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  לכבוד 

  הורביץ, שר הבריאות ניצן 

  משרד הבריאות 

  לפגים   RSV-הקדמת חיסון ה הנדון: 

מינוייך לשר הבריאות. הרוח החדשה שהבאת למשרד כבר מורגשת    אותך על  לברך  לי  ראשית הרשה 
 ואני שמחה על גישתך הסוציאלית.  

לפ הורים  ידי  על  הוקמה  בישראל)  הפגים  (למען  לה"ב  כדי םגיעמותת  הפגים    ,  מצב  את  ולשפר  לקדם 
ולסייע לפגיות. העמותה היא בית להורים לפגים בזמן השהות בפגיה   בארץ, כדי לתמוך במשפחותיהם 

  ילודים נולד פג.   10מכל  1ולאחריה. 

  גרם.  768, 29אני רומי שחורי, מנכ"לית העמותה, ואמא של ליה שנולדה בשבוע 

שלכותיה מלוות אותי ואותנו עד היום, ושמתי לי למטרה לשפר  ווית הפגות שלה וה , אך ח12ת  ליה כיום ב
ככל הניתן את המציאות הזאת עבור הורים ופגים אחרים. ואכן לאורך השנים הרבות שהעמותה פעילה,  
בפג   הטיפול  חוזר  לפגים,  להורים  בתשלום  לידה  חופשת  הארכת  היתר:  בין  הצלחות,  מעט  לא  קצרנו 

ומי (קצבת ילד נכה), מודל הכוכבים של הפגיות, קידום פתיחתו של בנק  ה, חוזר הפגים בביטוח לאילקהב
בסל התרופות, לכיסוי מקסימלי של הפגים בסיכון    RSVחלב האם בישראל, וגם הרחבת התוויית חיסוני  

  .  מפני וירוס זה

לאחרונה אנחנו נחשפים יותר  ,  החל מאפריל)עקב הקורונה תחלואת החורף הכוללת התפרצה מאוחר ( 
בנג בהידבקות  מדאיגה  להתפרצות  בנ RSV- ה  יף ויותר  חלו  רבים  ילדים  לאשפוזים  .  מגיעים  ורבים  גיף 

ממושכים בבתי החולים ומעטים אף איבדו את חייהם. הסכנה לפגים גבוהה בהרבה מאוכלוסיית הילדים  
האחרים משתי סיבות עיקריות: הראשונה היא מחסור בנוגדים המועברים לעובר באמצעות חבל הטבור  

להריון השלישי  בטרימסטר  ל.  שמתרחש  קשורה  בלידה  הנוגדים  ומושפעת  רמת  בלידה  ההריון  שבוע 
ריאותיהם של הפגים    –ממשקל הלידה; הסיבה השנייה היא התפתחות ריאתית חסרה ומוגבלת. כלומר  

אינן מפותחות דיין בזמן הלידה. למרות שרקמות הריאה קיימות, הן אינן מושלמות באופן מלא עד השבוע  
  להריון.   36-ה

ח של ההורים, שהתינוקות שלהם עדיין לא פיתחו מערכת  חרדה וחוסר המנוהדאגה, ה ת  א  לא ניתן לתאר 
חיסונית, מעצם המחשבה שתינוקם ייפגע מהנגיף. בפגים הנגיף עלול להתפתח לעיתים קרובות לזיהום  

  חמור הפוגע בדרכי הנשימה התחתונות ועשוי להביא לטיפול נמרץ ואף למוות.  

ה  הסתי  RSV-נגיף  בין  של  בתקופה  והפגים מופיע  לאביב,  בסל    ו  כלול  החיסון  נגדו,  חיסון  אז  מקבלים 
  התרופות. כדי להדגיש את חשיבותו של החיסון להלן מספר נתונים: 

   בישראל, בדומה לעולם המערבי, אשפוזים על רקע נשימתי מהווים את הגורם העיקרי לאשפוז בקרב
  מתוכם.    4,100-עומד על כ RSV-נגרמים על ידי נגיף הילודים עד גיל שנה. מספר האשפוזים ה

   29-פגים שנולדו עד השבוע ה  159במרכז הרפואי שערי צדק נערכה סקירה במשך חמש שנים על  
  בכל השנים בהם הם קיבלו את החיסון.   RSV- להריון. אף אחד מהם לא אושפז עם אבחנה של וירוס ה
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 יעילות החיסון רקע  בהורדת משך האשפוז הממוצע למאושפזים על    במרכז הרפואי סורוקה נחקרה 
השנים   בין  מתוך  2007-ל  2001הנגיף  כי  נמצא  ה  94.  השבוע  עד  שנולדו  מול    29-פגים  להריון, 

קבוצת ביקורת של פגים שלא הגיעו לחיסון או קיבלו פחות משלושה חיסונים. נמצא כי משך האשפוז  
ות  ימים בקרב הילדים שקיבלו את כל מנ  5.1-ל  ימים בממוצע בקבוצת הביקורת   9.4-. מ46%-ירד ב 

 החיסון.  
  

לנגיף החיסון  את  להקדים  כבר התקבלה ההחלטה  הבנתינו  פ  למיטב  המייעצת  קו רוטו (מצ"ב  ל הוועדה 
וזיהומים  ) 21.6.21מיום   קרה. לאור המשך  העלייה המדאיגה במקרים של מחלות  זה לא  אך עד כה   ,

בפגים,   להיות  שעלולה  הקשה  הפגיעה  עם  יחד  ילדים,  אצל  הנשימה  אליך  בדרכי  פונה  בקשה  באני 
  .  כבר מעכשיו לאשר ולתקצב את מתן החיסונים לפגים 

הזמן הוא קריטי מבחינת התינוקות שלנו. החשיפה שלהם, להוריהם או לאחיהם הגדולים מעמידה אותם  
ארוכות   ללוות אותם שנים  חולי קשה שעלול  קיצוניים אף להביא למוות.  בסכנת  עד שיתגבש  ובמקרים 

חיסונים   מבקש מערך  ארצי,  וכלל  ה מרוכז  חיסון  על  להורות  הת  המ פגים  בפגיות  זכאים  אושפזים 
דש  ו לח  RSV  -וירוס ה גנה מפני  , מה שיספק הורם לביתם וצפויים להשתחרר בימים אלה, טרם שחר

  מהשחרור, עד המשך מתן הטיפול המונע בקהילה. 

  דרשת.  ננשמח לעמוד בקשר עם לשכתך לכל הבהרה 

  

  
  
  
  

  בכבוד רב,
  רומי שחורי 

  עמותת לה"ב  מנכ"לית

  
  


