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הקדמה
בבני  לטפל  יכולתי  ולא  שנתיים  לפני  בשפעת  שחליתי  "לאחר 
לקבל  סירבתי  "בעבר  שנה".  כל  חיסון  לקבל  החלטתי  התינוק, 
ונאלצתי  שפעת  לאחר  ריאות  בדלקת  שחליתי  מאז  אך  חיסון, 
"כל  שנה".  כל  חיסון  מקבלת  אני  שבועות  שלושה  בבית  להישאר 
שנה אני מקבל חיסון וחולה בשפעת, אז מה הטעם?" אלה הם חלק 
במערכת  עובדים  עם  משיחות  באוזנינו  שמהדהדים  מהמשפטים 
הבריאות, כל שנה, לקראת עונת השפעת. חלקם תומכים בחיסון, 
להאמין  החלו  וחלקם  ובבטיחותו,  ביעילותו  ספק  מטילים  חלקם 
ביעילותו ובנחיצותו רק לאחר שחוו את המחלה. מדי שנה ממליץ 
משרד הבריאות על חיסון עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת. עם 

זאת, שיעורי ההיענות בישראל עומדים על כ–40% בלבד ]1[. 
שפעת עונתית היא מחלה המופיעה בחודשי החורף. היא 
שיעורי תחלואה  עקב  הצבור  לבריאות  מחלה משמעותית 
ותמותה גבוהים ונזק כלכלי גבוה. הנגיף מועבר בקלות מאדם 
לאדם באמצעות מגע עם הפרשות נשימתיות של החולה ומגע 
עם חפצים מזוהמים. תקופת הדגירה האופיינית נמשכת בין יום 
לארבעה ימים. רוב המבוגרים הבריאים מסוגלים להדביק אחרים 
החל מיום לפני התפתחות התלונות עד שבוע אחרי הופעת 
המחלה. המחלה פוגעת לרוב בדרכי הנשימה העליונות, ומלווה 
בתסמינים ובסימנים מערכתיים כמו חום גבוה, כאבי שרירים, 

כאבי ראש וחולשה כללית. המחלה נמשכת כשבוע ורוב האנשים 
מחלימים ממנה, אולם היא עלולה לגרום לסיבוכים אשר בחלקם 
מסכני חיים. דלקת ריאות, ברונכיטיס, סינוסיטיס ודלקות אוזניים 
הן חלק מסיבוכים אפשריים של מחלת השפעת ]2[. ייתכנו גם 
סיבוכים פחות שכיחים כמו דלקת המוח ותסמונות נירולוגיות כמו 
תסמונת גיליאן-בארה ]3[. כל שנה מדווח בעולם על 5-3 מיליון 
חולים בשפעת ו–500,000-250,000 נפטרים מהמחלה ]4[. הנזק 
הכלכלי נאמד בכ–87 מיליארד דולר בשנה הן עקב אשפוז וטיפול 

בחולים והן עקב היעדרות עובדים ]5[.
המחלה נגרמת על ידי נגיפי השפעת שהם נגיפי רנ"א המשתייכים 
למשפחת Orthomyxoviridae. ידועים שלושה זני נגיפים: B ,A ו–C. זני 
A ו–B הם גורמי התחלואה העיקריים ולכן נכללים בחיסון נגד שפעת 
עונתית. תחלואה מזן C היא נדירה יותר. לנגיף A תת זנים הנקראים 
לפי שילוב של חלבוני המעטפת המאגלוטינין )H( ונירואמינידאזה 
)N(. ידועים 15 חלבוני מעטפת מסוג H ותשעה חלבוני מעטפת מסוג 
 H1,H2,H3,H5, מחלה בבני אדם, עד היום, גרמו נגיפים הכוללים .N
 H1N1 בעונת השפעת 2014/2015, תת הזנים .N1,N2, N7, N9–ו H7

ו–H3N2 של נגיף A היו הגורמים העיקריים לתחלואה ]4[. 
זן  של  הגבוהה  בנטייה  נגיפי השפעת מתבטאת  ייחודיות 
הנגיף  מסוגל  בזכותן,  גנטיות, אשר  מוטציות  להתפתחות   A
לחמוק בקלות מהחסינות שנרכשה מחשיפות קודמות לו, ולגרום 
להתפרצויות עונתיות של תחלואה קשה. לעיתים תיתכן מוטציה 

 חיסון נגד שפעת בקרב עובדי הבריאות - 
האמת והחובה

שפעת היא מחלה עונתית המופיעה בחודשי החורף. זוהי מחלה משמעותית לבריאות הצבור 
עקב שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים, הכרוכים גם בנזק כלכלי גבוה. החיסון נגד שפעת 
נחשב לאמצעי היעיל ביותר למניעת התחלואה ולהקלתה. בישראל כמו בארה"ב הוא מומלץ 
לכלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה, במיוחד לקבוצות עם סיכון מוגבר לפתח 
סיבוכים קשים. השפעות הלוואי השכיחות הן תופעות מקומיות ומערכתיות קלות. לא 
נמצאו עדויות לקשר סיבתי בין קבלת החיסון נגד שפעת ובין היארעות תסמונות נירולוגיות.
למעלה מ־40 מדינות בעולם ממליצות כיום על חיסון עובדי הבריאות נגד שפעת עקב 
הימצאותם בסיכון גבוה להידבק ולהדביק בשפעת חולים ובני משפחה. עם זאת, שיעורי 
קבלת החיסון נגד שפעת בקרב עובדי הבריאות בישראל כמו במדינות מפותחות אחרות, 
נמוכים. הסיבות כוללות מודעות נמוכה בקרב העובדים לחומרת המחלה, לבטיחות החיסון 
וליעילותו, מודעות נמוכה למידת הסיכון שלהם להידבק ולהדביק אחרים, ומידת אמון 

נמוכה ברשויות הבריאות. 
קיימות הוכחות מדעיות רבות שהחיסון נגד שפעת מהווה האמצעי היעיל ביותר למניעת 
המחלה בקרב מקבליו, אך מוגבלות הראיות הישירות במחקרים באיכות גבוהה על יעילות 
חיסון עובדי בריאות כדי להגן על מטופליהם. עם זאת, אין זה מציאותי שכל מדיניות 
בריאות תהיה מבוססת על ניסויים קליניים שנותנים מענה ישיר לסוגיה הנדונה. במקרה 
החיסון נגד שפעת לעובדים, שילוב המידע הקיים יחד עם ההיגיון הביולוגי הברור מביא 
למסקנה, שחיסון עובדי בריאות כדי להגן על המטופלים מהווה מדיניות מבוססת מידע, 
וכי זוהי מדיניות CDC ,WHO ורוב המדינות המפותחות. משרד הבריאות ימשיך לפעול 
לקידום תוכניות להגדלת שיעור ההיענות לחיסון בקרב העובדים ולהחשיב קבלת החיסון 

נגד שפעת כחובה מוסרית של עובדי הבריאות.

שפעת; חיסון נגד שפעת; עובדי בריאות.
 .Influenza; Influenza vaccination; Healthcare workers

מילות מפתח:
:KEY WORDS

סוניה חביב1
שמואל רשפון2,1

איתמר גרוטו4,3
ארנון אפק5,3

 1לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

 2בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

 3משרד הבריאות, ירושלים

4הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 

 גוריון בנגב, באר שבע
5אוניברסיטת תל אביב

תקציר:



5

אקטואליה הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 1  •  ינואר 2017

משמעותית אשר גורמת להופעת זן חדש לגמרי. בנוסף, נגיפי השפעת 
יודעים לעיתים לשחלף ביניהם חומר גנטי וליצור בדרך זו זן חדש. זן 
חדש שמתפתח באחת משתי הדרכים הללו אשר פוגש אוכלוסייה לא 
מחוסנת כלל נגדו גורם להתפרצות תחלואה כלל עולמית )פנדמיה( 
עם שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים באופן משמעותי. במאה 
הקודמת אירעו שלוש פנדמיות שהמפורסמת ביניהן הייתה "השפעת 
הספרדית" בשנת 1918, שגרמה למותם של כ–100 מיליון אנשים. 
במאה הנוכחית אירעה הפנדמיה "שפעת A/H1N1 החדשה", בשנת 
2009, עם שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים במיוחד בקרב אנשים 

צעירים ובריאים, ובקרב נשים הרות ]6[. 
קיים חיסון נגד שפעת אשר נחשב לאמצעי היעיל ביותר 
למניעת התחלואה ולהקלתה ]7[. בישראל כמו בארה"ב הוא 
מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה. הוא מומלץ 
במיוחד לקבוצות עם סיכון מוגבר לסיבוכים קשים כמו ילדים מגיל 
שישה חודשים עד חמש שנים, אנשים עם מחלות כרוניות ואנשים 
בני 50 שנים ומעלה, ולקבוצות העלולות להעביר שפעת לאנשים 
בסיכון כמו עובדי מערכת הבריאות ובני משפחה של אנשים 
בסיכון. יעילות החיסון במניעת תחלואה בקרב אנשים בריאים 
מתחת לגיל 65 שנים היא 60%-89%, לפי מידת ההתאמה בין 
הזנים הכלולים בחיסון לבין הזנים גורמי התחלואה באותה עונה 
]8[. בעונת השפעת 2014/2015 עבר הנגיף מזן A/H3N2 שינוי 
אנטיגני מסוג Antigenic drift אשר הביא לאי התאמה בינו לבין 
הזן הכלול בחיסון וליעילות נמוכה של החיסון ]9[. החיסון אינו 
מקנה הגנה מפני מחלות חורף אחרות שנגרמות מעשרות נגיפים 
 Parainfluenza ,)Respiratory Syncytial Virus(נRSV ,Adenovirus כמו

.)Human metapneumovirus( hMPV–ו
חיסוני שפעת הם חיסונים בטוחים. השפעות הלוואי השכיחות 
הן תופעות מקומיות ומערכתיות קלות כמו אדמומיות, נפיחות 
וכאב מקומיים, חום וחולשה כללית. תופעות אלרגיות מיידיות 
הנן נדירות ביותר. הקשר בין קבלת החיסונים החדשים נגד שפעת 
ובין היארעות התסמונת Guillan Barre Syndromeנ)GBS( נבדק על 
 )FDA( ומינהל התרופות והמזון )CDC( ידי המרכז לבקרת מחלות
האמריקאים, באמצעות מערכת ניטור השפעות הלוואי אחרי 
חיסונים )VAERS(. מאז הדיווח בשנת 1976 על אירועי GBS לאחר 
קבלת החיסון נגד שפעת החזירים שאירעה בארה"ב, לא נמצאו 
עדויות לקשר סיבתי בין קבלת החיסון נגד שפעת ובין היארעות 

תסמונת זו ]3[. 
עקב הנטייה הידועה של נגיפי השפעת, לרבות זן A, למוטציות 
ושינויים, ועקב דעיכת החסינות מספר חודשים לאחר קבלת 
החיסון קיים צורך בקבלתו כל שנה. הרכב החיסון נקבע כל שנה 
לפי הזנים המנוטרים במרכזי הזקיף לשפעת שמתאם ארגון 

 .)WHO( הבריאות העולמי

עובדי הבריאות ושפעת
גבוה  בסיכון  עובדי הבריאות  נמצאים  עקב המגע עם מטופלים 
ובני  חולים  בשפעת  להדביק  עלולים  גם  הם  בשפעת.  להידבק 
נמצא,  גבוה לסבול מסיבוכי המחלה.  משפחה הנמצאים בסיכון 
כי התפרצויות של שפעת בבתי חולים ובמוסדות סיעודיים היו 
]10[. לכן  נמוכים בקרב העובדים  כיסוי חיסון  קשורות לשיעורי 
הבריאות  וארגון  האמריקאי  מחלות  לבקרת  המרכז  ממליצים 
משרד   .]11,4[ שפעת  נגד  הבריאות  עובדי  חיסון  על  העולמי 
יותר  זו החל משנות ה-90.  הבריאות בישראל הצטרף להמלצה 
הבריאות  עובדי  חיסון  על  כיום  ממליצות  בעולם  מדינות  מ־40 
]12[. יחד עם זאת, שיעורי ההיענות לקבלת החיסון  נגד שפעת 

יעד  בארה"ב,  נמוכים.  הם  מסוימות  במדינות  העובדים  בקרב 
כיסוי החיסון בקרב עובדי הבריאות הוא 90%. בחורף 2012/13 
ל–75.2%  עלה   2013/14 ובחורף   72% החיסון  כיסוי  שיעור  היה 
]13[. במוסדות עם חובת חיסון שבהם עובדים 21% מכלל עובדי 
ברבות  ל–98.1%.  החיסון  כיסוי  שיעור  הגיע  בארה"ב,  הבריאות 
ממדינות המערב שיעורי כיסוי החיסון בקרב עובדי הבריאות הם 
26.3%-6.4% ]14[. בישראל, שיעור קבלת החיסון אף הוא רחוק 

מהיעד שנקבע )70% לפחות( ועמד 
בחורף 2013/14 על 24.3% ובעונת 
קיימת   .40% על   2014/15 החורף 
לקבלת  ההיענות  בשיעורי  שונות 
השונים.  המגזרים  בין  החיסון 
גבוהים  השיעורים  רופאים  בקרב 
 .]15[ אחיות  בקרב  מאשר  יותר 
הכללי  ההיענות  שיעור  בישראל, 
רופאים  בקרב  החיסון  לקבלת 
הכלליים  החולים  בבתי  ואחיות 
בעונת השפעת 2014/15 היה 47% 
נעו  )השיעורים  בהתאמה  ו–35%, 

בין 24% ו–54%( ]1[. 

הסיבות לשיעורי היענות 
נמוכים לקבלת החיסון בקרב 

עובדי הבריאות הן:
• הסיכון•	 למידת• נמוכה• מודעות•

ולהדביק: בסקר  להידבק• שלהם•
השקפה  הודגמה  בספרד  שנערך 
לא מאוזנת של עובדי בריאות על 
ש–76.7%  כך  שבהדבקה,  הסיכון 
מחולה  להידבק  חשש  הביעו 
חששו  אשר   64.1% לעומת 

להדביק חולה בשפעת ]16[. 
• לחומרת•	 נמוכה• מודעות•

המחלה: שיעור קבלת החיסון 
עובדים  בקרב  יותר  גבוה 
גבוהה  סיכון  תפיסת  שהראו 
עובדים  מאשר  מהמחלה 

שהראו תפיסת סיכון נמוכה ]17[. 
• מודעות•נמוכה•ליעילות•ובטיחות•החיסון•וחשש•מהשפעות•	

שפעת  נגד  החיסון  את  תופסים  מהעובדים  חלק  הלוואי: 
כמסוכן ומאיים יותר מאשר המחלה עצמה ]18[. 

• התייחסות•הגיונית•מדעית•לעומת•התייחסות•רגשית: במחקר 	
הכללית  ובאוכלוסיה  בישראל  בריאות  עובדי  בקרב  שנערך 
מהם,  רחוק  היה  בריאות  לעובדי  הסיכון  כאשר  כי  נמצא, 
לדוגמה,  ורציונאלית,  מדעית  הייתה  לחיסונים  התייחסותם 
לגבי הצורך למצוא חיסון נגד שפעת H7N9 בסין בשנת 2013. 
אולם כאשר הסוגיה היא חיסון עובדי הבריאות את עצמם, 
נעלמו,  הכללי  הציבור  לבין  הבריאות  עובדי  בין  ההבדלים 
ושתי הקבוצות הביעו עמדה שלילית במידה דומה לגבי הצורך 
לחיסונים של עצמם. עמדתם התבססה בעיקר על רגשות ועל 
ניסיון קודם ופחות על ידע אנליטי ומדעי ]18[. במחקר אחר 
שנערך בקרב עובדי מערכת הבריאות בבית החולים האנגלי 
בחורף  בקרבם  שפעת  נגד  החיסון  כיסוי  לבדיקת  בנצרת 
2005-2004, עלה כי העובדים אינם רואים את עצמם כשונים 

מהאוכלוסייה הכללית בנוגע לחיסון ]20[. 

שפעת היא מחלה מדבקת  ˆ
משמעותית לבריאות הציבור 

עקב שיעורי תחלואה ותמותה 
גבוהים ונזק כלכלי גבוה. 

מדי שנה ממליץ משרד הבריאות  ˆ
על חיסון עובדי מערכת 

הבריאות נגד שפעת. עם זאת, 
שיעורי ההיענות בישראל 
עומדים על כ–40% בלבד. 

הסיבות העיקריות להיענות 
נמוכה לקבלת החיסון הן מודעות 

נמוכה לחומרת המחלה, יעילות 
החיסון ובטיחותו, מודעות נמוכה 

למידת הסיכון שלהם להידבק 
ולהדביק, ורמת אמון נמוכה 

ברשויות הבריאות. 

יעילות החיסון נגד שפעת בקרב  ˆ
עובדי בריאות במניעת תחלואה 

בקרב מטופליהם לא הוכחה 
בניסויים קליניים, אולם היא 
נתמכת בהגיון ביולוגי ברור, 

בתוצאות הניסויים הקליניים 
על יעילות החיסון בקרב 

מקבליו והיות המחלה בעלת 
אופי זיהומי מדבק. קל למנוע 
את הנזק של מחלות הניתנות 

למניעה על ידי חיסון. 
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• הבריאות 	 ברשויות  האמון  רמת  הבריאות:  ברשויות• אמון•
שפעת  נגד  חיסון  שקבלו  אחיות  בקרב  יותר  גבוהה  נמצאה 

מאשר בקרב אחיות שלא קבלו אותו ]19[. 
הגורמים העיקריים להיענות לקבלת החיסון בקרב עובדי הבריאות 
גבוהה  ומודעות  וסיבוכיה  המחלה  לחומרת  גבוהה  מודעות  כללו: 
ליעילות החיסון בהגנה על מקבליו. ההגנה על המטופלים לא היוותה 

שיקול משמעותי בהחלטת עובדי הבריאות לקבל חיסון ]17[. 

דיון
שלגביהם  העיקריות  הקבוצות  אחת  מהווים  הבריאות  עובדי 
היותם  עקב  שפעת,  נגד  החיסון  לקבלת  מיוחדת  המלצה  קיימת 
בני  מטופלים,  שידביקו  הסיכון  ועקב  מהחולים  להידבק  בסיכון 
נוסף להכללת עובדי בריאות בקבוצות  ועמיתים. צידוק  משפחה 
ימי עבודה  נובע מהיות המחלה קשה, הגורמת לאובדן  מיוחדות 
עובדי  חיסון  משמעותיות.  כלכליות  ולעלויות  חיונית  במערכת 
הבריאות עשוי להגן על עצמם מפני התחלואה בשפעת מחד גיסא, 
ומאידך גיסא הוא עשוי לעצור את התפשטות המחלה ולשמר את 
מתן שירותי הבריאות בעת ההתפרצות. עם זאת, שיעורי קבלת 
נגד שפעת בקרב עובדי הבריאות בישראל כמו במדינות  החיסון 
מפותחות אחרות, הם נמוכים, מסיבות שכוללות לא רק מודעות 
נמוכה לבטיחות ויעילות החיסון וסירוב מדעת, אלא גם מודעות 

נמוכה למידת הסיכון שלהם להידבק ולהדביק אחרים.
בעשורים האחרונים, הוטמעו תוכניות התערבות רבות לעידוד 
קבלה מרצון של החיסון בקרב עובדי הבריאות. התוכניות כללו 
הנחיות לקבלת החיסון, מבצעי הסברה על המחלה והחיסון 
שכללו הרצאות ופרסום באמצעות פוסטרים ודפי מידע, הנגשת 
החיסון חינם במקומות העבודה, מבצע חיסון מחדר לחדר, פרסים 
ותמריצים, חלוקת אביזרים למקבלי החיסון )צמידים, סיכות( ומתן 
דוגמה אישית על ידי מנהל המוסד. גם לאחר הטמעת תוכניות אלו 
דווח על שיעורי היענות של 50%-40% לקבלת החיסון בארה"ב 
ושל 35%-25% לקבלת החיסון במדינות אירופה ]17[. שיעורי 
ההיענות המרביים שהתקבלו לאחר מסע נמרץ במוסדות מסוימים 

היו 70%-60% בארה"ב ]21,17[ ו–60%-50% בישראל ]20[. 
בשנת 2005, החלו מרכזים רפואיים בארה"ב להטמיע מדיניות 
המחייבת קבלת החיסון נגד שפעת בקרב עובדיהם במטרה להעלות 
את שיעור מקבלי החיסון. מדיניות זו הביאה לשיעור כיסוי חיסון 
של 98% ]22[, ולוותה בצעדי ענישה חמורים כמו פיטורין, הטלת 
קנסות, העברה לתפקידים אחרים והטלת חובת חבישת מסיכת פה 
אף בעת הטיפול בחולים, בקרב עובדים שלא קבלו חיסון ]23,22[. 
תומכי המדיניות "המחייבת" יטענו כי כל אמצעי שעשוי למנוע 
נזק למטופלים צריך להילקח בחשבון, וזאת, בהתאם לציווי של 
היפוקראטס "ראשית לא להזיק" )Primum non nocere(. מנגד, 
תומכי המדיניות "המאפשרת" יעלו את השאלה: באיזו מידה עובדי 
בריאות שלא קיבלו חיסון נגד שפעת אכן מסכנים את מטופליהם? 
במענה לוויכוח זה יש התייחסות לשני מרכיבים: הגנה על מקבל 

החיסון מחד גיסא והגנה על המטופל מאידך גיסא. 
הגנה•על•מקבל•החיסון:•במטה אנליזה של ניסויים קליניים 
מבוקרים ומחקרי תצפית משנת 2012, הודגם כי החיסונים נגד שפעת 
הזמינים כיום מספקים הגנה בינונית נגד המחלה ]26[. דעת מומחי 
WHO ו–CDC היא, שקיימות הוכחות מדעיות מספיקות שהחיסון 

מהווה האמצעי היעיל ביותר למניעת המחלה בקרב מקבליו.
הגנה•על•המטופלים: נמוך יותר מספר הראיות הישירות שהן 
באיכות מחקר גבוהה על יעילות חיסון עובדי בריאות כדי להגן 
על מטופליהם. במספר מחקרים מבוקרים הודגמה ירידה בשיעורי 

התמותה בקרב מטופלים במוסדות סיעודיים שמטפליהם חוסנו 
נגד שפעת לעומת אלה שמטפליהם לא חוסנו ]27,25,24,10[. בשתי 
סקירות שיטתיות מהעשור האחרון אשר התייחסו בהן למחקרים 
אלה, הצביעו הנתונים על כך שחיסון עובדי הבריאות נגד שפעת 
עשוי להיות יעיל בהפחתת תמותה מכל הסיבות ובהפחתת 
מחלה דמוית שפעת בקרב מטופלים במוסדות סיעודיים, אך 
עם הסתייגות ברורה שקיים סיכון גבוה להטיות באותן עבודות. 
המחברים הסיקו, כי הראיות חסרות עבור תוצאים סגוליים 
)ספציפיים( כמו שפעת מוכחת במעבדה, דלקת ריאות ומוות 
מדלקת ריאות ]29,28[. סקירה שיטתית נוספת משנת 2013 
שנבחנו בה נתוני תצפית נוספים, הודגם כי באופן כללי ולמרות 
החשש מהטיות במחקרים השונים, קיימת מגמת השפעה אחידה 
על פני מדדי תוצא מרובים - עובדה המצביעה על כך שחיסון 

עובדי הבריאות עשוי לספק הגנה לחולים פגיעים ]30[. 

לסיכום
מומלץ שכל מדיניות בריאות תהא מבוססת על ניסויים קליניים 
מאיכות מדעית גבוהה, כאלה הנותנים מענה ישיר לסוגיה הנדונה. 
יחד עם זאת, המלצה זו, רצויה ככל שתהיה, אינה תמיד ישימה או 
מחויבת המציאות. במקרה החיסון נגד שפעת לעובדים, נצבר ידע 
מדעי תקף וחד משמעי על דרכי העברת הנגיף, ונערכו ניסויים 
קליניים תקפים על יעילות החיסונים ובטיחותם בקרב מקבליהם. 
אומנם איכות הראיה המדעית להגנה על מטופלים מפני שפעת 
גבוהה, אך שילוב המידע המדעי  ידי חיסון המטפלים אינה  על 
הקיים יחד עם הידע הכללי באפידמיולוגיה של שפעת ועל דרכי 
העברת נגיף השפעת, מביא למסקנה שחיסון עובדי בריאות כדי 
להגן על המטופלים מהווה מדיניות מבוססת מידע. זוהי מדיניות 
WHO, CDC ורוב המדינות המפותחות. לכן, יש להמשיך ולדרוש 

חובה מוסרית מעובדי הבריאות להתחסן כנגד שפעת.
משרד הבריאות ימשיך לפעול לקידום תוכניות להגדלת שיעור 
ההיענות לחיסון בקרב העובדים, כולל מבצעי הסברה )הרצאות, 
מכתבים לצוותים הרפואיים, דיונים עם האחראים על מנת לטפל 
בתפיסות מוטעות וכדומה( והנגשת החיסונים ללא תשלום 
במקומות העבודה בכל המשמרות. נאה דורש נאה מקיים, ואנו 
מצהירים כי קיבלנו את החיסון נגד שפעת השנה כדי להגן על 

עצמנו, על בני משפחותינו ועל מטופלינו. • 

מחברת מכותבת: סוניה חביב
טלפון: 04-8633008

פקס: 0737699284
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