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המלצה במערכת הביטחון: לחסן מאבעבועות שחורות

 
תרגיל טיפול בהתקפת אב"כ בתל השומר.
צילום ארכיון: אלי דסה

מערכת הביטחון
ממליצה לחסן את

הציבור בישראל נגד
אבעבועות שחורות,

מחשש למתקפה
ביולוגית מצד עיראק

* מנכ"ל משרד
הבריאות: בישראל

קיים מלאי גדול של
חיסונים וייתכן

שבקרוב יחל חיסון
האוכלוסיה
יואב לימור

מערכת הביטחון ממליצה לחסן את הציבור בישראל נגד אבעבועות שחורות, מחשש
למתקפה ביולוגית מצד עיראק. מנכ"ל משרד הבריאות אמר הבוקר ברשת ב', כי בישראל

קיים מלאי גדול של חיסונים מפני המחלה הקטלנית, שמרביתם פותחו בארץ וחלקם
נרכשו בחו"ל. "ייתכן ובקרוב יחל חיסון של אוכלוסיית ישראל נגד אבעבועות

שחורות".

 בחודשים האחרונים התקיימו במערכת הביטחון ובדרגי שרים מספר דיונים בסוגיית
החיסונים נגד אבעבועות שחורות. הדיונים התקיימו לאור הערכות המודיעין כי

עיראק פיתחה נשק ביולוגי, והיא עשויה לשגרו לישראל על-גבי טילים ארוכי-טווח
במידה שתותקף על-ידי ארצות-הברית. בישראל סבורים כי סדאם חוסיין מבין

שמתקפה כזו מיועדת לחסלו ולהפיל את משטרו, ועל-כן הוא יעשה שימוש בכלי הנשק
שעד כה טען בתוקף כי אינם ברשותו, ואנשיו הקפידו להסתירם מפקחי האו"ם.

 הדרישה לחסן את כל האוכלוסיה נומקה בעיקר בחשש שישראל לא תקבל התרעה
מספקת מהאמריקנים קודם לתקיפה על עיראק, ובפרק הזמן שייוותר לא תספיק מערכת

הבריאות לחסן את כלל הציבור, ואפילו לא את האזרחים המתגוררים באיזורי
הסיכון העיקריים - במרכז הארץ ובסמוך לבסיסי חיל האוויר.

 באחרונה גברו קריאות של בכירים במערכת הבריאות לחסן מחדש את הציבור
 בישראל נגד אבעבועות שחורות. פרופ' אריה אל דד, מנהל המחלקה לכירורגיה
 פלסטית בבית החולים הדסה עין-כרם וקצין רפואה ראשי לשעבר, קרא לבכירי

 המדינה להיערך במלאי חיסונים מספק. גם פרופ' דן מיכאלי, יו"ר חבר המנהלים
 של שירותי בריאות כללית ובעבר מנכ"ל משרד הבריאות, הציע להתחיל בחיסון

 התושבים. "אבעבועות שחורות היא מחלה קשה עם אחוזי תמותה גבוהים, ואם
 מחסנים את האוכלוסייה אז האיום לא קיים. חשוב להתארגן לחיסון, ומצד שני

 לאבחן אנשים שהחיסון עלול להיות מסוכן עבורם", אמר מיכאלי.
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