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 כ"ז בכסלו תשפ"א
 2021ינואר  03

 4201720סימוכין:  
                     

     לכבוד
 מיכל הרןד"ר 

         בדואר אלקטרוני
   
 . חיסוני נגיף קורונה  -"ניר עמדה" הנוגע ל  15.12.20פרסומך מיום  הנדון:  

                        
 הרינו לפנות אליך בענין שבנדון כדלקמן: 

 

מידע רפואי לציבור  פרסומי רופאים מהווים גורם משמעותי בהסברה ובהנגשתכפי שוודאי ידוע לך,  .1
ועליהם להיות מבוססים מדעית ולהיעשות שלא בדרך של ניצול מעמדם של הרופאים כמסתמכים 

 על עולם הידע שלהם ברפואה. 
 

אין לו  - על רישיונו ותוארו כרופא בהסתמך לרופא קיימת הזכות להביע דעתו המקצועית אולם  .2
ודעתו, ולסכן את בריאותם וחייהם על ידי זכות להטעות את מטופליו, או הנסמכים על עצותיו 

המלצות שנוגדות את המחקר המדעי והרפואי בעולם. חובה זו מקבלת משנה תוקף כאשר הייעוץ 
הניתן על ידו משפיע על בריאותם של הסובבים את מטופליהם וחשיפת הציבור הכללי לסיכונים 

 בריאותיים.

המיועדים לציבור הרחב, להקפיד  ומיהםבפרסחובה  בהתאם חלה על העוסקים במקצוע הרפואה .3
לענין הסייגים החלים על פרסומי רופאים ראי הוראות החוק וכללי במסירת מידע מדעי ורפואי מהימן 

. הפרות סייגים אלה עלולות להוביל לנקיטת הליכים 1. של ההסתדרות הרפואית בישראל האתיקה
 ע הרפואה. משמעתיים כנגד העוסקים במקצו

הפרסום העוסק באותו "נייר עמדה" שלטענתך סיימת לכתוב עם רופאים ומומחים, זאת נכון  ןלעניי .4
לאור העובדה כי מהפרסום המקדים ל"נייר  נעשיתופניה זו  "נייר". לא איתרנו את ה15.12.20ליום 

 . כשלים וטעויות עוליםהעמדה" 

מידע לא מאומת על חיסונים, הצורך בחיסונים וטענות על תמותה  ופרסום אשר בבסיס ראשית, .5
תוך מתן  גושפנקא מקצועית )באופן מפורש או מרומז( ויצירת הסתמכות ופגיעה כתוצאה מחיסון, 

פגיעה בבריאות הציבור, במעמד מקצוע הרפואה סכנה ל בו משום יש – על איש מקצועות הרפואה
 ואמון הציבור בו. 

שאלות ביחס לחיסוני נגיף הקורונה,  תאוהעלכל בסיס מקצועי  ללא שנעשוקביעות בפרסומיך,  .6
לפני אותו פרסום ניסוח "ניר העמדה"  םשמן הראוי היה לבדוק מול גורמי המקצוע הרלוונטיי טענות

 . ושחלקם אף לא בתחום עיסוקך ברפואה או מומחיותך

נה בהם נעשה שימוש כי מדובר וקובעת נחרצות ביחס לחיסוני הקור באותו פרסום, אתכך למשל  .7
ב"טכנולוגיה שלא נוסתה עד כה בבני אדם" וגם " מתן תרופה שלא עברה את השלבים המקובלים" 

די בקביעות בלתי מבוססות אלה על ידי מי שמחזיקה ברישיון לעסוק ברפואה ומציגה את עצמה . 
 הפחדה בקרב הציבור.  ליצר אפקט שלכרופאה בכירה" כדי 

, החל משלב הניסויים בחיות דרך כל שלבי החיסונים הנמצאים כיום בשימושפיתוח נבהיר,  .8
הניסויים הקליניים בבני אדם ועד לאישורו לשימוש במגפה, התאפשר רק לאחר בדיקות קפדניות 

 FDA -הגופים רגולטוריים, דוגמת ) ובלתי תלויות של הרשויות המפקחות רשמית על התהליך

                                                                 
, כללי האתיקה של הלשכה  2008-, תקנות הרופאים )פרסומת אסורה(, התשס"ח 1976-לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ תשל"ז 11-ו 9סע'  1

 לאתיקה בהסתדרות הרפואית
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אם הייתה מתגלה בעיית בטיחות לא היו נותנים לחברות אישור להמשיך ולפתח את  .(בארה"ב
  .החיסון

אלף ויותר מתנדבים  40-נוסף לכך, תוצאות המחקרים שקופות וגלויות לציבור. היום יש כבר כ .9
 שהשתתפו בניסויים של שתי החברות. המעקב מקרוב אחר מצבם הבריאותי החל עם הצטרפותם

לניסויים והתחסנותם. כך שאחרי חלקם עוקבים כבר תשעה חודשים ואילו על אחרים עוקבים רק 
 .חודשיים. המעקב נמשך גם עכשיו

על "ילד עם מחלה", חוויה "ממקור ראשון" והיכרות עם את מבססת את טיעוניך בין היתר בנוסף,  .10
ין אלה עמאנקדוטליים ונים העלאת טיע כי יודעת כרופאה ואשת מדע הנך מקרה "באופן אישי". 

לנושא החיסונים לכל נושא ברפואה, ובוודאי שלא אינם יכולים לבסס התייחסות מקצועית ומדעית 
שבה  שציינתהגנטית החיסונים פועלים במנגנון שונה מאשר המחלה  –יתרה מזאת . או נגיף הקורונה

 חלה הילד. 

, כולל מגוון הדעות בתקופה זו הוא גדול וחשובולפיכך דינמית, חדשה והינה  ף קורונה,יבנגה אתחלו .11
עדיין לא נעשה  פי שכתבת , )דבר שכתדיר להתעדכןראוי  -יחד עם זאת, כרופאה ו,  של אנשי המקצוע

בהנחיות משרד הבריאות לצוותים המקצועיים, בהשלכות ותוצאות מגפת הקורונה,  על ידך( 
וכן בשלבי המחקר והכללים בהם נדרשו החברות המפתחות  מאושרים בהתוויות של החיסונים ה

בוודאי הנך נוהגת באופן זה בכל קרים השונים. חם במילעמוד בכדי לבצע את הניסויים הקליני
ך יתוהמלצמתן טרם תרופה וטיפול  אשר אושר על ידי הרשויות הרגולטוריות בארץ ובעולם, 

גם באנשים בריאים,  -רמת לתמותה שגובמחלה , וקל וחומר ם בתחום התמחותךלמטופלי
הארוך, במבוגרים, באנשים עם תחלואה כרונית ומדוכאי חיסון הבינוני והשלכותיה לטווח ו

יש בידנו  כאשר. זאת, במיוחד עדיין רב הנסתר בה על הגלוימתגלים רק עתה ו –ובתינוקות וילדים 
 . והתמותה חומרתהאת  מקטיןלפחות  אווהשלכותיה למנוע מחלה זו  שמסייע סוןיחכיום 

main-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-  מידע בקישור הבא:ב לפיכך הנך מתבקשת להתעדכן  .12

sub?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral .  .וניירות העמדה של האיגודים הרפואיים הרשמיים 

, רפואהמקצוע הכמקובל בשאינם נסמכים על נתונים מבוססים  מפרסומים הינך מתבקשת להימנע
 שיטעה את הציבור, ועלול לסכנו.  באופן

 
 בברכהו רב בכבוד

 
 אייל חקו, עו"דד"ר איריס לייטרסדורף                                            

 
 יו"ר הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור                             

 
 
 
 
 
 עתק:  ה

 משרד הבריאותמשנה למנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו, 
   ד"ר שרון אלרואי פרייס, ראש שרותי ברה"צ

 פרופ' שמואל רשפון, יו"ר הוועדה המייעצת
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 ד"ר אריק האס, מנהל המח' לחיסוני שגרה, האגף לאפידמיולוגיה
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