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בעוד  60שנה איך היינו יכולים
מגפת הפוליו של שנות האלפיים

 61שנים מדינת ישראל הצעירה חוותה טראומהגדולה עתילדים
^■פני
ככל הארץ נדבקו בנגיף
הפוליו ,שהפך רבים מהם למשותקיםונפגעי
גפיים .באותם ימים קשים ,כשנראה שאין פתרוןלמגפה ,התארגנה קבוצת
רופאים והקימה את ארגון
לנפגעים
אילנשי״ל ,שמטרתו הייתהלהיותלעזר
הפוליו בישראל בשם
ומשפחותיהם .כחלק ממאבק ארוך להבאת חיסוןלנגיף
הפוליו״,
״סאלק״ ,על שמו של ממציאו ד״ר סאלק,אילנשי״ל חברל״ועדת
״אילנשי״ל-פוליו״.
בהנהגתה של המתנדבת בטי דובינרז״ל ,והפךלארגון
הארגון החדש ,בשיתוף עם משרד הבריאות,הצליחלדאוגלחיסונה של כלל
אוכלוסיית ישראל נגר הנגיף,ואלפים רביםניצלו מהידבקות במגפה נוראה
זו .עם זאת ,עד הרברתהכליל ,השאירה אחריה המגפה אלפיילדים פגועים
במידות שונות של חומרח .אלהנאלציםלהתמודד כל חייחם עםהשלכות מגפת
פוסט-פוליו.
הפוליו,וחלקם אףסובלים מתופעת
בימים האחרוניםכלי התקשורת סוקרים בהרחבה את מבצע החיסוניםהגדול
הפוליו .יחד עם הניסיוןלהחזיר
של משרד הבריאות והחשש מחזרתו של נגיף
להתנגדויות מצר הורים
לפעוטות,
במהרה את השקטלהורים בדרום ,אנו עדים
ילדיהם.
שמסרבים או חוששיםלחסן את
לקבלת החיסון יש חשיבות רבה במניעת הפצת הנגיף .ההסבר שנותן משרד
למנוע את
הבריאות הוא כי החיסון כיום נועד לא רקלחסן את המקבל אלא גם
עלוליםלהדביק בקלות את סביבתם
הפצתו.ילדים שלא חוסנו ,כך מוסבר,
באיל״ן פוגשים מדי יום
ולהוות ביתלהתפרצות המגפה .אנו
כנשאים של הנגיף
הפוליו ומכירים את מאבקםכילדים וכבוגרים להשתלב
את אלה שנפגעו מנגיף
בחברה ,את כאבם ומאבקם המתמידלחיים נורמטיביים,
ללימודים ,תעסוקה
מלווים אותם מרי יום בדרך הארוכה הזו ,במטרה
ופעילות פנאי עשירה .אנו
איל״ן
ולחיותמשמעותיים .ניתןלמצוא את חניכי
לאפשר להם להשתלב בחברח
פעילות עסקית ותרבותית .רבים נמצאים בעמדות מפתח
בכל שדרות העםובכל
מפעילויות ספורטיביות .אך מעל הכל
רבות במשק ,וחוזרים עטורימדליות
מהם אנו שואבים כוחות רביםולומדים על חתירהלמצוינות והתגברות על
כולו,
שהפוליו הוא סיפור בהיסטוריה של מדינת ישראל
קשיים .האמנו
והעולם
לחלוטין ,אך מסתבר שאנו בפתחו של איום חרש .ישלהילחם
וכי הנגיף מוגר
בהתפשטות נגיףהפוליו המאיים מדרום בכל הכוחובכל המהירות .בואונפעל
סולידרית ואחראית כדי שלאננהל דיון בעור שישים שנה
כולנו כעת כחברה
איך היינויכוליםלעצור את מגפתהפוליו של שנותהאלפיים.
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