HPV חיסון הנדון:

  
     סימוכין: פניותייך בדואר אלקטרוני לשרת הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות, ליו"ר הוועדה המייעצת          

  לחיסונים ואלי בנושא שבנדון          
  
  
  

  ני מתכבד להשיב לך בשמי ובשם האחרים.בימים האחרונים פנית למספר גורמים במשרד הבריאות וא

 בראשית דברי אבקש להודות לך על פניותיך ועל מעורבותך בעניין. .1
  

תוכנית דאגה מהכנסת חיסון הפפילומה ל בה הבעת אשרבנושא זה, פניה  אלינו קודמתפנייתך ה לאחר .2
בירור  נגד פפילומה.משרד הבריאות לערוך בירור יסודי אודות בטיחות החיסונים החליט  חיסוני השגרה,

בארץ ובעולם. כידוע לך נערכה  יםית עם מומחים מובילים בכל התחומים הרלוונטיועצויהתיזה כלל 
הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים, המועצה הלאומית לגניקולוגיה, המועצה התייעצות עם 

איגוד הישראלי לרפואת ילדים, הלאומית לבריאות האישה, האיגוד הישראלי לגינקולוגיה ומיילדות, ה
. זומנת לישיבה זו אך נבצע ממך האיגוד הישראלי לרפואת משפחה, והאיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

באופן חופשי. במהלך ההתייעצות ניתנה האפשרות להביע את עמדתו אחד מהגופים הנ"ל לכל להגיע. 
ל בדיקת המאמרים המעלים ספקות לגבי לדיון, משרד הבריאות ערך סקירת ספרות נרחבת, כוללקראת 

בנוסף, נערכו דיונים נוספים,  בטיחות החיסונים. מאמרים אלה הופצו מראש לכל משתתפי הדיון.
בראשות מנכ"ל משרד הבריאות בנושא עם נציגים מארגון הבריאות העולמי כמו גם עם פרופ' שיינפלד, 

ך באופן אישי. לכן איננו רואים מקום לטענה לפיה פרופ' אליעזר שלו, יו"ר איגוד הגניקולוגים ואף אית
 לא התקיים דיון רחב בסוגיה.

  

מיליון מהם בארה"ב. במערכת הניטור  50- מיליון מנות של תרכיבים אלה, כ 175-בעולם ניתנו עד היום כ .3

של ארה"ב, מערכת אשר אין לה הגבלה או סינון של הדיווחים, ללא תלות במקור, היו  VAERS הפתוחה

 יטיס,אמקרי ארטריטיס ראומטית ושני מקרי אוב 7לתרכיבים אלה,  בהקשר SLEדיווחים על  11של  סך
-זאת, שיעור ה לעומת. כלומר, פחות מתופעה אוטואימונית אחת למיליון מנות. 2008-2012בין השנים 

SLE 1000לוגיים בישראל), כלומר גבוה פי ומדן ראש איגוד הראומטו(א 1/1000-יה מוערך בכיבאוכלוס .
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לגבי נושא זה, נכון להיום אין על מה לבסס את הקשר בין  עירנייםמכאן נראה שגם אם צריך וראוי להיות 
  החיסונים לבין ת"ל אלו ואין מקום לשינוי מדיניות על סמך המידע הקיים. 

  

מאמר שבחן את הקשר בין  BMJ-, התפרסם מאמר אפידמיולוגי מקיף ב2013רק לאחרונה, באוקטובר  .4

ותופעות שונות, אשר שלל את הקשר למחלות אוטואימוניות ונוירולוגיות וכן לתופעות  HPV-חיסון ה
 אמבוליות. המחקר לא מומן על ידי חברות תרופות.  - טרומבו

  

- וכמקרי סרטן  200לזיות טרום סרטניות בצוואר הרחם, מעל  5000 -יש בישראל כל שנה כ לעומת זאת, .5
כל שנה  פרוצדורות כירורגיות בצוואר הרחם 10,000-מבוצעות מעל ל .פטירות מסרטן צוואר הרחם 100

שלדעתנו וקשורים קשר ישיר לחיסון (מה  אכן נכונים VAERS-ב םדיווחיהשכל אם נניח . גם בישראל
ון של אחד למיליון רחוק מהאמת, על פי ניסיוננו עם דיווחי תופעות לוואי פאסיביים), גם אז מדובר בסיכ

 אלפי נשים.לעומת תועלת ל
  

המקבילה האנגלי,    HPA-ה אבל גם ,FDA-את רומזת לספקות לגבי היושרה ומקצועיות של ה .6
בדקו ואישרו את השימוש בתרכיבים אלה ללא סייג. האם נטען שכולם  ,ועוד ת, הקנדיתהאוסטרלי
 משוחדים? 

  

בירור מקיף זה,  לאחרועל כך אנו מודים לך מקרב לב. אבל, פנייתך הביאה אותנו לליבון נושא חשוב זה,  .7
של כל האיגודים המקצועיים הרלוונטים, הגענו למסקנה אחרת משלך. משרד  מקיר לקיר והסכמה

החיסונים הניתנים  שארלנטר את תופעות הלוואי של חיסונים אלה, כמו  וימשיך הבריאות ממשיך
 . יידרשבעיה, לא נחשוש מלהגיב כפי ש איתות עלבמידה וימצא סימן או בישראל. 

  
  אני מעריך את מעורבותך ודאגתך הכנה לשלום הזולת, ונשמח לשתף איתך פעולה גם בעתיד.

             

  בברכה,

  
  

  יתמר גרוטוא פרופ'
  ראש שרותי בריאות הציבור

  
  העתק:

  , שרת הבריאות יעל גרמןח"כ 
  פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות 

  משרד הבריאות  ז לב, המשנה למנכ"לד"ר בע
  אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה אמיליהד"ר 

  יו"ר הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים פרופ' שמואל רשפון,
  


