
לדעתנו יש לנקוט אמצעי הרתעה 
כלפי הורים שלא מחסנים את 
שהתפרצות  כיוון  ילדיהם, 
באוכלוסיות שאינן  החצבת  של מחלת 
מחסנות את ילדיהן היא מסוכנת, ולאחרונה 
 נדבקו בישראל מעל 1,500 איש במחלה הזו.

הורים שאינם מחסנים את ילדיהם גורמים להתפשטות 
 המחלה ולפגיעה בכלל האוכלוסייה.
המחלה  היא  החצבת  מחלת 
ביותר,  המדבקת  הזיהומית 
את  מחסנים  שלא  והורים 
בבניהם  גם  פוגעים  ילדיהם 
וגם בילדים אחרים, שעשויים 
למות. אף  ועלולים   להידבק 

ישנם  החצבת  למחלת  כידוע, 
האוזן  דלקת  כגון  סיבוכים, 
המוח,  קרום  דלקת  התיכונה, 
דלקת ריאות ודלקת קרנית העין. 
אחד מכל 1,000 ילדים אף עלול 
למות מהמחלה. לכן הורים שלא מחסנים את ילדיהם 
 נוקטים צעד מסוכן מאוד ועליהם לשלם על כך מחיר.
בנוסף על כך, הילדים החולים מפסידים ימי לימוד 
ולהחלים  בבית  להישאר  צריכים  הם  כי  רבים 
נפגעים  שהם  לכך  גורמים  הוריהם  מהמחלה. 
מבחנים. גם  ולעיתים  ידע  מפסידים   בהשכלתם, 

לסיכום, אנו חושבים שהורים שלא מחסנים את ילדיהם 
פוגעים מאוד בכלל האוכלוסייה, ולכן הם חייבים להיענש, 
כדי שכל ההורים יידעו שחובה לחסן את ילדיהם ויימנעו 

מזלזול בכך.

מכת חצבת

שאלת השבוע:
האם נכון לנקוט 
אמצעי הרתעה 

כנגד הורים שלא 
מחסנים את 

ילדיהם?

לדעתנו, אין להעניש את 
ההורים שאינם מחסנים 
את ילדיהם כנגד מחלת 

החצבת. יש מחקרים המראים כי יש 
בסיס להתנגדותם של ההורים לחיסונים. 

על פי אותם מחקרים, יש קשר בין החיסונים 
לתסמונות טורט, אלרגיות כרוניות ואף אוטיזם, 

וההורים המתנגדים לחסן את ילדיהם חוששים מסיבוכים 
כאלו ואחרים.

במתן חיסון מחדירים 
לגוף חיידק מוחלש 
בהנחה שהגוף יצליח 
ו  מ י ע ד  ד ו תמ ה ל
וגדנים.  נ ולפתח 
את  חושף  זה  מצב 
גוף התינוק או הילד 
לסיכון שחלילה לא 
להתמודד  יצליח 
איתו. ואז ייצא שכרנו 
בהפסדנו, כי המחוסן 

עלול לפתח מחלות או 
סיבוכים אחרים. לצערנו נתקלנו בסיפור טראגי, מורה 
מבית הספר איבדה את בנה, כאשר לאחר החיסון הוא 

נמצא במיטתו ללא רוח חיים.
זאת ועוד, החיסון הינו טיפול חודרני וכואב. החיסון עלול 
לגרום לתינוק כאב רב, בהלה וטראומה, כי הוא אינו מבין 

מדוע נגרם לו כאב פתאומי וחד.
לדעתנו, ההורים הם האחראים הבלעדיים על ילדם, ולכן 
הם יכולים להחליט האם לחסן או לא. שום גורם אינו 
יכול להתערב בכך. לכן אנו מבקשים לא לנקוט שום צעד 
מרחיק לכת כנגד הורים שבחרו לא לסכן את בנם בחיסון 

כואב, העלול לפגוע בו.

חמ"דברים 
על זה 

בא לי 
אקטואלי

כל מה שקורה עכשיו

מעל 1,500 אנשים חלו במחלת החצבת בחודשים האחרונים. בכמה מקרים המחלה פגעה 
בחולים באופן אנוש ועד למוות. מי שנדבק במחלה לא חוסן כנגדה, ולאחרונה דנו בכנסת 

האם להפעיל ענישה כלפי הורים שאינם מחסנים את ילדיהם.
ילדי כתה ו1 מבית הספר ממ"ד עמיטל בירושלים דנו בנושא:
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