
 (HPV)חיסון נגד נגיף הפפילומה 
 

להגן על בנים ובנות מהמחלות שגורם 
 נגיף הפפילומה  

חיסון נגד נגיף הפפילומה  

(HPV) 
 

להגן על בנים ובנות מהמחלות  
 שגורם נגיף הפפילומה  



של האדם  הפפילומהמה חשוב לדעת על נגיף 
(HPV)? 

של האדם  הוא אחד מהנגיפים   הפפילומהנגיף •
 בעולם  הנפוצים ביותר 

 במגע מיני (  אך לא רק)הוא מועבר בעיקר •

בנגיף הזיהום נמשך לאורך   מהנדבקים 10%-בכ•
 שנים

יכול לגרום  הנמשך לאורך שנים זיהום כרוני •
 להתפתחות תאים טרום סרטניים ובהמשך לסרטן

 



 HPV-צוואר הרחם קשורים ל סרטןממקרי   99.7%
 האוזן-צור להראלדהוענק פרס נובל  2008בשנת  

 (Harald zur Hausen) , אשר הוכיח כי נגיף הפפילומה של
סוג הסרטן השני הנפוץ  , גרם  לסרטן צוואר הרחם( HPV)האדם 

 .  ביותר בקרב נשים בעולם

 

 מהווה   HPV-האישור של חיסון ה"
במאבק כנגד אבן דרך רפואית גדולה 

 " הסרטן

 
 



 לסרטן צוואר הרחם   HPVהתפתחות של זיהום 

זיהום 
ראשוני של 

HPV 

   HPV90%   -הריפוי זיהום 

סרטן פולשני  
של צוואר  

 הרחם

 זיהום מתמשך

צמיחה של   
תאים לא  

 תקינים

צמיחה של 
תאים טרום 

 סרטניים

 שנים 1-20                         שנים 0-5              שנים           0-1   

  



 :  על בנות מפני סרטן צוואר הרחםהגנו 
 HPVבחיסון כנגד תמכו 

 נשים מאובחנות מדי שנה בישראל  180 –כ •
 
 .צוואר הרחםנשים מתות כל שנה מסרטן  80 –כ •
 
 המחלה פוגעת בעיקר בנשים צעירות•
 

 
 

    

 עובדות   -סרטן צוואר הרחם 



 גורם לסוגי סרטן נוספים הפפילומהנגיף 
 בנשים ובגברים   

 :הנגיף גורם ל 
 ממקרי סרטן פי הטבעת בגברים ובנשים 90%-כ•
 ממקרי סרטן בפה ובלוע 70%-כ•
 ממקרי סרטן הנרתיק והפות 65-70%-כ•
 ממקרי סרטן הפין 50%-כ•
 



 יבלות אברי המין  

של הנגיף   11-ו 6חודשים אחרי הדבקה בזנים  3•
 (קונדילומה (תתכן הופעת יבלות על אברי המין 

 

 .מקרים בשנה 17,400בישראל מאובחנים •
 

 הטיפול ביבלות הוא כואב•



 ?  HPV-מי יכול להידבק ב
 !  אחדכל •
אך יחסי מין  , HPV -בחייב לקיים יחסי מין כדי להידבק אינך •

 לכך  מגדילים את הסיכון 

 בעורבמגע הדוק של עור   HPV-להידבק כניתן •

 HPV-במכל המבוגרים יידבקו בשלב כלשהו בחייהם  70%•

הכי                                                                               הסיכון להדבקה הינו •
                                                        בקרב מתבגריםגבוה  

 צעיריםומבוגרים 

 

 

 



 ?חדשמה

ו החיסון נגד ”תשעמשנת הלימודים החל 
ניתן   הפפילומהזיהומים הנגרמים על ידי נגיף 

כחלק ’ התלמידים והתלמידות בכתות ח לכל
 .מתוכנית החיסונים לילדי ישראל

 



 ?מחסנים גם את הבנים למה

 :מאותן סיבות שמחסנים את הבנות•
כדי להגן על הבנות והבנים מהמחלות •

 הנגיףהממאירות ומיבלות אברי המין שגורם 

 לאדםכדי למנוע העברה של הנגיף מאדם •



 בישראל HPVחיסון  
 : -למנוע מיכול בכל שנה 

 נשים לפתח סרטן צוואר הרחם 180-כ•

 נשים למות כתוצאה מסרטן צוואר הרחם   80-כ•

 נשים לפתח תאים טרום סרטניים   5,000-כ•

נשים להזדקק לטיפולים פולשניים   10,000-כ•
 .  בתאים לא תקינים

 

הנדרש בתאים לא תקינים בצוואר הרחם הוא כואב  הטיפול 
 .  ועלול לפגוע בפוריות עתידית של אותן נשים

 
 

 מפני התוצאות הללועל הבנות  להגןעזרו 



 בישראל HPVחיסון  

 :  -למנוע מיכול בכל שנה 

 לפתח סרטן הלועגברים ונשים  70-כ•

 לפתח סרטן פי הטבעתגברים ונשים  40-כ•

,  הנרתיק, מקרים אחדים של סרטן הפין•
 והפות

 מקרים של יבלות באברי המין 17,000•
 
 מפני התוצאות הללועל הבנים והבנות  להגןעזרו  



 HPV-היעילות חיסון 
 מדינות 9-במחקרים  20 -עדויות מ

 בפני הדבקה בזנים שבחיסון   100% -הגנה של כמעניק •
 הנדבקות בנגיף   14-19בגילאים הבנות  64%-הוריד בכ•

  במדינות עם כיסוי גבוה יותר של החיסון שיעור ההדבקה נמוך
 יותר

הסובלות  14-19שיעור הבנות בגילאים  31%-בכהוריד •
 מיבלות באיברי המין

מידת הירידה ביבלות תלויה בשיעור כיסוי החיסון 

 

 
 

 HPV-בחיסון ה תימכו



 HPV-היעילות חיסון 
 

 ההגנה היא רק כאשר החיסון ניתן לפני חשיפה לנגיף•

 ההגנה נמשכת קרוב לוודאי לאורך כל החיים  •

 ההגנה טובה יותר כאשר החיסון ניתן בגיל צעיר •
 

 HPV-בחיסון ה תימכו



 נגד נגיף הפפילומההחיסון  בטיחות של

ריקה   מעטפתהחיסון מכיל רק •
 של הנגיף

 

החיסון אינו מכיל חומר גנטי •
כך שאין  (  DNA)של הנגיף 

 .  אפשרות של הדבקה
 

ינו מכיל כספית החיסון א•
 (.   תימרוסל)

נגיף 
 חיסון אמיתי



 הפפילומהנגד נגיף בטיחות  החיסון 

חיסונים מאושרים בישראל רק אם הם עומדים  •
 בטוחיםבסטנדרטים מחמירים ביותר ורק אם הם 

שנים עם  10 -נחקר במשך למעלה מ  HPV-החיסון •
 מעקב קפדני אחר תופעות לוואי

 מיליון מנות ניתנו ברחבי העולם  175 -למעלה מ•

  200,000-בשנתיים האחרונות בישראל ניתנו יותר מ•
 'מנות לבנות כתה ח

 

 

 

 .בטוחהינו  HPV-חיסון ה



 החיסוןעל מתן הממליצים האיגודים המקצועיים 

 למחלות זיהומיות ולחיסונים המיעצתהועדה 

המועצה הלאומית לגניקולוגיה 

המועצה הלאומית לבריאות האישה 

האיגוד הישראלי לגינקולוגיה ומיילדות 

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים 

איגוד הישראלי לרפואת משפחה 

האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 



 בבית הספר הניתן   HPVחיסון 
 'לתלמידים בכיתה ח

 

 מנות החיסון בהזרקה לזרוע 2

 

   שנייהמנה               ראשונהמנה       

 

 
 !בריאות ילדינו= שיתוף פעולה שלנו 

 חודשים 6



 
 ואילך  ' מכתה טהניתן   HPVחיסון 

 מנות החיסון בהזרקה לזרוע 3

 

 מנה שלישית    מנה שנייה    מנה ראשונה

 

 חודשים 6כ "סה      

 

 חודשים  4 חודשים 1-2



 

 
 בישראל רשומים כיום שני חיסונים

 
 

   Cervarix סרואריקס•

 הגורמים לסרטן צוואר הרחם 18 -ו 16מגן  מפני הזנים –

 Gardasil ילדסגר•

 הגורמים לסרטן צוואר הרחם  18-ו 16מגן מפני הזנים –

 הגורמים ליבלות באיברי המין11-ו 6מגן מפני הזנים –

 Gardasilהחיסון הניתן בבתי ספר הוא 



  הפפילומהמדוע מומלץ לקבל חיסון נגד נגיף 
 ?  שנים 13-14 בגילאים 

 למניעהנועד החיסון 

הוא   אם בונה הגנה טובה יותר מחקרים הראו כי החיסון•
 בגילאים אלו בהשוואה לגילאים מבוגרים יותרניתן 

את   על מנת להשיג, לפני החשיפההחיסון חייב להינתן •
 התוצאות הטובות ביותר  

 

 .HPV -מונע  זיהום  ב החיסון  ו
 .HPV-ב החיסון אינו מטפל בזיהום



  הפפילומהמדוע מומלץ לקבל חיסון נגד נגיף 
 ? בבית הספר

היעילה ביותר להבטיח אחוז זאת הדרך •
 החיסון גבוה של קבלת 

 .HPV -זיהום  במונע    החיסון
 

 .HPV-ב החיסון אינו מטפל בזיהום



(  HPV) הפפילומהחיסון נגד נגיף 
 למתבגרים

 

מעודד פעילות מינית   אינומחקרים הראו שמתן החיסון •
 יותר מוקדמת 

 

התחלת הפעילות המינית על   לפניהחיסון צריך להתבצע •
 מנת שתהיה לו יעילות מרבית 

 

 

 

 

 על הבנות בישראל מפני סרטן צוואר הרחם   הגנו



 תופעות לאחר קבלת החיסון

.  יתכנו תופעות לאחר קבלת החיסון, אצל אחוז ממקבלי החיסון
 .אלו לרוב תופעות קלות וחולפות מהר

 

כאבים מקומיים ונפיחות באזור  , הן אודםהמקומיות התופעות 
 .ההזרקה

כאבי  , בחילות, סחרחורת, הן התעלפותהכלליות התופעות 
כאבי , כאבי פרקים, שריריםכאבי יתכן גם .  חוםעליית , ראש
 .והקאותשלשולים , בטן



 סיכום

בנשים  מונע סרטן  הפפילומהחיסון נגד נגיף •
 ובגברים

 בטוחהינו   הפפילומהחיסון נגד נגיף •
הגנה טובה יותר  מקנה  הפפילומהנגד נגיף חיסון •

 בגיל צעירניתן כאשר הוא 

 מפני סרטן צוואר הרחם וסרטנים אחרים להגןפועלים ביחד כדי 



 ,הורים ומורים
 להגן על בריאות ילדינו  ביכולתנו 

ולמנוע סוגי סרטן שונים ומחלות  
 .הפפילומההנגרמים על ידי נגיף 

 
 !דאגו לחסן את ילדכם


