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כותרת :תמר אלמוג:נשים הרות בישראל נקראות
להתחסן מפני שעלת בסוף ההריון.
יעקב איילון  :נשים הרות בישראל נקראות להתחסן מפני שעלת
בלוח זמנים קצר ,בסוף ההיריון שלהן .אלא שבדיקת מבט מגלה
שנשים מופנות לא אחת למרפאות פרטיות בתשלום ,וגם שם מצפה
להן הפתעה שהם לא מודעות לה .על כך מספרת כתבתנו תמר
אלמוג.
תמר אלמוג  :בעקבות מגיפת שעלת חמורה בקרב תינוקות ,שאף
גרמה למוות ,החליטו במשרד הבריאות כבר לפני שנתיים להמליץ
לכל אישה הרה להתחסן .חיסון שיעיל רק בחודשים השביעי
והשמיני להיריון ,ואמור להיעשות בלשכות המשרד .זה חשוב
ומבורך .אבל מה לעשות שבתל אביב למשל פשוט אין תורים
בהתרעה קצרה ,ומי יודע שצריך לקבוע שבועות מראש? וכך מי
שמחליטה או בכלל מגלה שכדאי להתחסן כשהיא בשמיני ,יכולה
למצוא את עצמה עם תור לשבועיים אחרי הלידה .אולי בשל כך
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משרד הבריאות מפנה לקופות החולים .החיסון נכנס לסל בתחילת
 2015וכנראה עוד לא הגיע לקופות .בינתיים ממשיך משרד
הבריאות להפנות בעיקר למרפאות חיצוניות.
 אני רוצה לשאול על החיסון נגד שעלת בהיריון .משרד הבריאותמפנה אליכם מכיוון שאין לו תורים לחיסונים .ורציתי לשאול אם
אצלכם קודם כל מבחינת המחיר זה אותו דבר? ודבר שני ,אם זה
בדיוק אותו חיסון?
 לאיזה קופה ...אני לא יכולה להגיד לך אם בדיוק אותו חיסון.אני לא יודעת מה מבצעים שם .החיסון לכללית זה עולה 120
שקלים.
 אבל במשרד הבריאות זה לא עולה בכלל. אוקי ,אז תעשי דרכם. אבל אין להם תורים. אוקי ,אז זה המחיר אצלנו .זה באופן פרטי.תמר אלמוג  :כשכבר הגענו להתחסן ,התברר שבכמה מהמרפאות
מקבלים בונוס שאף אחד לא ביקש .החיסון נגד שעלת כולל
ממילא חיסונים נוספים ,אבל בכמה מהמקומות הוא כולל גם
חיסון נגד פוליו ,והאישה לא מעודכנת מראש .אולי כי אפילו
במוקד משרד הבריאות לא כולם יודעים על זה.
 זה חיסון רק נגד שעלת ,או שיש בזה עוד כמה חיסונים? זה מגיע שעלת ,דיזנטריה ,טטנוס .זה חיסון שהוא משולב .אין6122948
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אותו בנפרד.
תמר אלמוג  :וגם כששאלנו.
 אני לא יודעת להגיד לך מה שם עושים ,אבל פה זה עושיםחיסון נגד שעלת .אם את רוצה גם חיסון נגד פוליו ,אני יכולה
לראות איפה אפשר לעשות.
תמר אלמוג  :אחרי שדרשנו לבדוק שוב ,התשובה השתנתה.
 בדקתי מול הלשכה והם אמרו שגם עושים את זה ביחד עםפוליו.
 במשרד הבריאות? כן ,ונגמר להם המלאי של החיסונים ,וזה ביחד עם הפוליו.תמר אלמוג  :וזה לא הכל .שורה של רופאים בכירים ששוחחנו
עימם הופתעו בעצמם לגלות שהחיסון נגד שעלת לאישה ההרה
כולל גם חיסון נגד פוליו.
פרופ' יעקב בר ,מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי וולפסון
בחולון  :יש חשיבות רבה לחיסון ,אבל בהחלט ניתן לייעל אותו
על ידי מידע נכון לציבור .להגיד שמדובר בתרכיב משולב כנגד
מס' וירוסים .ולכן גם צריך לדאוג לזמינות שלו בכל מקום.
תמר אלמוג  :אז החיסון נגד שעלת חשוב ,אבל חשוב גם לדעת
מה בדיוק מזריקים לנו ,וגם לדאוג שהחיסון יהיה נגיש לכל אותם
נשים בהיריון מתקדם.
יעקב איילון  :מה אומר משרד הבריאות" .בגלל מחסור עולמי
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בחיסונים של שעלת הוחלט כמו בבריטניה על חיסון שמכיל רכיב
פוליו שאין בו בעיה לנשים הרות .על המחסן ליידע אותם על
רכיבי החיסון".
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