
)8 מעמוד (המשך
 את גם מחסנים זאת וככל •

האלה? הילדים
בוודאי. כן,

הזרת;
הצגת שעלת;

יקר? תהליך הוא החיסון •
 של מקורבנות יותר זול עדיין הוא

 לכך מקדישה מדינה כל לכן סיבוכים.
מדינת־ישראל. גם וכך אמצעים,

החיים? לכל הוא החיסון •
שקרוב אומר בידינו שיש המידע

 די אין פשוט החיים, לכל שזה לוודאי
 בביטחון. זאת לאמר כדי שנות־ניסיון

 שה־ שחשבנו מסויימות, מחלות לגבי
 אדמת, כמו החיים, לכל הוא נגדן חיסון
 כעבור זריקות־דחף לתת כנראה כדאי
 את שאימצו ארצות יש שנים. כמה

 אדמת. נגד השניה הזריקה
שלם? כאיזה מתי, •
 בגיל הראשון החיסון את נותנים אם

 השניה הזריקה את נותנים חודשים, 15
 אחד חיסון רק נותנים אצלנו .12 בגיל
 צריכים לדעתי לבנות. ורק ,12 בגיל
כולם. את לחסן

מדוע הכ את מחסנים •ו
נות?

 היא באדמת הכרוכה הגדולה הסכנה
 בדרך זו, אחרת לעובר. סיבוכים גרימת

 סיבוכים. ללא קלה, מחלה כלל,
הרה, אשה אצל הוא העיקרי הסיבוך

״פוליו״
 של קיצור הוא ״פוליו״

 ״פול־ ״פוליו־מיאליטיס״.
ם״ ת יו ני שו כיוו רו  פי

שו ״מואלום״ אפור,  פירו
ת. העצמו שד־ ש ל רו  פי

הא החומר דלקת השם:
שבעמוד״השידרה. פור

 נפגע העובר ואז באדמת הנדבקת
לתיקון. ניתן שאינו באופן
ש מדוע אז •  את גם לחסן י

הכנים?
המחלה. שרידי את לחסל כדי
 מסוכנת שהחזרת אומרים •
לכנים. יותר

באש פגיעה של סכנה בגלל נכון,
כים.

גורמת? היא ולמה •
 בפוריות. לירידה לגרום יכולה היא

 כדי כולם, את לחסן צריך כאן גם אבל
המחלה. את לחסל

שהנ מצם להיות יכול לא •
 החיסון על מתגכר עצמו גיף

פעיל? להיות וממשיך
 לא דורות שבמשך בנגיפים מדובר

 תיאורטית וגם למוטאציה, נטיה הראו
קטן. הוא הסיכוי

 נטיה יש כשפעת •אכל
כזאת?
המו אצלם שונה. מסוג נגיפים אלה
 של אחד נגיף רק יש תדירות. טאציות
 אחד נגיף אין אבל וחזרת, אדמת חצבת,

שפעת. של
ל היכולים הסיבוכים מה •

מחצבת? היגרם
 דלקות־ ,שונים מסוגים רלקת־המוח

מספיק. שזה חושב אני קשות. ריאה
שעלת? •
 תמותה פעם לה שהיתה מחלה זו

 חצי גיל עד תינוקות כשתקפה גבוהה,
 ולא כמעט החיסונים, בעידן כיום, שנה.

 ששיעור־ במקומות המחלה, את רואים
 החיסון זה זאת עם יחד גבוה. החיסון

לסי גורם הוא כי ביותר, הבעייתי
 חיסון של מיקרים 1750ל־ 1ב־ בוכים.
 שאינם פירכוסים להופיע יכולים

 1ב־ אבל פרמננטי, מוחי לנזק מביאים
 נזק להופיע יכול מיקרים 300,ל־ססס

קבוע. מוחי
 האלה החיסונים כל •את
משולשת? בזריקה נותנים

 יש לוגיסטיות. מסיבות נעשה זה
המר שלושת בין טובה אינטראקציה

כיבים.

אינ
חיסון הוגת

ש • ילד? לחסן חובה י
 המנדאטורי החוק חוק. אין תקנה. יש

 אבעבועות נגד היה לחיסונים היחידי
 אי־ בוסל. הזה החיסון אבל שחורות,

 מסכים שאינו מי לרין לתבוע אפשר
לחיסון.

ת א  נתון שזה אומרת •ז
ההורים? של לשיקול-דעתם

 שיעודדו הרופאים את לשכנע די
 של גבוה אחוז שיהיה כדי חיסון,

 לציין צריך לשעלת, ובקשר חיסונים.
 שלא חדש, מסוג חיסון באופק שיש
 המומת, מחיידק־השעלת מורכב יהיה
 — בלבד המטוהרים ממרכיביו אלא

תא). א־צלולרי(ללא חיסון
מסוכן? פחות והוא •
 אותם ללא יהיה שהוא תיקווה יש

הסיבוכים.
האבע מחלת את הזכרת •

נעל המחלה השחורות. בועות
מה?

לפ הצהיר העולמי אירגון־הבריאות
 מאבע־ חופשי שהעולם שנים חמש ני

שחורות. בועות
ע דו ש אם לך •י  מדינות י

 המחייבים חוקים בהן שיש
חיסונים?
 ובמדינות לא, מערביות במדינות

 כי כזה, בחוק צורך אין המיזרחי הגוש
 .1009ב־ן חיסון ויש מחליט הפוליטבירו

החי מבחינת נמצאות, אלה ארצות
בעולם. הגבוה במקום סונים,

 את לאכוף צריך •לדעתך
בחוק? החיסונים

לא.
•למה?

 עוזרים. לא חוקים הסברה. צריך
 המקומות באחד נמצאים בארץ, אנחנו,

 לאם שלנו השרותים בעולם. הטובים
 הם בעולם. מהמתקדמים הם ולילד
 בארצות־הברית. מאשר יותר טובים
 הם שם חינם, חיסונים נותנים אנחנו

 אבל משלם. שהסעד או לשלם, צריכים
משלמים. האנשים לרוב

 שבארץ לאמר יכול אתה •
גבוהה? מודעות יש

 ואם חור, לכל מגיעים אנחנו ביותר.
 אז החיסון, את לקבל מגיע לא ילד

 הביתה אליו באה האחות זמן אחרי
הצי הרפואה לחיסון. אותו ומביאה
 בעולם. המפותחות מן היא שלנו בורית

 קוויבק טיפת־חלב, שרותי מבחינת
בעולם. ביותר הטובים ואנחנו (בקנדה)

מצב
בשטחים שפיר

הכבו בשטחים קורה ומה •
שים?

 מצב מירדן, חלק היו כשהשטחים
 שיפרנו. עוד אנחנו טוב. היה החיסון

 ועכשיו קטסטרופלי, היה המצב בעזה
במדינת־ישראל. למצב רומה די הוא

ת א הש שילדי אומרת •ז
 כמו מחוסנים הכבושים טחים
ישראל? ילדי

 ה־ זריקת כי טוב, יותר אולי
 ניתנת חזרת) אדמת, (חצבת,

ישראל. לילדי ולא השטחים לילדי

ת א  שאי-אפשר אומרת •ז
מב סכנה מהווים שהם לומר
זאת? חינה
לא.
נית אחרים חיסונים איזה •
 ניתנים ולא בעולם, היום נים

בישראל?
 נגד חיסון ניתן בארצות־הברית

 1 מס' גורם שהוא ההמופילוס, חיידק
 חיסון זה בילדים. קרום־המוח לדלקת

ובאח שיפורים, העובר יחסית, חרש
 שלדעתי משופר, תרכיב יצא רונה
 ילדינו. את גם בו לחסן להתחיל כדאי

 דלקת־ של מיקרים הרבה יחסוך זה
החיידקית. קרום־המוח

נפוצה? מחלה זו •
 ממחלות־היל־ נפוצה פחות בוודאי

בבית־החולים אצלנו, אם אבל י־יס.

 ילדים 10 מתאשפזים בתל־אביב, חקוז
 20 בעוד בערך המצב וזה בשנה,

 יש אז בארץ, אחרות מחלקות־ילדים
 יחסוך החיסון ואם בשנה. ילדים 200

כדאי. אז ,70.*■

רגון אי  העולמי הבריאות •
מדינות? על חיסון אוכף
 הם הזה. לתחום נכנס לא הוא

 ודנים שנתי, דיווח ומקבלים לוחצים
 מה כל יודעים הם ברצינות. בזה

 וגם מחמאות מחלקים גם שנעשה,
הערות. מעירים

 החיידקים את שומרים שם •
החיסונים? ואת המחלות כל של

 חיידקים על מעבדות־מחקר להם יש
 זה שעלת חיידק, זה המופילוס ונגיפים.

נגיפים. הם היתר כל חיידק,
 שכדי יצור כלומר נגיף, זה וירוס

 חיידק מאחסן. לתא זקוק הוא לחיות
עצמאי. באופן לחיות יכול

 סוגי־חיסונים איזה על •
כרגע? עובדים אחרים

 חיסון על עובדים בארצות־הברית
 המלצה יש וכרגע אבעבועות־רוח, נגד

 מערכת־ בעלי לילדים רק אותו לתת
נמוכה. חיסונים

 המחלה של הסיכונים מה •
הזאת?
 מערכת־חיסון בעלי ילדים אצל
 ,50*■ עד להגיע התמותה יכולה נמוכה

 בילדים לשיגרה נכנס החיסון ולכן
 רציני דיון כיום יש אבל אונקולוגים.

 החיסון את להכניס אם השאלה על
סופית. המלצה עדיין אין לשיגרה.

 המחלות ■
ייעלמו ן

ש חושב אתה •  אפשרות שי
 מן ייעלמו שמחלות־הילדים

העולם?
כז•

 חיסון הוא בניסוי שנמצא נוסף חיסון
 לשילשו־ הגורמים הנגיפים אחד נגד
 הנקרא וירוס זהו .4 גיל עד לים

£ 0 1  הסיבה זו מפותחות ובארצות 4
שילשולים. בגלל לאישפוז 1 מס'

קטלני? וירום זהו •
 נחלים, להפסד מביא הוא אבל לא,

 מחלות של בעיות באירופה פתרו ואס
 אז דיזנטריה, כמו אחרות, שילשוליות

מזה. גם להתפטר הזמן הגיע
ש עוד בארץ • דיזנטריה? י

הייתי אני הבעייה. את פתרו לא עוד
 המופילוס, נגד לחיסון קדימות נותן

 החיסון בארצות־הברית. יותר המבוסס
£ נגד 0 1 אירופי. ניסיון הוא 4,

ש  מחלות שאם סכנה •וי
צו ייעלמו, אלה צו  במקומן י

חדשות? מחלות
 אפשר הפילוסופי. בתחום שאלה זו

 צריך כרגע אבל במחשבות. להפליג
שיש. מה על להתגבר

ש • בארץ? מגיפות י
 וכשיש התפרצויות, יש מגיפות, אין

 ביטול של רבים ומיקרים שאננות
 זה מחלות. של התפרצויות יש חיסונים
 המתנגדות בשכבות בעיקר מתרחש
 כמו לחיסונים, אידיאולוגיות מסיבות
 החרדית. הערה של מסויימים פלגים

 היו והשעלת החצבת מוקדי ובאמת,
 מודעות להם יש היום הזה. באיזור פעם

יותר. גבוהה
 לפי חיםון קיבל שלא ילד •

 יכול מישרד־הבריאות תוכנית
יותר? מאוחר בגיל אותו לקבל
 מאוחרייותר, בשלב לקבל יכול הוא

החיסון. ביעילות יפגום שזה מבלי
 בריא להיות צריך •הילד

החיסון? את מקבל שהוא בזמן
האמריק בהוראות אומנם, צריר•

 במחלה חיסון לתת שאסור כתוב איות
 אתן אני אבל לשפעת, מעבר שהיא
 הוא אם בריא. ממש שהוא לילד חיסון

 החלטת לפי רק אז מנוזל, או משתעל
החיסון. מתן לפני הרופא

לחיסונים! מתנגדים אנחנו אחות: ויעה
עץ ^  בן־אורי יצחק הטיבעוני יו

 שעבר, בשבוע מעט נבוך היה 1 1
 תושבת לשעבר, שלו פציינטית כאשר

 אם ושאלה אליו צילצלה אור־עקיבא,
 חיסון לקבל ולילדיה, לה ממליץ, הוא
שיתוק־ילדים(פוליו). נגד

 של התנגדותו על שידעה האשה,
 בהלה, אחוזת היתה לחיסונים, בן־אורי

 של הראשונים המיקרים שני בעיקבות
 באחרונה שהתגלו זו, נוראה מחלה

 תינוק, מהם, אחד קיסריה. ליד בעיירה
יו במחלה לקה בעיתונים, נכתב כר

 נגדה, החיסון את שקיבל אחרי מיים
עצמו. החיסון מן חלה כלומר:

שה בעיתונים פורסם יומיים כעבור
 לא המשולש, החיסון את קיבל תינוק
פוליו. נגר חיסון

נתניה: תושב בן־אורי, סיפר
 שאני אליי שצילצלה לאשה אמרתי

 לעשות. מה לה להגיד מוסמך לא
 כללי, באופן דעתי, מה רק לה אמרתי

 שהיא אמרה היא חיסוני־ילדים. על
 התינוק, שחלה. התינוק את מכירה

 את שקיבל עד בריא, היה לדבריה,
החיסון.

 כאילו בעיתון, שפורסם למה בניגוד
 במחלה, וחלה פוליו נגד חיסון קיבל

 קיבל שהוא יודעת שהיא האשה אמרה
 שעלת חצבת, נגד המשולש, החיסון את

 בשי־ חלה זה חיסון ואחרי ודיפטריה,
תוק־ילדים.

 אשה אותה החליטה מה לי ידוע לא
 אחד כל איתי. השיחה אחרי לעשות,

 עצמו עם לעשות מה להחליט צריך
וילדיו.
 לגבי השקרים על יודעים רבים לא

 שהמחלה הוא אחד שקר מחלת־הפוליו.
 המגיפה מהחיסונים. כתוצאה נעלמה

 .1950 בשנת פרצה בארץ הגדולה
 אחר־ שנים שש התגלה סאלק תרכיב

 המחלה נעלמה 1956 לקראת כך.
 החיסונים. בזכות ולא לגמרי, כמעט

מגיפות שנעלמו כמו נעלמה היא

בן־אורי טיבעוני
ר חיסון קיבל! לא שלי .הילדים

 טיפוס דבר, כולירה, כמו בעבר, אחרות
 אנשים של למותם שגרמו מחלות —

מעצמן. נעלמו הזמן ובמשך רבים,
 את לחסן בהחלטה אבסורד יש

 חלה התינוק אם הרי העיירה. תושבי
 לקרות יכול זה הזה, מהחיסון כתוצאה

 הולכים הם פתאום מה אז לאחרים. גם
אנשים? אלפי לחסן עכשיו
 והאשה שהילד בטוח לא בכלל אני

 קיבלו שהם יתכן בשיתוק־ילדים. חלו
 ולמיש־ אחר, מחיסון כתוצאה שיתוק

 שזה להגיד יותר קל רד־הבריאות
 מיקרית, בצורה בא פוליו כי פוליו.

מפ כתוצאה ולא מווירוס, כתוצאה
כלשהי. רפואית עולה

 נפגעו ילדים שבהם מיקרים באותם
 בגלל היה לא זה המשולש, מהחיסון

 (אני מהרעלת־דם כתוצאה אלא וירוס,
 זר, חלבוני חומר הוא החיסון פילקציה).

 בעיק־ שלקו ילדים ויש לגוף, המוכנס
 מסויימים שבמיקרים בהרעלה, זה בות

למוות. או לשיתוק הובילה
 — קיימות ועדיין — בארץ היו

נגד הורים של מישפטיות תביעות

 מוחית פגיעה על מישרד־הבריאות,
המשו החיסון בגלל לילדיהם שנגרמה

 בפיצוי הסתיימו מהתביעות חלק לש.
בדיונים. עדיין חלק כספי,
 סטאטיסטיקה, או מדוייק, מידע אין
 אני הנפגעים. הילדים מיספר לגבי
מי מוסר אינו שמישרד־הבריאות בטוח

 מלבים ועכשיו זה, בנושא מהימן דע
ופאניקה. היסטריה
 אור־עקיבא? אנשי את רק לחסן למה

 לא הם בחממה? שם נמצאים הם מה,
 לא אחרים? ממקומות אנשים פוגשים
 לבתי- הולכים לא באוטובוסים, נוסעים
ציבוריים? שימוש
 שבועיים־שלושה שבעוד בטוח אני

 היה לא זה ככה, היה לא שזה יפרסמו
 תמיד משתנים, הדברים תמיד פוליו.

 יודעים תמיד לא חדש. מימצא איזה בא
 תמיד לא יודעים, כאשר וגם האמת, את

לציבור. אותה למסור מעוניינים
)13 ובת 24 בן ,30 שלי(בת הילדים

 ולא פוליו נגד לא חיסון, שוס קיבלו לא
 ילדים הרבה אין אחרת. מחלה שום נגד

 שיתוק- נגד חיסון קיבלו שלא בארץ
יותר. ולא ילדים, 100 אולי יש ילדים,
 אצל פרצה שהמחלה מאמין לא אני

 מזוהמים. מים בגלל והמורה התינוק
 יכולים אינם חיידק או וירוס שום

 מוש־ הם הקיבה. חומצות דרך לעבור
 בפה, הרוק על־ידי כן, לפני עוד מדים

 כניסתם את ומונע חיידקים המשמיד
 30־20 שתוך מאמין אני הדם. למחזור

 יפסיקו החיסונים, את יחסלו שנה
 שהם שהנזק לדעת יווכחו לגמרי.
 מביאים. שהם התועלת מן גדול גורמים

 הרבה כל־כך להם יהיה לא זאת, מלבד
לנפגעים. לשלם כסף

 לכך הסיבות שאחת משוכנע אני
 את מפסיק אינו שמישרד־הבריאות

 רוצים אינם שהם היא המשולש החיסון
 לשי- גרם הזה שהחיסון בכך להודות

ילדים. הרבה של תוק־מוחין
₪ רון :עסי
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