חצבת – שאלות ותשובות

אזהרת
חצבת
מי יכול לחלות בחצבת?
כל אדם יכול ללקות בחצבת .בהתפרצות הנוכחית בניו-יורק ,רוב החולים היו אנשים שלא חוסנו .החיסון
נגד החצבת נקרא .MMR
כיצד מתפשטת החצבת?
מחלת החצבת היא מדבקת מאוד .היא מתפשטת דרך האוויר כאשר אדם נגוע מתעטש או משתעל.
הוירוס נותר פעיל ומדבק עד לשעתיים ,כך שניתן להידבק בחצבת גם לאחר שאדם נגוע עזב.
מהם התסמינים (סימפטומים) של מחלת החצבת?
חצבת היא מחלה נשימתית חמורה .היא מתחילה עם חום ,נזלת ,עיניים אדומות ,ושיעול 3-5 .ימים
לאחר הופעת התסמינים לראשונה ,פריחה של נקודות אדומות מופיעה על הפנים ואז מתפשטת לשאר
הגוף.
האם אדם החולה בחצבת מדבק לפני שמופיעים תסמיני המחלה?
כן .אדם חולה יתחיל להיות מדבק  4ימים לפני שתופיע פריחה .הם יחדלו להיות מדבקים  4ימים לאחר
שהפריחה הופיעה לראשונה.
כמה זמן לוקח להדבק במחלה לאחר חשיפה אליה?
תסמיני המחלה מופיעים בד"כ  10-12ימים לאחר חשיפה לוירוס .בחלק מן המקרים ,תסמינים יכולים
להופיע מ 7-ימים ועד  21יום לאחר חשיפה לוירוס.
האם החיסון נגד החצבת יגן על ילדי מלהדבק במחלה?
הוא חיסון עם וירוס חי ואיננו בטיחותי לילדים העוברים טיפול נגד סרטן , MMRעד גיל  .6אולם  MMRכן .בארה"ב ,רוב האנשים קיבלו  2חיסוני
האם אנשים הנמצאים סביב ילדי יכולים לקבל את חיסון ה?MMR-
כן .מטפלים ובני בית של ילדים העוברים טיפול נגד סרטן יכולים לקבל בבטחה את החיסון .הדרך הטובה
ביותר להגן על ילדך היא לוודא שכל האנשים סביבם מעודכנים בחיסון ה MMR -שלהם.
מה עלי לעשות אם ילדי נחשף לחצבת?
ספר לצוות הרפואי של הילד בהקדם האפשרי .אם הילד שלך נחשף לאדם אחר עם חצבת ,ישנה תרופה
שאפשר שתוכל למנוע את התפרצות החצבת  (immune globulin),בשם גלובולין חיסוני.
כיצד מגן ביה"ח על ילדים חולים ממחלת החצבת?
אנו בודקים את החולים ,ההורים ,והמבקרים ליחידות רפואת הילדים ע"מ לאתר תסמינים וחשיפה אפשרית לחצבת
כיצד אקבל מידע נוסף?
,ניתן למצוא מידע נוסף על אזורים שבהם דווחו לאחרונה מקרים של חצבת באתר המרכז לבקרת מחלות
.www.cdc.gov/measles

אם יש לך שאלות או דאגות נוספות,
אנא פנה לצוות הרפואי שלך.

