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הנדון :הכנסת חיסון הקורונה לחוק נפגעי חיסון – לאלתר!
שלום רב,
בימים הקרובים יחל מסע החיסון הגדול ביותר במדינת ישראל .מאות אלפי מנות
חיסון לקורונה כבר הגיעו לארץ ,מיליוני מנות בדרך וכבר בשבוע הבא יחלו בקופות
החולים לחסן אוכלוסיות בסיכון ,צוותים רפואיים ואת הציבור הרחב .ברקע
המבצע ,שיוציא את ישראל מהמשבר הבריאותי הגדול בתולדותיה ,יש חשיבות
אדירה להכניס את חיסון הקורונה לחוק נפגעי חיסון – לאלתר!
כך נעשה בעבר לכל שאר החיסונים שניתנים בישראל.
כידוע ,על פי חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן,1989-מדינת ישראל מבטחת את מי
שמקבל חיסון ומי שבא עמו במגע מפני פגיעה העלולה להיגרם בעקבות החיסון .על
פי הידוע לנו הודיע משרד הבריאות כבר לפני כשלושה שבועות כי הוא מקדם תיקון
חקיקה שיבטיח פיצוי למי שייפגע כתוצאה מקבלת חיסון לנגיף הקורונה או מקבלת
חיסונים ל 6-מחלות נוספות ,ביניהן שפעת.
תזכיר החוק שכבר פורסם מציע להוסיף לרשימת החיסונים בחוק ביטוח נפגעי חיסון
את החיסון נגד נגיף הקורונה ,וכן חיסון נגד דלקת כבד נגיפית  A,חיסון נגד אבעבועות
רוח ,חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים ,חיסון נגד זיהום נגיף רוטה ,חיסון נגד זיהום
נגיף הפפילומה ,וחיסון נגד שפעת (בתרכיב מומת או בתרכיב חי מוחלש(.

משמעות הוספת החיסונים לחוק היא מתן האפשרות לכל אזרח שיקבל אותם וייפגע
כתוצאה מכך לתבוע פיצויים במנגנון מיוחד של פנייה לוועדה המורכבת משופט ושני
רופאים מומחים ,אותה ממנה שר הבריאות .לפי דברי ההסבר לחיסון בתזכיר החוק,
"....בנסיבות יוצאות הדופן והחריגות המתקיימות כיום ,פיתוח החיסונים מתבצע
בקצב מזורז .פיתוח מהיר זה מעלה חשש בקרב רבים לאפשרות קיומן של תופעות
לוואי שונות שתופענה לאחר מתן החיסון ,וזאת מעבר לחששות הקיימים בקרב חלק
מהאוכלוסייה ביחס לחיסונים באופן כללי .כתוצאה מכך ,עלולים רבים לחשוש
מקבלת החיסון ,מה שיגביל משמעותית את יכולתה של מדינת ישראל להיאבק
במגיפה .הוספתו של חיסון כנגד נגיף הקורונה החדש לתוספת לחוק תסייע לדרבן
ולתת ביטחון לאוכלוסייה להתחסן".
בעוד מספר ימים ייקראו אזרחי מדינת ישראל להתחסן כנגד קורונה .אנו ,באיגוד
רופאי הילדים ,האמונים על בריאותם של ילדי ישראל והוריהם ,רואים בתיקון
מידי של החוק הכרח וצורך דחוף .השלמתו המהירה חיונית לחיזוק הביטחון של
כלל הציבור בחיסון לקורונה ,על מנת להבטיח את יציאתה המהירה של מדינת
ישראל מהמשבר.
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