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ה'חשוןתשע"ד 
90אוקטובר 3902
אל :פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור.

הנדון :סיכום הדיון של הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים בבקשה לעכב את התחלת תכנית
החיסון נגד נגיף פפילומה עקב טענות על בטיחות החיסון

ב31.8.02- פנתהד"רדיאנהפלשראלד"רבעזלבהמשנהלמנכ"למשרדהבריאותואלפרופ'איתמרגרוטו,ראששירותי
בריאות הציבור ,בבקשה לעכב מיד את התחלת חיסון תלמידות כתות ח' נגד נגיף פפילומה ( .)HPVהתחלת החיסון
צפויה אחרי סוכות .ד"ר פלשר הנה מומחית ברפואה פנימית ,עוסקת בבריאות האשה וחברה במועצה הלאומית
לבריאות האשה .פניתה נכללת בסיכום זה כנספח  .0היא  התבססה על  3מאמרים שפורסמו לאחרונה על ידי פרופ'
יהודהשינפלדעלקשרזמניםביןקבלתחיסוןנגדHPVלביןתופעותבריאותמשמעותיות :
א .תיאורמקריםשל1חולותבזאבתאדמנתיתמערכתית(.)SLE
ב .תיאורמקריםשל2חולותבאיספיקתשחלותאוטואימונית.
המאמרהאחדהתפרסםעלידיד"רמריאלגאטו,פרופ'יהודהשינפלדוחבריהםמאוניברסיטתפדובהבאיטליהבכתב
העת Clinical Rheumatologyב.38.4.02-המאמרדןבברורשנערךבקרב 1חולות.SLEהודגםקשרזמניםביןקבלת
חיסוןנגד HPVלביןהופעתספקטרוםשלמצביםדמויי.SLEבכלהנבדקותהיתה אנמנזהאישיתאומשפחתיתשל
מצביםאוטואימוניים.החוקריםמסכמיםשרצוייםמחקריםנוספיםכדילהעריךאתבטיחותחיסוןHPVבקרבאנשים
עםמחלותאוטואימוניות-ראומטיות .
המאמר השני פורסם ב 3902-ע"י  Serena Colafrancescoבכתב העת  American Journal of Reproductive
 Immunologyיחד עם פרופ' יהודה שינפלד .במאמר נסקרה ההיסטוריה הרפואית של  2נשים צעירות שסבלו
מאנמנוראה משנית לאחר קבלת חיסון נגד  .HPVבשני מקרים זוהו נוגדנים סגוליים נגד שחלות ותירואיד .הועלתה
האפשרות שהחיסון עורר תגובת חיסון עצמי .החוקרים מסכמים שהיו דיווחים דומים בעבר ,ולאור אי הביטחון על
היעילותהקליניתשלהחיסוןנגדHPVישצורךבמחקרנוסף .
כן נדונו שני מאמרים של פרופ' שינפלד על תסמונות  ,ASIAתסמונת אוטואימונית המתעוררת עקב אדג'ובנטים של
חיסונים.4המאמריםרצ"ב .
ב 0.0.02-הציגהד"רפלשראתטיעוניהבדיוןשערךד"ר בעזלביחדעםפרופ'אליעזרשלו,יו"רהמועצהלגינקולוגיה,
מילדות וציטוגנטיקה ופרופ' עוזי בלר ,מנהל היחידה לגניקואונקולוגיה בבית החולים שערי צדק .כן השתתפו :פרופ'
יעקבבורנשטייןמנהלהמחלקהלרפאותנשיםויולדותבביתהחוליםלגלילהמערביבנהריה,ד"ראפריםסיגלר,רופא
נשיםשלשירותיבריאותכללית,פרופ'איתמרגרוטו ,ד"רמיטשלשוואבר,מנהלהיחידההארציתלמניעתזיהומים
וחבר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים והח"מ .ד"ר פלשר ,פרופ' שלו ופרופ' בלר טענו שיש לעכב את
התחלת תכנית החיסון נגד  HPVעד שיובהרו הסיכונים הבריאותיים הקיימים לכאורה בהקשר לחיסון זה ,סיכונים
שמצאואתביטוייםבמאמריםהנ"ל .
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פרופ'בורנשטייןוד"רסיגלר(לאחרשהצהירוכיישלהםקשרלנושאכחוקרים שלהחיסוןשקבלומימוןמהיצרנים)
סברושאיןבפרסומיםאלוהוכחהלקשרסיבתיביןהחיסוןלביןתופעותהלוואיוכיאיןסיבהלמנועמתלמידותכיתות
ח'אתהתועלתהמשמעותיתהנובעתמחיסוןזה .
פרופ'רשפוןטעןשאיןהצדקהלעכבאתהתחלתתכניתהחיסוןמןהסיבותשלהלן :
א .מדיניותחיסוניםקובעיםעלסמךניסויםקלינייםגדוליםמבוקריםהיטבומחקרימעקבשלאחרהכללתחיסון
בתכניתחיסוניםהשגרה.המחקריםהנדוניםהנםשניcase series,סדרותמקריםקטנותמאודשל2חולותו-
 1חולות ,בלי קבוצת בקורת .הן אינן יכולות להעיד על קשר סיבתי אלא רק על צורך להמשיך ולחקור את
הנושא.
ב .מדיניותחיסוניםמתבססתגםעלמידעוהחלטותשלארגוניםמוכריםבעולם,כמוהמרכזלבקרתמחלותשל
ארה"ב((CDCושלארגוןהבריאותהעולמי(.)WHOהועדההמיעצתלבטיחותשלחיסוניםשלארגוןהבריאות
העולמיפרסמהביוני3902בכתבהעתשלWHO)Weekly Epidemiological Record (WERאתמסקנותיה
לאחר 7 שנותשימושבחיסוןשגרהבמדינותהמפותחותבעולם,מסקנותיה:פרופילהבטיחותשל 3החיסונים
נגדHPVטובמאוד,ודומהלאלושלשארחיסוניהשגרהשלגילהילדות.
המרכזלבקרתמחלותשלארה"ב,CDCפרסםב 31.7.02-בכתבהעתשלהמרכז Morbidity and Mortality
 weekly report()MMWRאתמסקנותיועלבטיחות החיסוןנגד  HPVוהגיעלאותהמסקנה.סיכומיםאלו
מסתמכיםעלמחקריםרביםשנעשובשיטותתקפותבהקשרלמיליונימקבלותחיסוןבעולם .
ג .מבין 29המדינותשהכלילו אתהחיסוןבתכניתחיסוניהשגרהשלגילהילדות,רקיפןהפסיקה,אתהחיסון.
הדברנעשהעקבתופעתהלוואי"תסמונתכאביםבאיזורההזרקה".WHOלאמצאקשרסיבתיביןתסמונתזו
לביןקבלתהחיסון.
דחית התחלת החיסון ,ללא בסיס מדעי ברמה האמורה להשפיע על מדיניות חיסונים ,עלולה לפגוע פגיעה קשה
במקובלותושלחיסוןזהבעתידבקרבההורים .
ד"ר שוואבר ציין שעמדתו תואמת את זו של פרופ' רשפון על אף שלא היה חבר בועדה המיעצת בעת הדיונים
שקיימה בנושא החיסון . ציין שמעבר למה שנאמר על היעדר הוכחת קשר במאמרים בין החיסון לתופעות
המתוארות ,הפריעה לו העובדה שאחד המאמרים נתמך ע"י ה - ,Dwoskin Family Foundationארגון ידוע
בהתנגדותוהנחרצתלחיסונים.
ד"רבעזלבהעביראתהסוגיהלהחלטתמנכ"למשרדהבריאות.לשםביסוסקבלתהחלטתוקיימתידיוןבדואר
אלקטרונישלכלחבריהועדההמיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים .פהאחדסיכמוחבריהועדהשהמידעהנוסף
עלבטיחותהחיסון המגיע מהמאמרים הנדוניםאיןבוכדילערעראתהגישה המקובלתכיוםבעולםע"י ,WHO
 CDCוכלהמדינותהמפותחותהאחרותבעולם,פרטליפן.הגישה שבטיחותהחיסוניםנגד HPVדומהלבטיחות
שארחיסוניהשגרהלכןאין הצדקהלעיכובתכניתהחיסון.סוג המידעהקייםבמאמריםשהוצגוגםאינומצדיק
דיוןב"ועדתקונסנסוס" .
להלןפירוטעמדותחבריהועדההמיעצת:
 .5פרופ' רן בליצר:
יש להמשיך להתייחס ולברר כל דיווח על מקרה או צבר מקרים עם קשר זמנים להופעת מחלה לא נפוצה לאחר קבלת
חיסון ,אולם יש לעשות זאת לפי המתודולוגיה המקובלת בישראל ובעולם לבירור חשדות וסיגנלים מסוג זה . חייב
להיות סף בטרם מקיימים דיונים רחבים,ומיידעים (ומטרידים)את הציבור בהעלאת חשד פורמלי.מאמרים ומודלים
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בספרות המובילה הדגימו כי לפי מודלים פסיכולוגיים לאחר העלאת חשד מסוג זה ()scareבאופן ציבורי כמעט בלתי
אפשרילחזורלשיעוריההתחסנותהקודמים,גםלאחרשמפוגגיםאתהחשדבאופןמדעי .
לדעתי הסף הנדרש להרחיב את מסגרת הדיון מעבר לאגף לאפידמיולוגיה והוועדה הייעודית שלנו הדנה בתופעותלוואי
אפשריותשלחיסונים,סףהנדרשגםכמובןלהבאהלידיעתהציבוראתקיומושלדיוןבאפשרותשלשינוימדיניות,היא
רק לאחר שנאסף מידע אפידמיולוגי ודיווחים ספורדיים המייצרים חשש סביר כי נחצה סף מינימלי של שיעורי הרקע
הצפוייםלמחלהבאוכלוסייההנדונה(גילמיןוכו')בשבוע/חודשאקראי. 
לשם דיון מעמיק בשני המחקרים שהוצגו יש צורך   3נתונים –  .0שיעורי היארעות מרביים לאור הדיווחים (מס'
הדיווחיםלתופעתלוואינתונה חלקימסגרתהדגימההמינימליתממנה נאספוהדיווחים),ו.3-שיעורי היארעות צפויים
לאורתחלואתרקע(תוךמסגרתזמןשלשבוע,חודשוכו'מהחיסוןלפיהמסתמןמתיאוריהמקרה.במקרהדנן–תוךכ-
2שבועות/חודש). 
לא התרשמתי שהוצגו נתונים ולפיהם הסף נחצה בדיווחים הספורדיים הנדונים.באף אחד מהמאמרים לא ראיתי דיון
בגודלהמכנהממנונלקחודיווחיהמקרה(מס'המתחסנותהמצטבר/השנתיבאותהמדינה/מדינותנכוןלעתהדיווח),או
בהשוואהלשיעוריםהצפוייםלגילולאוכלוסייההנדונה .
בחישובגסשעשיתי,אםהשיעור השנתישל SLEהואלפחותכמצויןב,UK-(דיווח מלפני5שניםהנוגעלתחלואהבשנות
ה09-–וישלזכורמגמתעליהבהיארעות),הרישהסיכוילאירועשלSLEבנשיםבקבוצתהגילהנדונה()05-25בכלחודש
אקראי (החודש לאחר החיסון)הינה אחדים למיליון.מכיוון שמעל  099מיליון מנות ניתנו ב 43-מדינות,הרי שצפויות
להיות בעולם כעת מאות נשים עם סיפור אקראי דומה ל 5-המתוארות במאמר (אירוע מקרי ראשון של  SLEבחודש
לאחר קבלת מנת חיסון) ,גם בהיעדר קשר סיבתי בין החיסון למחלה . נתון מספרי מעין זה ,לאחר שיתוקף ,חשוב
להעבירגםלתקשורתשכברמזינהאתהחששות .
מה שמחזיר אותנו לשאלה הבלתי פתורה –מהי מסגרת הדגימה של המקרים הספורדיים שתוארו במאמרים.אין טעם
לדעתי לקיים דיון בוועדה בטרם יאסף מידע משלים מהחוקר הנדון (פרופ'יהודה שינפלד)בהקשר למכנה לגבי מקרים
אלושפורסמו.בנוסףחשובלדעתילקחתבחשבון :
א.שבנשיםהמוגדרותבסיכוןגבוה,מטבעהדברים,סיכוןהרקעהאפריורילאירועבחודשמקרינתוןגבוהעודיותר. 
ב.בכלהנוגעלתסמיניםחלקייםשלמחלהאוטואימונית,אולהתלקחותשלמחלהמאובחנת(המקרההשישיבמאמר)–
איןלימידעעלשיעוריהרקעאבלברורשהםהרבהיותרגבוהים,ולכןהסףהנדרשלהעלאתחששמהותיגבוהעודיותר .
לכן,לסיכום,גםלהבנתיעדייןלאקיבלנודימידעבשלבזההמצדיקדיוןבשינוימדיניותאועצירתתכניתהחיסון.לכן,
אנימניח,גםשארמדינותהמערבהעוקבותאחרהספרותלאעשוזאת .
 .3פרופ' רון דגן:
מסכים עם עמדת פרופ' בליצר .המאמריםהנדונים הנםחלשיםמבחינהמדעיתואינםיכוליםלהשפיעעלההחלטה
בעניןהחיסון.
 .2פרופ' מנפרד גרין 
ההסברשלפרופ'רןבליצר משכנע.אנימצטרףלדעותיו .גםלדעתיאיןסיבהלשנותאתהמדיניותהקיימתואיןלשנות
את ההמלצה לחסן .רצוי להוציא מסמך ברוח מכתבו של פרופ' בליצר בשם הועדה ,כדי להראות שאנחנו בדקנו את
הטענותשלאלהשרוציםלעכבאתמתןהחיסוןוישלנותשובהמנומקת.
 .0ד"ר מיטשל שוואבר
איןכלמידעחדששמצדיקהתלבטותמחודשתבמדיניותשנקבעה.בימיםהאחרוניםקבלתיהתייחסויותלמאמרים
בנדוןמעמיתיםבעלישםבעולםהHPV vaccinationבארה״ב(מסינסינטיומה.)CDCהםתמימידעיםשאיןבמאמרים
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-מTheresa Harrington-קבלתיתשובהמ4.0-ב,כן-כמו.שוםמידעשמצדיקרוויזיהשלמדיניותהחיסוןשנקבעה
CAPT, US Public Health Service
Medical Officer, Surveillance and Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) Team, Immunization
 Safety Office, Division of Healthcare Quality Promotion (DHQP)
היאוצוותהסקרומספרמקורותמידעאודות,בעקבותפניהשהופנהאליהלאחרפרסוםמאמריםאלהואחרים
:להלןהנקודותהעיקריותבתשובתה.בטיחותהחיסון
1. The June 2006 Biological Licensure Application located on the FDA website… noted no
statistically significant difference in amenorrhea between recipients of Gardasil as
compared to those receiving placebo. Premature ovarian failure was not a noted
outcome.
2. Temporal association of symptoms does not imply causation, and we were not able to
identify evidence in these articles to support the authors’ hypotheses that HPV4 vaccine
caused an autoimmune or other syndrome in these young women that resulted in the
diagnosis of POF.
3. In addition, our review of published literature has revealed no evidence that human
papillomavirus (HPV) vaccine is playing a causal role in the pathogenesis of premature
ovarian failure.
4. (In Chao et. al's 2012 study on HPV4 vaccine safety in women published in JIM..) Among
189,629 women who received ≥1 dose of HPV4 between 08/2006 and 03/2008, no
autoimmune safety signal was found in women vaccinated with HPV4.
5. Since licensure in 2006, over 56 million doses of Gardasil have been distributed for use in the
US. In summary, we have found no concerning patterns in VAERS (the national Vaccine
Adverse Event Reporting System) for premature ovarian failure or similar diagnoses following
Gardasil® vaccination.
 ד"ר מיכל שטיין.1
סינדרוםאסיהאותומתארשיינפלדהואסינדרוםתאורטיבונכללכלמישנחשףלגורםחיצוניכלשהוובכללזה
ופיתחבמרווחזמןכלשהולאחרמכןמחלהאוטואימוניתכלשהיאם,אךגםמחלותזיהומיות,חיסוניםואדג'ובנטים
:לגביהמאמריםהספציפייםלגביחיסוןמגדנגיףפפילומה.איןשוםהוכחתקשר,כילמעטקשרכרונולוגירופףמאד:
איןבמאמריםשום.)שלנערותונשיםשפיתחותופעותאוטואימוניות1-ו2מתאריםאלהאלוקבוצותקטנותמאד(
פרופ'שיינפלדעצמומצייןזאת.הוכחהמדעיתאואפידמיולוגיתלגביקשרביןקבלתהחיסוןלביןהמחלההמתוארת
איןשוםהוכחהשישעליהבסיכוןשלנשיםעםפרדיספוזיהגנטיתהמקבלות."במאמריוומצייןשהדגים"קשרזמנים
ביטולההמלצהביפןבאעלרקעפוליטיבשל"חששות.חיסוןלעומתנשיםעםפרהדיספוזיציהגנטיתשלאמקבלות
לדעתיאיןשוםבסיסמדעילשינויההחלטהשהתקבלהע"יהוועדההמיעצת.ללאבסיסאפידמיולוגיברור,"הציבור
.לגביהכללתהחיסוןבתכניתהשגרה
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 .1פרופ' דוד גרינברג
אנימסכיםדבריהשלד"רמיכלשטייןושלהכותביםהקודמים.זהדיוןשמעלהומתייחסל"תיאורימקרה"בלבד
ללאכלהוכחהמדעיתלקשראמיתילחיסונים.
 .1פרופ' איתמר שליט
מאמרים אלו אינם  יכולים להשפיע מעל ההחלטה על השימוש בחיסונים נגד .HPV  כלם הנם  של קבוצת מחקר
שבראשהחוקראחד.המידעבמוצהראנקדוטלי ללאקבוצותביקורתוללאמידעאפידמיולוגיעלההארעותשל תופעות
אלה באוכלוסיה מקבילה שלא חוסנה . לעומת זאת פורסמה עבודה אפידמיולוגית חשובה של הוקסינולוגית  פרופ'
קלייראןסיגריסטשהראתהששכיחותהרקעשלהיארעותמחלותבעלותאופיאוטואימוניבאוכלוסיהשהיאאוכלוסית
היעדלחיסוןאינהשונהמזושבאוכלוסיותהנערות/נשיםשקיבלואתהחיסון. 
קיימים הרבה מאגרי מידע בארה״ב ואירופה על תופעות לוואי של החיסון ויש שם ניסיון בהיקף עצום של מקבלות
חיסון.ישלבחוןנתוניםאלהבהיותםרלבנטייםהרבהיותרמאשרדיווחיםאנקדוטליים. 
ישלצייןשאףהמחבריםעצמםזהיריםמאדבפרשנותשלממצאיהםוישלהתייחסלנושאכולובאותהגישהולאלקפוץ
למסקנותקיצוניותללאביסוס .
 .0פרופ' דני כהן
מסכיםעםעמדתםשלהחבריםועםדבריפרופ'שליט .
 .0ד"ר אמיליה אניס
אנימצטרפתלכלמהשכברנכתב .
 .3פרופ' אלה מנדלסון
אנימסכימהלגמריגםעםפרופ'רוןדגןועםפרופ'איתמרשליט .
 .51פרופ' דנה וולף
גםאנימסכימה.אלהמאמריםעלמקריםבודדיםע"יאותוכותבשלאצריכיםלשנותאתההמלצותהקיימות 
 .55פרופ' משה אפרת
מסכיםלעמדותשהוצגו .
 .53פרופ' תמי שוחט
מסכימה עם העמדה שהובעה עלידיחברי הועדה.אין בפרסומים עדות לקשר סיבתי עם החיסון.אני חושבת גם שלא
תפקידהועדהלבדוקהאםישקשרכזהאלאלבחוןאתהספרותהקימתולחוותדעההאםישסיבהלדחותאתההחלטה
שהתקבלה.לפימהשקייםכיוםאיןסיבהלשינוי .
 .52ד"ר עפרה חבקין
איןבידינוכרגעמידעאשרתומךבדיוןמחודשבנושאמתןהחיסון.
 .50ד"ר חן שטיין-זמיר
המאמריםוהדיווחיםמתאריםמקריםספורדייםללא קשרמוכחלמתןהחיסוןלמעטקשרשלזמנים .לפי נתוני
 VAERSאיןתמיכהבעודףדיווחיםעלתופעותשלכשלוןשחלתיושלתסמונותאוטואימוניות.עםזאתיתכן ויש
מצביבסיסמסוימיםכמותסמונתרנושמצריכיםזהירותיתרונדרשהמשךמעקב.מהמאמריםאנימבינהשישגם
ניטורשמקיימיםיצרני3החיסוניםלגביאירועיםחריגיםותופעותלוואי.לדעתי,כדאילפנותגםליצרניהחיסוןאם
זהטרםנעשה.אנימצטרפתלדעהלפיהלפישעהאיןבסיסלדיוןמחודשלגביהכללתהחיסון .
משרדהבריאותיצטרךלהיערךלהתמודדותעםהנושאיםשעלובשבועהאחרוןבתקשורתלגביבטיחותהחיסון .
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 .51מירה חונוביץ'
מצטרפתלדבריקודמי .
 .51בלה אלרן
מצטרפתלעמדתםשלחבריהועדה.
 .50ד"ר עפרה אקסלרוד
הסוגיהאינהנמצאתבתחוםמומחיותי .
 .50ד"ר ורד מולינה חזן
מצטרפתלעמדתשארחבריהועדה.בכלחיסוןישתופעותלוואיומקוםהדיוןהואהועדהלבחינתתופעותלוואי
הקשורותאועלולותלהיותקשורותלחיסוניםלאבהסרתחיסוןשנלחמושניםלהכניסולסל.ביפןשבההוצא
החיסוןמהסלהסירולפנישניםאחדותגםאתהחיסוןכנגדהמופילוסאינפלואנזהבימשגרתהחיסונים.מאידך
אנגליהוארה״בלאהסירואתחיסוןהפפילומהחרףהפירסומיםהגלויים .
 .53ד"ר ליזה רובין
מסכימהשאיןבמאמריםשהוצגוהוכחהעלקשרסיבתיביתןהתופעותלביןהחיסון.כפישצייןפרופ'רןבליצר,יש
להמשיךלהתיחסולבררכלדווחעלתופעהלאחרהחיסון,בהתאםלמתודולוגיההמקובלתבישראלובעולם .
 .31ד"ר מייקל הרטל
כמויתרחבריהועדה,גםאניסבורשאיןבידיהטענותשהועלווהמאמריםשהוצגולשנותאתההחלטותשנתקבלולגבי
מדיניותהחיסוןבישראל
פרופ' אלי סומך ,חבר משקיף בועדה:
מסכים שאין בחומר שהובא בכדי לעכב את חיסון השגרה כנגד פפילומה הנימוקים שבוטאו במיילים הקודמים היום
מקובליםגםעלי.
המלצת הועדה :
הועדהדנהבבקשהשלרופאיםבכיריםמאודבבריאותהאשהלעכבאתהתחלתחיסוןתלמידותכתותח'נגדנגיף
פפילומה(.)HPVהבקשההתבססהעל3מאמריםשפורסמולאחרונהעלידיפרופ'יהודהשינפלדעלקשרזמניםבין
קבלתחיסוןנגד  HPVלביןתופעותבריאותמשמעותיות: 
א .תיאורמקריםשל1חולותבזאבתאדמנתיתמערכתית  (SLE).
ב .תיאורמקריםשל2חולותבאיספיקתשחלותאוטואימונית .
וכןעלשנימאמריםשפרסםפרופ'שינפלדעלתסמונתאוטואימוניתשנגרמתעלידיאדג'ובנטיםשלחיסונים .
פהאחדסיכמוחבריהועדהשהמידעהנוסףעלבטיחותהחיסוןהמגיעמהמאמריםהנדוניםאיןבוכדילערעראת
העמדההמקובלתכיוםבעולםע"י,WHO  CDCוכלהמדינותהמפותחותהאחרותבעולםלגביהחיסוןנגד,HPV
פרטליפן.העמדההיאשבטיחותהחיסוניםנגד HPVדומהלבטיחותשארחיסוניהשגרהלכןאיןהצדקהלעיכוב
תכניתהחיסון. 

בברכה ,

פרופ'שמואלרשפון 
יו"רהועדההמיעצתלמחלות 
זיהומיותולחיסונים 
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העתק :חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים :
בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים
ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"רעפרהאקסלרוד,סגניתמנהלתהמכוןלביקורתולתקניםשלחומרירפואה,משרדהבריאות,ירושלים. 
פרופ'דודגרינברג,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע .
ד"רמייקלהרטל,ראשענףבריאותהצבא,ד"צ,93040צה"ל 
פרופ'משהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובמיכל,7חיפה 
פרופ'רןבליצר,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,רחובארלוזורוב,090ת"א 
פרופ'מנפרדגרין,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפה
פרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע 
פרופ'פרופ'ד.וולף,מנהלתהמעבדהלווירולוגיה,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושלים 
ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל,00קריתהממשלה,רמלה 
מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים 
פרופ'דניאלכהן,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביב 
פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר 
ד"רורדמולינה-חזן,ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"ל 
ד"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושלים 
פרופ'מיטששוואבר,מנהלהיחידההארציתלמניעתזיהומים,משרדהבריאות 
פרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר
ד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון 
ד"רחןשטיין–זמיר,רופאתמחוזירושלים 
פרופ'איתמרשליט,מומחהלמחלותזיהומיותבילדים 
המשקיפים בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:
ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים 
ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב 
פרופ'אליסומך,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון 
הנהלת משרד הבריאות:
פרופ'רוניגמזו,מנכ"למשרדהבריאות .
ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות .
פרופ'ארנוןאפק,ראשמינהלהרפואה .
רופאי המחוזות והנפות 
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 הפניות של ד"ר דיאנה פלשר:5 נספח
Sent: Monday, August 26, 2013 4:51 PM
To: Prof Shmuel Rishpon
Subject: HPV vaccine-urgent
Importance: High
 Dear Prof. Rishpon,
I am a founding member of the National Council on Women's Health and chair of the Implementation
Committee on Women's Health (regarding education, services, and policy). I have been active in public
policy regarding women's health for the past 20 years in Israel. I contacted Boaz Lev (in Florence at a
conference) about my concerns regarding the HPV vaccination program, especially the
Upcoming plan to vaccinate 8th grade girls. I want to call for a halt to the program until a re-evaluation
 of safety concerns, risk-benefit and even cost-effectiveness is carried out.
I suggested to Boaz that a professional meeting be held, similar to
What Shuki Shemer held in 1999 regarding the introduction of Fosalan to the basket of services. Boaz
recommended I speak with you first to hear your opinion. I think it is wise, in terms of the public
trust, that the initiative of re-evaluation come from the Ministry
Itself, rather than from public pressure, which is bound to follow.
Please call or email me as soon as you can.
My secretary is on vacation, and my Hebrew typing is too slow, so
forgive the English. Feel free to answer in Hebrew.
 Diana Flescher, M.D.
Internal Medicine/Women's Health

 ,פרופ'גרוטושלום
אני.אני פונה אליך לא כחברה במועצה לבריאות האישה אלה כרופאה שסמכה על   ההחלטות של משרד הבריאות
גליתי את הדברים אחרי. לסל הבריאותHPV-מגלה מחדלים בצורה שבה התקבלה ההחלטה  >להכניס את חיסון ה
 Lupus-וPremature Ovarian Failureשקראתימאמריםעלתופעותלוואילגרדסילשל
אני פונה אילך בבקשה להפסיק מיד את התוכנית לילדות כיתה ח'ואת מתן החיסון בכלל עד.)בנשים צעירותSLE(
אני רוצה לציין שאין שום קשר.מצורפים שני המאמרים של פרופסור שונפלד.הערכה מקצועית של הנתונים החדשים
אבלכברשלחתימכתבים ,ואנימצטערתעלהתזמוןהלאמוצלח,ביןחששהציבורלגבימתןחיסוןנגדפוליווהפניהשלי
. אני לא רוצה להיות אחראית על פגיעה של אף אחת מהמטופלות שלי.למטופלות שלי ולכן זה יצא החוצה ממילא
 מאז דברתי עם מספר.31גיליתי את הדברים לפני שבוע בזמן שעשיתי סקירת ספרות לגבי המלצות לנשים מעל גיל 
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