
   26.05.2021 תאריך:

       ציון חגי  ': פרופ לכבוד

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל 

 

 שם הרפואהבישראל בדאגתנו לנוכח תהליכים חברתיים מסוכנים הממשיכים להתרחש הנדון: 

 

 שלום רב, 

חשוב לנו . מודאגים ממה שקורה היום במדינה בחסות המקצוע שלנו והאיגוד המקצועי שלנומאוד  אנו, רופאים ש 

ברורה בצורה  דעתנו  את  והבענו  התרענו  שלפחות  ידע  ,לדעת  שלא  לומר  בעתיד  יוכל  לא  שאיש  בראש   .כך 

פוגעים בצורה קשה בזכויות אדם  ה  בשם הרפואה הועברו לאחרונה חוקיםש  ובראשונה חשוב לנו להתייחס לכך

בסיסיות )ראה את מצב החירום, תיקון חוקי יסוד ואפלייה על בסיס מצב בריאותי(. אנחנו חושבים שנכון לעכשיו 

אין מגיפה קטלנית שמצדיקה חוקים כאלה, גם אם הייתה בעבר. לא ייתכן שציבור הרופאים בשתיקתו הרועמת  

מגמה  שנית, ולא פחות חשוב, ישנה    על כולנו. והיו דברים מעולם.אסון  יתמוך במהלכים האלה שעלולים להביא  

ברורה לאשר בקרוב חיסון לילדים באותו אופן שבו הוא אושר למבוגרים. בעוד שלגבי חיסון המבוגרים היה מקום 

  גבי ל  הדברכך  ימים בקריאתם וניתוחם, אין  לילות כלדיון מורכב שדרש קריאה של מספר רב של מאמרים ועשיית  

: מדובר במחלה שאינה מסכנת ילדים בצורה משמעותית  פשוטות הרבה יותרהעובדות לגבי ילדים, חיסון הילדים. 

 ובחיסון בטכנולוגיה ניסיונית.

מעידים על כך   נתונים אלו .נתונים שהוצגו על ידי איגוד רופאי הילדיםהעל הסיכון מהמחלה אנחנו יכולים ללמוד מ

ילדים בריאים  שהסיכון או    של  גם אם נניח שכל הילדים שהיו תמותה מקורונה הם אפסיים.  ללתחלואה קשה 

מדובר על סיכון של ילד שנדבק בקורונה לפתח מחלה    ,מאושפזים במצב קשה היו ילדים בריאים שחלו בקורונה

של כלומר0.008%- 0.04%  קשה  או    99.96%- 99.992%  ,.  בעיות  כל  ללא  יחלימו  בקורונה  שיידבקו  מהילדים 

נדבקים מכפי הנתונים המסתמכים על בדיקות    5)הטווח נובע מכך שסקרים סרולוגים מראים שיש פי    בוכיםסי

 מטוש(.

 : בארה"ב פייזר של  המידע עלוןעל השפעתו של החיסון על ילדים בטווח הקצר והבינוני, ניתן ללמוד מ

  1 נמצא כי , (המסמך, המצורפת בסוף 6)טבלה  12-15ילדים בגיל בבמסגרת המחקר של פייזר  מדווח כי •

)מדובר  אחת או יותר בדרגת חומרה קשה מתופעת לוואי לאחר החיסון הראשון ילדים סבל  33-75מתוך 

כאבי   בין השאר:   ,תופעות הלוואי היו . ד(מצאנו מידע לגבי מספר תופעות הלוואי לכל ילבטווח מאחר ולא  

. או דהידרציה שמצריכה מתן נוזליםיומי,  - שגרמו לפגיעה בתפקוד היוםראש, עייפות, חולשת שרירים  

, והיום  חודשים רביםנמשכו בחלק מהמקרים    ,שדווחו על ידי מבוגרים שקיבלו את החיסון  ,תופעות דומות

 בתופעות חולפות חסרות חשיבות.בהכרח לא מדובר כבר ברור לנו ש

 ,לא קיבלו את החיסון השני  וןשקיבלו את החיסון הראשמהילדים    3%- ש  ,בנוסף  ,עולהמנתוני הטבלה   •

 . נמנע שאלו אותם ילדים שסבלו מתופעות הלואי הקשות שתיארנוא מן הוהסיבה לכך אינה מפורטת. ל 

סבל מתופעות לוואי בדרגת   ,שקיבלו את המנה השנייה של החיסוןילדים    14-40מתוך    1  אם לא די בכך, •

בשלב זה מזה שאחר המבוגרים. במבוגרים, תופעות    קצרהמעקב אחרי הילדים האלה    .חומרה קשה

  ות כמו דלקת שריר הלב או מחל  ,ותקש  ותמחללוואי אלו היו סימנים ראשונים להתפתחות בהמשך של  

לציין  ת.  ואוטואימוני הביקורתחשוב  נצפו    ,שבקבוצת  כזאת  חומרה  בדרגת  לוואי  אחד  תופעות  בכל 

 .מהילדים 100-260מתוך  1- במהחיסונים 

תופעות לוואי שמתאימות  מ  שני חודשי המעקבבמהלך  סבלו מהילדים שקיבלו את החיסון  0.4% בנוסף, •

או   , שהביאו לצורך באישפוז או התערבות רפואיתתופעות  , כלומר  serious adverse eventלהגדרה של 
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זאת בזמן ש  בלו  מהילדים ס  0.1%קבוצת הביקורת רק  בגרמו לנזק שעלול להשפיע על המשך החיים. 

 מתופעות לוואי כאלה. 

לזכור   • כחשוב  כללה  הניסוי  בלבד  1,000- שקבוצת  לוואי  ילדים  תופעות  על  ממנה  להסיק  אין  ולכן   ,

להופיע   למשל  בשכיחות  שעלולות  כמו  יותר,  שנצפתה  - שרירבדלקת  נמוכה  -3,000מתוך    1- בהלב, 

 , כפי שדווח לאחרונה.לאנשים צעירים שחוסנו בישרא 6,000

להצדיק חשיפה של מאות אלפי ילדים בישראל לתכשיר שקיבל היתר לשימוש , לאור כל זאת, יש מקום  האם

חסינות    ,חירום- בעת בזכות  מפניו  מוגנים  אחרים  ורבים  לנגיף,  נחשפו  כבר  מתוכם  אלפים  שמאות  שעה  זאת 

ידינו בארץ, אלא גם  לא רק על  ה זו, חשוב לציין, הועלתה  יתהי  חירום?- היא שעתהנוכחית  האם העת  מוקדמת?  

 לא מעט רופאים בעולם.  ידי- לע

, לא נמצאת באף  ואמורה להיות זמינה לכל רופא  הנתונים  נלקחו  ממנה  שהחוברתמעוררת תהיות גם העובדה  

בישראל רפואי  הצלחנו    .)!(  אתר  נמרץ  חיפוש  אותהלאחר  בארה"ב.רק    למצוא  רפואי  מרכז  של    באתר 

vaccine/-19-https://health.utahcounty.gov/covid אתם מוזמנים להוריד אותה משם, כפי שעשינו אנחנו .

 .הזה לנוחותכםהמסמך בסוף , אותה צירפנו 6ולבחון את הנתונים בעצמכם בטבלה מס' 

ית, גם אם תחליט מסיבה זו או אחרת להמשיך ולתמוך במבצע החיסונים, אנחנו רוצים לקוות שההסתדרות הרפוא

לא שתציג את הנתונים בצורה שקופה וברורה לציבור הרופאים וההורים ותעמוד על כך שלא יופעלו שום לחצים ו

הטבות   שום  מדעת  במטרה  יינתנו  הסכמה  מתוך  להיעשות  שצריכה  המשקל  כבדת  ההחלטה  על  להשפיע 

שיבחרו להמליץ על החיסון בקבוצת הגיל הזאת יצטרכו לנמק היטב את דעתם, כפי שהיה מקובל    רופאים ומרצון.

 תכשיר רפואי ניסיוני.של מתן  בכל עד היום 

להיחשב כניסוי עלול  החיסון בארץ  נשי מקצוע בתחום, האופן בו אושר  א  ידי- עלמבחינה משפטית, כך נמסר לנו  

מערכת מעקב וניתוח מהיר    ,ולכן  .שכידוע לא נלקחה מהמתחסנים  דעתרפואי לכל דבר וככזה דרושה לו הסכמה מ 

 ותכמו אלרגי  ותת לוואי חמורותופעמיוחד. הופעה של  בחשובה  ,  בסמיכות לחיסוןשמופיעות  של תופעות לוואי  

ילד  ,ור מכךאו חמ  ,ת, דלקת שריר הלבואוטואימוני  ותדם, התפתחות של מחל  י, קרישותקש   ים חייב  ,מוות של 

ששינוי במצב    הנחה אפריורית   כזו,  רפואית. בסיטואציה  בזמן אמת  ,הכלליאים והציבור  ופלהגיע לידיעת ציבור הר

החיסון,    ,הבריאותי למתן  בסמיכות  היום  אליו  קשור    ואינהמופיע  עד  שנעשה  רבים  )כפי  חיסון במקרים  של 

 . אינה מתקבלת על הדעת ואינה מאפיינת את ההתנהלות הרפואית כפי שהיכרנו אותה עד היום המבוגרים(,

לוואי אפשרית של החיסון, שכן    גם תחלואה קשה בקורונה אצל    תחלואה קשה צריכה להיות מדווחת כתופעת 

בקבוצת ה  עקב השכיחות הנמוכה ביותר של תחלואה קש  , vaccine enhanced disease- ל  במיוחד  החשודילדים  

של חברת    pharmacovigilance plan- למעקב ב  ות שהוגדרו כחשוב ת התופעותהוא אח  VED- יש לזכור ש  גיל זו  

 . FDA- תנאי לאישור החירום שניתן על ידי ההמהווה מעקב  ;פייזר

ועדה בלתי תלויה    אנו קוראים להקמתהבהירות לגבי מידת הרגולציה והתקינות של התהליכים כאמור,  - לאור אי

כלל  , לבחינת יעילות ובטיחות החיסון כנגד קורונה. לרשות ועדה זו יש להעמיד את  של רופאים ואנשי ניתוח נתונים

חברי הוועדה צריכים להיות  . ופות החוליםקוממשיכים להתאסף במערכות הדיגיטאליות של הנתונים שהתאספו 

, שכללה התעלמות מכל ביקורת, גם  כה  הבין שדרך ההתנהלות עד. חשוב לניגוד ענייניםנקיים באופן ברור מכל  

בעולם,  מהשורה הראשונה  ואפידמיולוגים  מדענים  רופאים,  וגובר  לאובדן  הביאה    של  הולך  ציבור של האמון 

 בישראל.  במערכת הבריאות

מתנהל  ש משמעית נגד מסע ההכפשה  - חדוברורה  לבסוף, אנחנו רוצים לקוות שההסתדרות הרפואית תביע עמדה  

רופאים   דעתם  ה נגד  את  מגובה    ,המקצועיתמביעים  אך  הממסד  לדעת  במדינה  המנוגדת  ראיות.  ומבוססת 

רופא להביע את דעתו, אליה הגיע אחרי שעות רבות של קריאה  כל   של חובתוגם , אלא זו לא רק זכותו , דמוקרטית

. פיקוח נפש קיים להןהממסד הרפואי או מנוגדת  של  או  /הרוב ו  של  םללא קשר אם היא מתאימה לדעת  ,ומחשבה

לא רק במחלה נגיפית, אלא גם בתכשיר ניסיוני שאין מספיק מידע לגבי יעילותו ובטיחותו. העובדה שההסתדרות  
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אינה מוסיפה   , לכך חשובה והרת גור  בשאלה כל   ,הרפואית שיתפה פעולה עם גישה של אמת אחת שאין בלתה

דורש תיקון   ודיון מעמיק בהן חשוב במיוחדבהקדם האפשרילכבודה והדבר  לאור הראיות   . הצגת מגוון הדעות 

 המצטברות שצריכות לפחות לעורר ספק לגבי בטיחותו של החיסון. 

יוצרת מצג   באוירה הקיימת היום להביע את דעתם  לדבר זה יש חשיבות רבה, משום שהחשש של רופאים רבים  

ים שמבקשים להישאר בעילום שם,  אשאנחנו מקבלים יום יום דיווחים, מרופ , בעוד  של תכשיר נטול סכנהשווא  

 על מספר רב של תופעות לוואי שהם רואים אצל מטופליהם בסמיכות לחיסון. 

 

 בברכה, 

 ד"ר ניר צבר  ד"ר איציק וורגרפט ד"ר כרמל אבשלום 

 ד"ר רפאל ציוני ד"ר גליה זכאי  ד"ר מיכאל אהרון

 ד"ר גלית צפלר נאור  יורי חריף ד"ר  ד"ר שירית אופיר 

 ד"ר משה קוליקובסקי  ד"ר זלטה חרמוי  ד"ר ליאורה אוריאל 

 ד"ר מורן קרוננברג  ד"ר יובל טורם  ד"ר אמנון אורן 

 ד"ר דניאל קמייני ד"ר אבי טלרנט ד"ר מוטי אלמוג

 ד"ר גלית קפל  ד"ר יואב יחזקאלי  ד"ר פאתן אנדראוס חדאד 

 ד"ר ניר קפלן  שני לויד"ר   ד"ר אמיר אניספלד 

 ד"ר יאיר קציר  ד"ר שמואל לויט  ד"ר נדב בלפר 

 ד"ר גתית רוזין  ד"ר יהודית לוקמן  ד"ר אין בן בסט

 ד"ר אילת רמון ד"ר רעיה ליבוביץ ד"ר טל ברו אלוני

 ד"ר יוסף שביט ד"ר גיל מורבסקי  ד"ר מירון ברק 

 ד"ר אפרת שור  ד"ר אבי מזרחי ד"ר ראובן ברק 

 ד"ר אמיר שחר  ד"ר דפנה מיתר  חנן גולדמן ד"ר 

 ד"ר דיאנה שטיין ד"ר אילן מקובר  ד"ר לימור גורן 

 ד"ר צביקה שטיינברג  ד"ר רותי מרגלית ד"ר זויה דוידוביץ

 ד"ר ברקת שיף קרן  ד"ר אשל ניר  ד"ר אלי האופטמן 

 ד"ר אורית שלמון  ד"ר מיכל עוז  ד"ר עמית הורן 

 ד"ר מיכאל שניידר  ענבר ד"ר רותם  ד"ר מיכל הרן 

 ד"ר סורין שפירא  פרופ' פול פרום  ד"ר מיכל וולוס

 



 

 



 


