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  43622313:סימוכי�

  
  

  שאלות ותשובות לציבור בנושא פוליו
  

  ? מהי מחלת הפוליו–מהו פוליו  .1
 

הנגי� . הפוליו) וירוס(מחלת הפוליו היא מחלה זיהומית הנגרמת על ידי נגי� : תשובה
. הנגי� חודר לגו� דר) הפה ומופרש בצואה).בעיקר בקרב ילדי�(מדבק ועובר מאד� לאד� 

 יחלה בצורה השיתוקית) שאינ� מחוסני�(ב אי� סימני מחלה ורק אד� אחד מאל� לרו
  

2. �  ?חשבנו שמוגר? מדוע חזר?  כיצד התגלה הנגי
 

במסגרת ניטור שוט� של מערכות הביוב שמבצע משרד הבריאות באזורי� שוני�  : תשובה
רחיב משרד כתוצאה מהגילוי ה. בישראל נתגלה נגי� פוליו במערכת הביוב של הישוב רהט

בחודשי� האחרוני� נתגלה פוליו ג� בביוב . הבריאות את הבדיקות לאזורי� נוספי�
, לוד, רמלה, קריית גת, תל שוקת , ערערה, כסייפה, שבע+תל, רהט: במקומות הבאי�

מרכז השפכי� (תנובות ,  )כפר ברא, וליה'לג'ג, מרכז השפכי� מאזור חורשי�(חורשי� 
הנגי� קיי� בעול� באסיה ובאפריקה וטר� ).    אזור לב השרו�מאזור קלנסווה וישובי� ב

 .מוגר באופ� מוחלט
  

 ?מי בסכנה לחלות בפוליו .3

 
אנשי� שהתחסנו בעבר , תינוקות שטר� הספיקו להתחס�, כל מי שאינו מחוס�: תשובה

 .ויתכ� כי החיסו� שלה� נחלש וכ� אנשי� בעלי דיכוי חיסוני בשל הרקע ברפואי שלה�

 
  

 ?דל בי� נשא של המחלה לחולה במחלהמה ההב .4

 
 אד� יכול להיות מחוס� אול� יכול להדבק וא� להדביק אנשי� אחרי� מבלי :תשובה

כאמור (חולה הוא מי שכתוצאה מהמחלה לוקה בשיתוק ילדי� . שהוא עצמו יחלה במחלה
  ).לעיל רק אחד מאל� נדבקי� חולה במחלה

  

  ?הא� מישהו חלה?  כמה נשאי� התגלו .5
 

 נוספי� חשודי� אול� כול� מחוסני� ואינ� 5 – נשאי� התגלו ו 19עד כה התגלו : התשוב
  .עד כה א� אחד לא חלה באר�. חולי�
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 ?כיצד נדבקי� בפוליו .6

 
  ).במגע ע� צואה(הנגי� חודר לגו� דר) הפה  : תשובה

 

 ?מהו האמצעי היעיל ביותר למנוע פוליו .7

 
אמצעי נוס� הוא הקפדה על כללי . א חיסו�האמצעי היעיל ביותר למנוע פוליו הו : תשובה

 שניות לאחר יצאה משירותי� לפני 20היגיינה במיוחד רחיצת ידיי� במי� וסבו� במש) 
 .מגע ע� אוכל ולאחר החלפת חיתול לתינוק

  

  ?איזה חיסוני� נגד פוליו קיימי� בישראל .8
 

ית� על פי שגרת חיסו� זה נ.  הנית� בזריקהIPVחיסו� מומת : חיסוני� קיימי�  : תשובה
במסגרת . 'ובכיתה ב שנה ,  חודשי�6,  חודשי�4, החיסוני� בטיפות חלב בגילאי חודשיי� 

 .  חי מוחלש הנית� בשתי טיפותOPV יינת� חיסו� 5/8/13+המבצע המתחיל ב
  

  ? טיפות2מה המשמעות המבצע הנוכחי  .9
 

 ולשאר האר0 מטרת המבצע לעצור את התפשטות הפוליו בדרו� מדינת ישראל : תשובה
 .בהקד� האפשרי וזאת כתוצאה מחשש שידבקו ויחלו אנשי� בפוליו

 

  ?מי צרי) להתחס� .10
 

 הנמצאי�  ומתגורר בדרו� האר0 בי� הישובי�1/1/2004כל מי שנולד לאחר  :תשובה
 . במערב' ערד במזרח וקו ביר הדאג, מצפה רמו� בדרו�, קרית גת בצפו�: בגבולות הבאי�

 .רשימת הישובי� המדוייקת תפורס� בנפרד.  אחד לפחות בעבר IPVואשר קיבל חיסו� 
  

  ?היכ� מתחסני� נגד פוליו .11
 

לרשימת טיפות . בטיפות חלב בה� מטופלי� או טופלו הילדי� שייקראו להתחס� : תשובה
  . 5400*החלב נית� לפנות לאתר משרד הבריאות או למוקד קול הבריאות 

 

  ?מתי להתחס� לפוליו .12
 

בהמש) החודש תער) הערכת .   וימש) כחודש ימי�5/8/13 + מתחיל בהמבצע  : תשובה
 .מצב נוספת ובהתא� למסקנות יוחלט על המש) הצעדי� והא� להמשי) במבצע
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  ?למי אסור להתחס� נגד פוליו .13
 

אסור . IPVאי� לתת לתינוק או לפג שלא חוס� קוד� לכ� במנה אחת לפחות של : תשובה 

כמו . במקרה של מחלת חו�.  בעברIPVבלו א� מנת חיסו� לחס� תינוקות או ילדי� שלא קי
  . כ� אי� לתת את החיסו� א� לילד יש קרוב מדרגה ראשונה ע� ליקוי במערכת החיסו�

  
  ?כיצד אדע א� ילדיי מחוסני� מפני המחלה .14

 
  .או בטיפות החלב/נית� לבדוק בפנקס החיסוני� ו: תשובה

  ?תחס� שובילדי הצעירי� התחסנו לפוליו מדוע עליה� לה .15
 

  .החיסו� נועד לתת הגנה נוספת על ילדי) והמשפחה המורחבת כולה : תשובה
 

  ? יש להתחס�1/1/2004 –מדוע נקבע שהחל מ  .16
 

כחלק ,  לילדי מדינת ישראלOPV –בסמו) לתארי) זה הופסק השימוש ב  : תשובה
  .ממגמה עולמית שהתווה ארגו� הבריאות העולמי

  
  ?�איזה שיעור מהאוכלוסיה מחוס .17

 . מחוסני�98%מעל : תשובה

 

  ?הא� החיסוני� נגד פוליו בטוחי� ויעילי� .18
 

  . כ� החיסוני� בטוחי� ויעילי� : תשובה
 

  ?הא� ישנ� הנחיות לגבי תינוקות בני פחות מחודשיי� .19
 

 ורק IPVבגיל חודשיי� מקבלי� חיסו� . אי� לחס� תינוקות עד גיל חודשיי�: תשובה 

במידה שהמבצע . IPV ביחד ע� מנה נוספת של OPV חיסו� חודשיי� לאחר מכ� נית� לקבל
  . חודשי�0+4ייפסק בתו� חודשיי� תתקבל הודעה נפרדת לגבי ילדי� בגיל 

 

  ?מדוע לא מחסני� מבוגרי� .20
המבוגרי� כבר קיבלו בעבר . הקבוצה שמעבירה את המחלה הינה קבוצת הילדי�: תשובה

 .שובאת החיסו� החי מוחלש ולכ� אי� מקו� לתת לה� 
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  ?הא� נית� לרכוש חיסוני� .21
משרד הבריאות יספק את . אי� אפשרות ואי� צור) לרכוש חיסוני� באופ� פרטי: תשובה

 .החיסו� חינ� לכל מי שיומל0 לו לקבל את החיסו�

  ? מה עלי לעשות9ילדי פספסו חיסו� לפוליו וה� מעל גיל  .22
 נית� להשלי� את החיסו� החסר באמצעות הספקי� של שירותי הבריאות :תשובה
 לאחר החזרה לבית הספר או באמצעות המוקדי� של החברות, לתלמיד

  

  ? 1988 –הא� החיסו� שיינת� עכשיו במסגרת המבצע הוא אותו חיסו� שנית� ב  .23
 

ל את המרכיב שכ� אינו כול, משופר יותר ובטוח יותר, מדובר בחיסו� טוב יותר : תשובה
  שנעל� מ� העול� ולא קיי� באירוע הנוכחי,  של פוליו2כנגד ז� 

  

  ?מדוע לא מחסני� באזורי� שבה� התגלה פוליו בביוב וה� לא שייכי� לאזור הדרו� .24
 

ההחלטה . הכמויות שהתגלו באזורי� אלה היו מעטות מאוד לעומת אזור הדרו� :תשובה
דגימות הצואה שנלקחו לבדיקה והקרבה , לחס� נובעת משיקולי� של ניטורי הביוב

  ואיזו� בי� הרצו� למנוע את המחלה ולהימנע מחיסו� שלא לצור), הגיאוגרפית למוקד
 

  ?הא� יש צור) להתחס� בשני החיסוני� .25
 

לא נית� לקבל את החיסו� החי מוחלש ללא החיסו� המומת  בשל העובדה : תשובה
מי שלא קיבל מעול� . סו� החי מוחלששהחיסו� המומת מג� בפני תופעותהלוואי של החי

  .יש צור) שיקבל אותו ג� א� קיבל בעבר את החיסו� המומת, את החיסו� החי מוחלש
 

  ?הא� אזרחי� שמגיעי� משאר אזורי האר0 לאזור הנגב צריכי� להתחס� .26
 

 רק כאשר מדובר בשהות ממושכת של שבוע לפחות :  תשובה
  

  ?מה הטיפול שנית� לנשאי פוליו בצואה .27
כמו כל האוכלוסיה יש להקפיד על היגיינה .  אי� טיפול מיוחד לנשאי� של הנגי�:שובהת

 .וקבלת חיסו� חי מוחלש

 

  ?הא� יש הנחיות נוספות למניעת התפשטות והדברה  .28
 .למעט קבלת החיסו� והקפדה על היגיינה אי� הנחיות נוספות: תשובה     
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  ? חשבו� מי והיכ� יוכלו להתחס� א� כ� על9ילדי� מעל גיל   הא�  .29

ילדי� עד .  ולא יוכלו לחס� אות�OPV לא צריכי� לקבל חיסו� 9ילדי� מעל גיל :תשובה

 : כדדקמ�, )IPV( יוכלו להשלי� את חיסוני השיגרה 18גיל 
 ספקי השירות ל ידי יוכלו להתחס� ככל שלא קיבלו את חיסוני השגרה ע15ילדי� עד גיל 

 יוכלו להשלי� חיסוני� בלשכות 18 ועד גיל 15 ילדי� מעל גיל.  לתלמיד ללא עלות
 .הבריאות

 

  ? לשגרת החיסוני�opv –  הא� משרד הבריאות שוקל להחזיר את ה  .30
 .בהמש) יתקיימו דיוני� בנושא זה. שגרת החיסוני� הנוכחית תמשי) ללא שינוי: תשובה

 

ל  מאוכלוסיית ישרא98% –מדוע יש צור) להתחס� בחיסו� מוחלש כאשר למעלה מ  .31
  ?מחוסנת
כאלו , ישנה אוכלוסיה אשר אינה מחוסנת בי� א� מהסביבה שלא חוסנה מעול�: תשובה

שחוסנו וחיסונ� נחלש ע� השני� ואנשי� ע� מערכת חיסו� מדוכאת אשר נמצאי� ג� 
 . בסיכו�

 

  ?הא� קיי� מאגר חיסוני� מספק לכל האוכלוסייה .32
 .רו� וא� מעבר לכ)ישנו מלאי חיסוני� מספק למבצע החיסוני� בד: תשובה

 

  ?הא� במשרד הבריאות שוקלי� להרחיב את המבצע לכלל האוכלוסיה באר0 .33
על פי התוצאות יוחלט . משרד הבריאות ממשי) לנטר את הביוב בכל האר0: תשובה

 בהמש) הא� להרחיב את מבצע החיסוני�

 

  ?הא� יש הנחיות לתיירי� .34
  . אי� הנחיות מיוחדות לתיירי�: תשובה

  

ל או שיי) לאזור הדרו� ונמצא בחופשה באזור אחר "בי מי שנמצא כעת בחומה קורה לג .35
  :באר0

כלומר ילדי� שאינ� נמצאי� בו יחוסנו רק , החיסוני� ינתנו למי שנמצא באזור: תשובה
לאחר חזרת� ואי� צור) לחזור במיוחד שכ� הסיכו� קיי� בעצ� השהות באיזור שהוגדר 

 לחיסו�

 

  ינת כוח אד�הא� משרד הבריאות ערו) מבח .36
 .משרד הבריאות ערו) בצורה מלאה מבחינת כח אד�: תשובה

 

  ?הא� קופות החולי� יחסנו ג� .37
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י קופות "באות� מקומות בה� הטיפות מופעלות ע. החיסוני� ינתנו בטיפות חלב:תשובה
 .החולי� ה� יהיו אלו אשר יחסנו בטיפות חלב שלה�

 

  ?מה היו המלצות ארגו� הבריאות העולמי .38
נציגי ארגו� הבריאות העולמי המליצו להיער) למבצע חיסוני� באמצעות חיסו� : תשובה

 .צע וקהל היעדבחי מוחלש ובמקביל לאסו� נתוני� על מנת לקבוע את היק� המ
  
  
 

הא� נית� להמשי) ולהתחס� בחיסוני השגרה במסגרת טיפות חלב ושירותי בריאות  .39
  )7+17גילאי (? התלמיד
  .משיכו כסדר�חיסוני השגרה י.  כ�:תשובה

 

 ?הא� צרי) להרתיח את המי� .40
ממצאי הנגי� הינ� . המי� בטוחי� וטובי� לשתיה. אי� צור) להרתיח את המי�: תשובה

 אי� קשר בי� הביוב למי�. בביוב ולא במי�

 

 ?מה ההבדל בי� חיסו� מומת למוחלש .41
דבקה יתרונו של החיסו� החי מוחלש הוא מניעת ה.  שניה� מגני� על המחוסני�:תשובה

 .מאד� לאד�

 

 ?opv – השימוש ב 2005מדוע הופסק בשנת  .42
, בהתא� להנחיות של ארגו� הבריאות העולמי והמגמה לביעור הנגי� מהעול�: תשובה

 .במדינות בה� נעל� הנגי�, פסיק את השימוש בחיסו� החי מוחלשהוחלט לה
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  


