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שירותי בריאות הציבור

התופעות, לאחר חיסון זה, דומות לתופעות לאחר כל 

החיסונים שילדים מקבלים. יתכנו תופעות מקומיות כגון כאב, 

אדמומיות ונפיחות במקום ההזרקה.  לעתים רחוקות יותר 

חווים המחוסנים מיום החיסון ועד היום ה- 15 לאחר החיסון, 

כאבי ראש, סחרחורות, הרגשה כללית רעה, כאבי שרירים, 

כאבי פרקים ויתכנו כאבי בטן, בחילות 

שלשולים והקאות, ותחושת חולשה. 

רובן קלות וחולפות זמן קצר 

לאחר החיסון.  

אם אתם הורים לנער או נערה 

בכיתה ח’, כדאי לדבר אתם על 

חשיבות החיסון ולוודא שיקבלו את 

הסדרה המלאה של שתי המנות.

החיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי ניתן בכיתה ח’ חינם בבתי 

ספר כחלק מתוכנית חיסוני השגרה בישראל. 

מומלץ כי מי שלא חוסנו במסגרת חיסוני השגרה, יפנו לקופת 

החולים, על מנת לקבל את החיסון, עד גיל 26.
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מה עלי 
לעשות לפני 

החיסון?

למי עוד 
מומלץ 

לקבל חיסון 
נגד נגיף 

הפפילומה 
?)HPV(

הורים, ביכולתכם להגן על בריאות ילדיכם ולמנוע סוגי סרטן 
.HPV שונים, או מחלות, הנגרמים על ידי נגיף הפפילומה

דאגו לחסן את ילדיכם.

איפה ניתן לקבל עוד מידע על החיסון?
ניתן לפנות עם שאלותיכם לרופא המשפחה, לספק שירות 

הבריאות בבית הספר או ללשכת הבריאות של משרד הבריאות. 
מידע נוסף על החיסון נמצא בקישור:

www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/default.aspx

חיסון למניעת סוגי סרטן 
 HPV הנגרמים על ידי נגיף הפפילומה

עלון מידע

הזדמנות לעתיד בריא יותר
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נגיף (וירוס) הפפילומה האנושי (HPV) הינה קבוצה של יותר 

מ-100 זני נגיפים (וירוסים) מאוד שכיחים המדביקים את העור 

וריריות הפה הלוע, צוואר הרחם ופי הטבעת.  

הנגיף עובר במגע ישיר ובמיוחד במגע אינטימי.  

ארבעה מכל חמישה אנשים יידבקו בנגיף במהלך חייהם. ההדבקה 

היא לרוב ללא סימנים חיצוניים ואדם שנדבק לא מודע לכך שיכול 

להעביר את הנגיף לאדם אחר. מחלות הסרטן הנגרמות על ידי 

הנגיף בד“כ מופיעות לאחר שנים.

 

זנים אחדים של נגיף הפפילומה 

עלולים לגרום להיווצרות 

תאים לא תקינים, העשויים 

לגרום למספר סוגים 

של סרטן ביניהם סרטן 

צוואר הרחם, סרטן 

הלוע, סרטן פי הטבעת, 

סרטן הפין וסוגי סרטן 

נוספים באיברי המין. סוגים 

אחרים של נגיף הפפילומה 

עלולים לגרום ליבלות באיברי המין 

ובדרכי הנשימה.  

ניתן למנוע את ההדבקה בנגיף הפפילומה על ידי חיסון.

החיסון ניתן לתלמידי כיתה ח’ בשתי מנות במרווח של חצי שנה 

בין המנות.

החיסון הוא חלק מחיסוני השגרה ביותר מ-50 מדינות ביניהן 

ארה”ב, אוסטרליה ומדינות מערב אירופה. מחקרים מראים 

שבמדינות בהן החיסון ניתן כבר מספר שנים, חלה ירידה 

משמעותית בהידבקות בנגיף ובתחלואה 

בקרב קבוצת מקבלי החיסון. 

החיסון נבדק ונמצא שהשימוש 

בו יעיל ובטוח. עשרות מיליוני 

מנות חיסון כבר ניתנו ברחבי 

העולם. 

מתן החיסון מפחית את 

הסיכון ללקות בעתיד 

במחלה וכתוצאה מכך להזדקק 

לטיפולים פולשניים.

יש חשיבות רבה בהשלמת שתי מנות 

החיסון במועדים שנקבעו על מנת לקבל את מלוא ההגנה ממנו. 

החיסון יעיל לפחות ל-15 שנה. 
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החל משנה“ל תשע“ו החיסון נגד זיהומים 

הנגרמים על ידי נגיף הפפילומה (HPV) מומלץ לכל 

התלמידים והתלמידות בכתות ח’.

החיסון מגן מפני סוגים שונים של סרטן ויבלות שהגורם 

להן הוא נגיף הפפילומה.

מתן החיסון לבנות ולבנים מעניק הגנה ישירה מפני 

מחלות הסרטן והיבלות.  הוא גם מונע הדבקה הנובעת 

מהעברת הנגיף מאדם לאדם. החיסון הוא חלק 

מחיסוני השגרה לילדים בישראל ומוצע ללא 

תשלום בבתי הספר.

לכמה זמן 
החיסון מגן 
נגד הדבקה 

בנגיף?


