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•מחלת החצבת שוב בחדשות.
התפרצויות חמורות של המחלה
אירעו בוויילס ובאנגליה ומספר
הילדים הנדבקים במחלה נמצא
בעלייה.

•אם ילדכם היו אמורים לקבל שתי
מנותMMR אך טרם קיבלו אותן ,לא
משנה מהו גילם ,עליכם ליצור קשר
עם רופא המשפחה על מנת לחסנם
בהקדם האפשרי*.

•חצבת עלולה להתפתח למחלה
קשה מאוד ,המובילה לדלקות באוזן
ובחזה ,התקפות ,שלשול ופגיעה
במוח .החצבת מסוגלת לגרום
למוות.

•אם אינכם זוכרים אם ילדכם קיבלו
חיסוןMMR ,או אם אינכם זוכרים
אם ילדכם קיבלו מנת חיסון אחת או
שתיים ,בדקו את רשומת הבריאות
האישית שלהם (הספר האדום).
אם זה לא הועיל ,דברו עם רופא
המשפחה שלכם.

•ילדכם נמצאים בסכנת הידבקות אם
הם לא חוסנו בMMR (חיסון נגד
חצבת ,אדמת ,חזרת).
•להגנה הטובה ביותר דרושות שתי
מנות של חיסון MMR.

•אם לא ידוע לכם כמה מנות ילדכם
קיבלו ,עדיף שיקבלו עכשיו שתי מנות
של חיסוןMMR מאשר להסתכן
ולהשאיר אותם ללא הגנה.

*כתגובה להתפרצות מקומית בעבר ניתן לתת את שתי המנות בהפרש של חודש ביניהם מגיל  18חודשים.

שאלות נפוצות בנושא חצבת וחיסון
MMR מופיעות בגב עלון זה
הדרך הבטוחה ביותר להגן על ילדכם

תשובות לכמה שאלות נפוצות בנושא חצבת וחיסון
MMR

מתי בדרך כלל ניתנים חיסוני
MMR?
הזמנים הטובים ביותר לחיסוניMMR
הם בין גילאי  12ו 13-חודשים ,ושוב
בגיל שלוש וארבעה חודשים ,מנה
אחת בכל פעם. אך אם ילדכם לא
חוסנו בגילאים אלו ניתן לחסנם בכל
גיל עם שתי מנות בהפרש של חודש
ביניהם.

האם על הורים באזורי התפרצות
המחלה להתחסן נגד חצבת?
כמו עם מחלות רבות ,לאחר שחליתם
בחצבת ,אינכם נדבקים בה שוב מכיוון
שפיתחתם עמידות טבעית נגדה. לכן,
אם חליתם בחצבת או קיבלתם שתי
מנות של חיסוןMMR ,אינכם צריכים
להתחסן עכשיו.

למידע נוסף על חצבת ו-MMR היכנסו לאתר
/www.nhs.uk/conditions/measles

מידע על חיסון
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מדוע אנו עדים להתפרצויות
כאלו של חצבת?
חצבת היא מחלה מדבקת ביותר,
המתפשטת במהירות מאדם לאדם,
במיוחד בבתי ספר .ילד עם חצבת
ידביק כמעט את כל הילדים הלא
מוגנים שאיתם הוא בא במגע .מאז
סוף  ,2017חלה עלייה בחצבת
בכל רחבי העולם שהשפיעה גם על
בריטניה .זה הביא למספר מקרים
שהתפשטו בין קהילות רחבות יותר,
בפרט בקרב קבוצות לא מחוסנות.

האם החיסונים מלווים בתופעות
לוואי?
תסמינים של חצבת ,חזרת ואדמת
עשויים להופיע אצל ילדכם עד שישה
שבועות לאחר החיסון ,אך בצורה
מתונה מאוד .זה מוכיח שהחיסון
פועל וילדכם מפתחים עמידות בפני
מגע עתידי עם הנגיפים הגורמים
לשלוש מחלות אלו .לא אצל כל
הילדים מופיעים תסמינים אלו ,אך זה
לא אומר שהחיסון לא פועל.

