החיסונים נגד קוביד :19-נקודות חשובות לדיון
השפעה קטנה :יצרני החיסונים נגד קוביד19-טוענים כי חיסוני קוביד 19-הם "יעילים" ב95 -
אחוזים "אך מנהל המזון והתרופות האמריקאי ) (FDAמאפשר לחברות להגדיר היעילות כ"מניעת
תסמינים קלים" .המחקרים לא נועדו לזהות ירידה בתוצאות כמו מחלה קשה ,אשפוז או מוות.
 1,2החיסון אינו תרופה לאנשים הסובלים מתסמינים חמורים .במקום זאת ,תמיכה תזונתית
ובנוגדי חמצון יכולה לסייע במניעת המחלה מהגעה ל"נהיגה יתר "3 .
צפה לתגובות שליליות :משתתפים בכל ניסוי החיסון נגד קוביד ,19-דיווחו על תופעות לוואי
הכוללות חום גבוה ,צמרמורות ,כאבי שרירים וכאבי ראש 4-6 .חלקם אף דיווחו על תגובות קשות
שדרשו אשפוז וטיפול פולשני .על פי מנהל המזון והתרופות האמריקאי תופעות אפשריות ארוכות
טווח עשויות לכלול את תסמונת גיאן ברה ,נפיחות מוח ,חולשת שרירים ושיתוק ,פרכוסים
והתקפים ,שבץ מוחי ,נרקולפסיה ,הלם ,התקף לב ,מחלה אוטואימונית ,דלקת פרקים וכאבי
מפרקים ,תסמונת דלקתית רב מערכתית אצל ילדים ומוות 7 .חלק מעובדי מערכת הבריאות
בבריטניה חוו הלם אנפילקטי לאחר שקיבלו מנה אחת של החיסון שאושר8 .
לא ימנע את קוביד :19-נייר התדרוך של מנהל המזון והתרופות האמריקאי על פייזר ,שפורסם ב-
 10בדצמבר  ,2020גילה  43%יותר מקרים חשודים של קוביד 19-בקבוצת החיסון בהשוואה
לקבוצת הפלצבו תוך שבעה ימים מחיסון9 .
אין אחריות :יצרני החיסונים של קוביד 19-יהיו מוגנים מכל אחריות  -אם אתה נפגע ,אינך יכול
לתבוע 10 .היצרנים יזכו לשיפוי מלא למרות אף על פי שכל הניסיונות הקודמים ליצור חיסונים
נגד קורונה גרמו לנזק ואף פעם לא התקדמו עד לאישור הרגולציה11 .
לא יפסיק את השימוש באמצעי הגבלה :ד"ר אנתוני פאוצ’י מהמכונים הלאומיים לבריאות מודה
כי החיסונים עשויים למנוע תסמינים אך לא יעצרו את התפשטות הנגיף ,ולכן מקבלי החיסון
עדיין יצטרכו ללבוש מסכות ,לשמור על התרחקות חברתית ולהימנע מהתקהלויות12,13 .
לא נחוץ :על פי ההערכה הנוכחית הטובה ביותר של המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן ),(CDC
שיעור התמותה להדבקה ) (IFRשל קוביד 19-הוא פחות מ1% -בקרב בני  69ומטה ,כולל 0.003%
שיעור התמותה להדבקה אצל הילדים ובני הנוער14 .
יכול לגרום לך להיות סטרילית :שני רופאים בולטים ,כולל הראש לשעבר של מרכז המחקר
הנשימתי של פייזר ,מזהירים כי חיסוני קוביד 19-מכילים חלבון ספייק הנקרא סינציטין ,1 -החיוני
להיווצרות השליה 15 .אם החיסון מעורר תגובה חיסונית לחלבון זה ,אז בעיות פוריות אצל נשים,
הפלה או מומים מולדים עלולים להיגרם.
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