
חיסון 
ההחלטה החשובה ביותר 
שההורים יקבלו אי פעם 

עובדות חשובות 
מספר המחקרים שקושרים חיסונים לסוגיות נוירולוגיות 

ואוטואימוניות הנפוצות באוטיזם: 130 
מספר המחקרים שצוטטו על ידי מקדם החיסונים פול אופיט 

שלא הראו קשר בין חיסון לאוטיזם: 14 
שיעור האוטיזם בשנות השמונים: 1 מכל 10,000 

שיעור האוטיזם כיום: 1 מתוך 59 
השיעור החזוי של אוטיזם בשנת 2032: 1 מתוך 2 

מספר המנות המומלצות מגיל שש לפי לוח החיסונים של 
 CDC: 2 1972 בשנת

מספר המנות המומלצות משש לפי לוח החיסונים הנוכחי של 
 CDC: 50

כמות האלומיניום בארבע המנות בבדיקת התינוקות בני 
חודשיים: 1,225 מק"ג 

כמות האלומיניום המירבית המותרת ליום להזנה תוך רחמית 
תוך ורידית: 25 מק"ג 

כמות האלומיניום שמתקבלת בתינוק בן שמונה עשר חודשים 
שחוסן במלואו: 4,925 מק"ג 

מספר המחקרים המוכיחים את בטיחות הזרקת האלומיניום 
לתינוקות אנושיים: 0 

כמות הכספית בנוזל שה EPA -מסווגת כפסולת מסוכנת: 200 
חל״מ 

כמות הכספית בשרידי חיסונים "נטולי תימרוסל" : 2,000 חל״מ 
כמות הכספית בכמה חיסונים של מנה יחידה ובכמה חיסונים 

נגד שפעת לתינוקות: 50,000 חל״מ 
כמות הכספית בחיסונים נגד שפעת מרובת-מנה, שניתנו 

לנשים בהריון: 50,000 חל״מ 
עלות הטיפול בילד שאובחן באוטיזם לאורך חייו: $5,000,000-

$3,000,000 אחריות יצרני החיסונים לפגיעה מחיסון: 0 
שיעור אסטמה בקרב ילדים לא מחוסנים: 0.2-3 אחוזים 

שיעור אסטמה בקרב ילדים מחוסנים: 6-15 אחוזים 
שיעור הפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים לא מחוסנים: 1-2 אחוז 
שיעור הפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים מחוסנים: 8-11 אחוזים 
הכנסה צפויה לתעשיית התרופות מחיסונים לשנת 2020: 59 

מיליארד דולר 
אחוז גידול שנתי במכירות החיסונים הנדרש בכדי להשיג יעד 

הכנסה צפוי עד שנת 2025: 12.63 אחוזים 
www.westonaprice.org/wp-content/uploads/ :הפניות באתר

 .ImportantFacts.pdf

תזונה לחסינות טבעית 
תזונה טובה יכולה לעזור לילדים לפתח חסינות טבעית 
חזקה למחלות זיהומיות וכרוניות ללא סיכון מהחיסונים: 

צמצמו את הסוכר, התוספים והמזון המעובד. •
חלב מלא גולמי מזין מאוד ומכיל רכיבים רבים •

המסייעים בבניית חסינות טבעית. 
ויטמינים - A ו D -בשמן דגים מספקים הגנה חזקה מ •

פני מחלות.   
מאכלים עשירים בכולסטרול כמו חלמונים, נקניק •

כבד, חמאה ושמנת עוזרים לבנות מערכת עצבים 
חזקה ותומכים במעי בריא. 

מזון מותסס כמו כרוב כבוש מספקים חיידקים מגנים •
בדרכי העיכול. 

מרק עצם עשיר בג'לטין תורם למעי בריא ועוזר •
לניקוי רעלים. 

ויטמין C מפירות וירקות טריים (רצוי אורגנים) וממזון •
מותסס כמו כרוב כבוש עוזרים להילחם במחלות 

זיהומיות. 
בשר אדום, פירות ים וקפיר Kefir הם מקורות טובים •

לאב;, המהווה חומר מזין חשוב למערכת החיסונית. 

אם נאל; לחסן. . . 
המתינו עד שהילד יהיה לפחות בן שנתיים. •

•

אין לתת יותר מחיסון אחד בכל פעם. •
•

לעולם אין לחסן כשהילד חולה. •
•

וודאו כי החיסונים נטולי תמרוסל. •
•

יש להוסיף לילד שמן דגי ם, ויטמין C ו B12  - לפני •
כל חיסון ולאחריו. 

•

הניח את ילדך במיטה ודאג שיהיה שקט לפחות •
עשרים וארבע שעות לאחר החיסון. 

•

אסור לתת אספירין, טיילנול או נוגדי דלקת שאינם •
סטרואידים אחרים לפני או אחרי החיסון. 

•

השג פטור רפואי אם הילד חווה תגובה רעה לחיסון •
או אם יש היסטוריה משפחתית של תגובות 
לחיסונים, עוויתות או הפרעות נוירולוגיות, אלרגיות 

חמורות ו / או הפרעות במערכת החיסונית.
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מיתוסים ואמיתות לגבי החיסון 
מיתוס: החיסון הוא הגורם העיקרי לירידה במחלות זיהומיות במאה העשרים. 

האמת: מחלות זיהומיות (חצבת, דיפטריה, שפעת וטטנוס) היו בירידה תלולה לפני הופעת החיסונים, הודות לתברואה טובה 
יותר, מים נקיים יותר ותנאי חיים משופרים. קדחת השנית פחתה אף היא, אף כי מעולם לא היה חיסון עבורה. 

מיתוס: אנשים מחוסנים אינם מסכנים אנשים אחרים. 
האמת: פקידי בריאות הציבור מודעים לעובדה שאנשים מחוסנים יכולים להפי; את המחלה שלשמה הם מחוסנים במשך 

מספר שבועות לאחר שקיבלו את החיסון. מבוגרים נדבקו בפוליו מהתינוקות שלהם שרק חוסנו. 

מיתוס: חיסונים מעניקים חסינות לכל החיים. 
האמת: חסינות מפני חיסונים הינה ארעית במקרה הטוב; גורמי בריאות ממליצים כעת על זריקת דחף בפרקי זמן קבועים 

מכיוון שהחסינות מפני חיסונים דועכת. התפרצויות חצבת ושעלת התרחשו באוכלוסיות מחוסנות לחלוטין. 

מיתוס: חיסונים היו אלה שעצרו את מגפת הפוליו הקטלנית. 
אמת: מחלת הפוליו יכולה להיגרם מהרעלת מערכת עצבים מאבקות בקיעת שיניים המכילות כספית (כיום אסורה 
לשימוש) וחומרי הדברה כמו ארסן עופרת ו- DDT [די.די.טי.]. הפוליו פחת בארה"ב כש- DDT הוצא אל מחו; לחוק. ומחלה 
הדומה לפוליו אשר הופכת להיות שכיחה בארצות הברית, המכונה דלקת בחוט השדרה, הינה סוג של דלקת רוחביתבחוט 

השדרה, תופעת לוואי ידועה של חיסונים. 

מיתוס: חצבת, חזרת, שעלת ואבעבועות רוח הן מחלות ילדות מסכנות חיים. 
האמת: מיתה ממחלות אלו בארצות הברית הינה נדי רה ביותר, ובעצם אינה קיימת בילדים הניזונים היטב. כאשר הילדים 
נדבקים בילדות, מחלות אלו קלות ומעניקות חסינות לכל החיים; מחלות אלו בילדות מגנות גם מפני מחלות קשות יותר 

בהמשך החיים, כמו סרטן. שעלת (פרטאסיס) למעשה נעשתה יותר ויראלית מאז הכנסת החיסון נגד שעלת. 

מיתוס: החיסונים בטוחים לחלוטין. 
האמת: התוכנית הלאומית לפיצוי נפגעי חיסונים פיצתה כמעט בארבעה מיליארד דולר בגין פציעות חיסון ומיתה מאז 1989. 
תשלומים אלה מגיעים מהמס על החיסונים; חברות התרופות המייצרות את החיסונים נקיות מכל אחריות לנזקים שנגרמו 

על ידי המוצרים שלהן. מקובל לדווח על תופעות לוואי של תרופות וחיסונים. 

מיתוס: חיסונים נבדקו היטב לבטיחותם ויעילותם . 
האמת: קיימת מחלוקת אם משתמשים בפלצבו מתאים (אינרטי) במחקרים על בטיחותם של חיסונים. לא נערכו כלל 
בדיקות בטיחותם של חיסונים מרובים שניתנו בפעם אחת. החיסון נגד שפעת יעיל במקרה הטוב ב- 40-60 אחוז; כיום 

חצבת מופיעה בעיקר בקרב אלו שחוסנו בעבר. 

מיתוס: תנועת האנטי-חיסון היא תופעה חדשה והוקמה על ידי חוקר "הונאה" בשם ד"ר אנדרו ווייקפילד. 
האמת: ממצאיו של ד"ר וויקפילד אושרו מדעית. מאז החיסונים הראשונים, שנועדו לאבעבועות שחורות, אזרחים התנגדו 
נמרצות לאחר שראו השפעות שליליות, כולל מקרי מוות, של ילדיהם בעקבות החיסונים. (חיסון האבעבועות השחורות 

הופסק בסופו של דבר בגלל תגובות תכופות מסכנות חיים.) 

.westonaprice.org/vaccinations לקבלת הפניות ומידע נוסף, בקרו ב

רכיבים מזיקים בחיסונים 
אלומיניום: רעיל למוח ולכליות. לילדים עם אוטיזם יש 

ריכוז גבוה מאוד של אלומיניום במוחם. 
חומצות אמינו וחלבונים זרים הכוללים אלבומין ביצה: 

קשור בהפרעות אוטואימוניות כולל סוכרת מסוג 1. 
פורמלדהיד או פורמלין: נוזל חניטה; מסווג כמסרטן 

אנושי; רעיל לעצבים, לכבד ולכליות. 
בנזטוניום כלוריד: עלול לגרום להתקפים, תרדמת, 
דיכאון נשימתי, דיכאון במערכת העצבים המרכזית, 

עוויתות ותגובה של מערכת השתן. 
גלוטראלדהיד: חומר חיטוי שעלול לגרום לאסטמה, 
תגובות אלרגיות, בעיות נשימה ושלשול. חלבונים 
מרקמה עוברית: נלקחו מעוברים שהופלו; ומיוחס 

לסיכון מוגבר לאוטיזם. 
תימרוסל: מכיל 50 אחוז כספית, היסוד השני הרעיל 
ביותר הידוע לאדם. אפילו חיסונים "נטולי תימרוסל" 

מכילים שרידי כספית. 
מונוסודיום גלוטמט MSG: עלול לגרום למיגרנה, 
הפרעות שינה, תסמונת המעי הרגיז, אסתמה, סוכרת, 
אלצהיימר, מחלת לו גריג, הפרעת קשב, התקפים, 

שב; ותגובה אנפילקטית. 
אצטיל-טרימתיל-אמוניום ברומיד (CTAB): גליון 
בטיחות חומרים מפרט השפעות בריאותיות רבות 

 .CTAB חמורות של
פנוקסיאתנול-2: עלול לגרום לכאבי ראש, הלם, 
עוויתות, חולשה, נזק לכליות, אי ספיקת לב, אי ספיקת 

כליות ומוות. 
פוליסורבט 80 : מקל על כספית ואלומיניום החוצה את 
מחסום הדם-מוח. עלול לגרום לקרישי דם, שב; מוחי, 

התקף לב ומוות. 
אשלגן כלורי: משמש כדי לגרום לדום לב כתרופה 
השלישית בשלושת תרופות ה"קוקטייל" להוצאות 

להורג על ידי הזרקה קטלנית.


