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 במוסדות רפואיים בחיסון קורונה חיוב תלמידי מקצועות הבריאות ועובדים חדשים  הנדון: 

 

 , שלום  ונ ימכובד 

],  1[  2021בפברואר  28אשר פורסמה ב   8/16תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר על פי ה
תלמידי מקצועות הבריאות וכן עובדים חדשים במוסדות רפואיים מחויבים בחיסון נגד קורונה על 

 מנת שיוכלו להתקבל להעסקה או ללימודים.  
הידבקות  חיסונים נגד קורונה הוכחו כיעילים במניעת ש על הנחות היסוד  תבססת דרישה זו מ

 בטוחים לאורך זמן.  ן שהם הפצת הנגיף, וכו
כי בחלוף שנה  כם אנו, חברי מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, מבקשים להדגיש בפני

חיוב תלמידי מקצועות ויות, ולכן וחצי מתחילת מבצע החיסונים, התגלו שתי הנחות יסוד אלו כשג
להעמיד את בריאותם בסיכון  עלול   בחיסון נגד קורונה אינו נסמך ראיות,בריאות  הבריאות ועובדי

 , ואינו עולה בקנה אחד עם עקרונות האתיקה הרפואית: י כתוצאה מתופעות לוואימשמעות
 

  יעילות החיסון נגד קורונה במניעת הפצת הנגיף:
נבחנות בניסוי קליני , ובכלל זה חיסוני קורונה, יעילותה ובטיחותה של התערבות רפואית כידוע, 

קורונה הניתנים בארץ כנגד הדבקה או  היעילותם של חיסוני . ]2,3[ מבוקר בהקצאה אקראית 
המבוקרים, ומכאן שהם לא נועדו למנוע הפצה של  קליניים הידבקות כלל לא נבדקה בניסויים ה

מידע זה נתמך גם  ]. 4[ לתת הגנה אישית למתחסן כנגד מחלה תסמינית קלה או קשה הנגיף, אלא
בפרסומים נוספים מן הספרות המדעית הנוגעים לאופן המתן ומנגנון הפעולה של חיסוני קורונה 

מדידות עומס ויראלי זהות בין מחוסנים  ;] 6חוסר יעילות במניעת הידבקות [ ; מחקרים המראים ]5[
 ומקרי התפרצות באוכלוסיות עם כיסוי חיסוני גבוה  ,]7,8[ ללא מחוסנים 

)breakthrough infections (– הביאו  ]. נתונים אלו9-12בקרב עובדי בריאות מחוסנים [ כולל
הזהה של מחוסנים  הסיכון]. 13לביקורת בקרב הקהילה המדעית על חובת חיסון לעובדי בריאות [

כך,   .יון מחודש בנושא ולשינוי הנחיות של גופי בריאות לד  ולא מחוסנים להידבק ולהדביק הביא
אילו  ], ו14לאחר חשיפה לנגיף [ מחוסנים ולא מחוסנים החדשות אינן מבדילות בין  CDC-הנחיות ה

 ]. 15,16[ חזרו בהן מהטלת חובת חיסוני קורונה על עובדי בריאות רשויות הבריאות הבריטיות 
 

   בטיחות החיסון נגד קורונה:
ולכלול מנות  2024צפוי להסתיים ב ה - חיסון פייזר נגד קורונה נמצא עדיין בשלב הניסוי הקליני

 ].  17[סיוניות במינונים משתנים ידחף וכן מנות נ 
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באופן רשמי כתופעת לוואי של החיסון על ידי ה  הוכרהבגברים צעירים, , ביחוד דלקת שריר הלב
FDA  ]18אישור ה .[FDA  סון פייזר בשתי מנות מותנה בביצוע מספר מחקרי  הקבוע שניתן לחי

ועדת בדיקה ]. 19השגרתי [ post marketingאורך שיימשכו לאורך שנים, מעבר לניטור ה 
ישראלית מצאה בסיס לקשר סיבתי בין החיסון להיארעות מוגברת של דלקת שריר הלב בצעירים, 

מחקר  ]. 20,21לחייה [  20כולל מקרה פטירה מדלקת פולמיננטית בשריר הלב בצעירה בשנות ה 
הראה סיכון מוגבר לדלקת קרום הלב ושריר הלב לאחר   Natureשהתפרסם לאחרונה בכתב העת 

נוסף מחקר פרוספקטיבי . ב]22ביחוד בגברים צעירים [, mRNAת מצטברות של חיסוני מנו
היארעות , 1:200נצפתה דלקת שריר הלב בנערים צעירים שחוסנו בחיסון פייזר בהיארעות של 

מספר תיאורי  . כמו כן פורסמו  ]23[ בסדר גודל מזו שנצפתה ע"י ועדת הבדיקה הישראלית  הגבוהה
שריר  קרום/צב קטלניות, שחלקן הסתיימו במוות, כתוצאה ישירה של דלקת הפרעות ק מקרה של

חיסון הקבוע לאישור הש , כל זאת כשמחקרי האורך  ].24-26[ הלב מושרית חיסון פייזר או מודרנה 
 טרם הושלמו.  ,בביצועם  FDA-הותנה על ידי ה

סיגנלים לתופעות לוואי  מלבד תופעת הלוואי מסכנת החיים של דלקת בשריר הלב, קיימים  
];  27,28, דוגמת הפרעות במחזור החודשי בנשים צעירות [חמורות נוספות שנמצאים תחת בדיקה 

) שנתגלתה בהיארעות מוגברת באופן משמעותי מהצפוי TTPארגמנת של קרישה וחסר טסיות (
 ד. ], ועו30-33]; תיאורי מקרה חוזרים של פגיעות כלייתיות [29לאחר חיסון פייזר [ 

מגדירה מספר התוויות נגד למתן  5/8/21בנוסף, הוראת מנהל של משרד הבריאות עצמו מיום ה  
מנת חיסון נוספת נגד קורונה בשל החשש כי הן קשורות לחיסון ו/או עלולות להחמיר בעקבותיו,  

ארה,  , כגון תסמונת גיליאן בובכלל זה הפרעות קרדיו וסקולריות, המטולוגיות ונוירולוגיות חמורות
 ].34[  ותסחיף ריאתי  פקקת ורידים עמוקה,  דלקת המוח או קרום המוח

 
  הטלת חובת חיסונים נגד קורונה בראי האתיקה הרפואית:

בעניין זה נפנה לחוות דעתה של לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל מיום 
חיסון על צוותים רפואיים החלת חובת כי  אשר קבעה  ,]35[ 0344-2014סימוכין ,  23.10.2014

אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות האתיקה   ופרסום קבלת החיסון בפני ציבור המטופלים 
 . הרפואית, המבקשים לבסס את זכות האדם על גופו וזכות הסודיות הרפואית 

חובת חיסון פוגעת באמון בין המערכת לעובדי הרפואה. אמון זה מחייב את המערכת לדאוג 
כפייה של טיפול רפואי שראוי להשאירו במתחם  ובד ולהציע לו את ההגנה המרבית. לבטיחות הע

 יכולתם לבצעבריאות ואת העובדי  ההמלצה אינה מכבדת את שיקול הדעת המקצועי של
 לבין המערכת. נםלהערכת סיכון אישית, ולכן פוגעת באמון החיוני בי

 
 לסיכום: 

מקצועות הבריאות ועובדים חדשים במוסדות רפואיים  תלמידי   נכון להיום, מחויבים -
בחיסון נגד קורונה. חובה זו מבוססת על ההנחה שהחיסון בטוח לשימוש ומונע את  

החיסון לא   ובכך מגן על המטופלים. בפועל ,הנחה זו אינה נסמכת ראיות: –הפצת הנגיף 
   אגה. , ואף מעוררת דמונע את הפצת הנגיף ותמונת הבטיחות שלו לא ידועה 

להחיל חובת חיסון שאינו מגן על הסביבה עם  אתית אין הצדקה אפידמיולוגית או -
ממדיניות שנקבעה וזאת ללא תלות במצב התחלואה.  –  תמונת בטיחות בעייתית

עולה שהטלת  בעבר על ידי לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל



 

 

חובת חיסון  מנוגדת לכללי האתיקה הרפואית.אף החובה הזו על עובדי בריאות 
 פוגעת באמון בין עובדי בריאות למערכת. 

על סטודנטים ועל עובדים חדשים, אשר נמצאים בעמדת נחיתות אל מול   הטלת החובה  -
 מוסדות הלימוד והמעסיקים, מהווה עוול על גבי עוול. 

חובת חיסוני קורונה לתלמידי ועובדי מקצועות  בטל אתבקשה לעל כן אנו פונים אליכם ב -
 הבריאות והפיכתה לבחירה אישית, תוך כיבוד זכותם לסודיות רפואית.
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