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 15.12.2020 -סיכום ישיבה דחופה בנושא חיסון נגד קורונה למדוכאי חיסון הנדון: 

 ד"ר בעז לב ופרופ' עידו וולף

 

 שיחת זום סיכום

 

 פרופ' דינה בן יהודה, ד"ר מריוס בראון,  פרה אש,ד"ר ש' עידו וולף, ד"ר בעז לב, פרופ :השתתפו

  פרופ' דפנה יהב, ד"ר יסמין מאור,פרופ' דנה וולף, פרופ' זמיר הלפרן, פרופ' ג'יהאד בשארה, פרופ' אלדד דן, 

 פרופ' מרדכי קרמר, פרופ' אלי סומך, פרופ' האוורד עמיטל, פרופ' אורה פלטיאל, יעקב נפרסטק,  פרופ'

 גב' גרסיאלה ביל, גב' עירית יקיר.ב, ד"ר רות רחמימו

 להלן עיקרי הדברים

של חברת פייזר, יצא לדרך בימים הקרובים. החיסון  RNAמבצע החיסון לקורונה, תוך שימוש בחיסון מסוג 

 אושר לשימוש על סמך מחקר פאזה שלישית גדול ואישורים רגולטוריים מתאימים. 

ות בדבר חיסון אוכלוסיות מיוחדות של חולים מדוכאי חיסון תה לתת מענה לשאלות העולימטרת הישיבה הי

ובהם חולים אונקולוגיים והמטולוגיים, מושתלי אברים, חולים הסובלים ממחלות ראומטיות ודלקתיות 

ומטופלים בתרופות מדכאות דלקת. מכיוון שהמידע לגבי טיפול בחולים אלה מוגבל, כונסו מומחים בתחומים 

קולוגיה, המטולוגיה, אימונולוגיה, מחלות זיהומיות, ראומטולוגיה והשתלה כדי לגבש הרלבנטיים, כולל אונ

 ה הישראלית.יהמלצות לאוכלוסי

 להלן תקציר ההמלצות:

חולים מדוכאי חיסון, אם לאחר טיפול אונקולוגי או המטולוגי ואם לאחר השתלה, מצויים בסיכון גבוה יותר  .1

חולים אלה יש להקפיד עוד יותר על חיסון. מכיוון שלעיתים מערכת לסיבוכים ותמותה מקורונה לכן דווקא ב

החיסון של חולים אלה איננה מסוגלת לעבור שפעול בעקבות החיסון ולספק הגנה ראויה, מומלץ להגדיר גם את 

 בני ביתם כבעלי עדיפות לקבלת החיסון וזאת כדי לספק "הגנה היקפית" מקסימלית.

מועד החיסון: יקבע ע"י הרופא המטפל בתזמון מתואם, מול הטיפול הצפוי, לתקופה בה צפוי דיכוי חיסוני  .2

 מינימלי )למשל כמה שבועות לפני השתלה מתוכננת(.
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בנוגע לבטיחות החיסון בחולים אלה: חולים אלה מקבלים באופן קבוע מגוון חיסונים דוגמת חיסון השפעת.  .3

ולעיתים וירוס חי. למרות זאת לא דווחו עד  adjuvantיים יותר וזאת מכיוון שהם מכילים חיסונים אלה אקטיב

וכרוך  adjuvantהיום תופעות לוואי מיוחדות. מכיוון שהחיסון החדש אינו מכיל ווירוס מוחלש, אינו כולל 

 יחותית מיוחדת., צוות המומחים איננו צופה בעיה בטRNAבחשיפה קצרה יחסית לחלבון בגלל פרוק מהיר של 

אין מידע  -, אשר מעוררות את מערכת החיסוןcheck point inhibitorsלגבי חולים המקבלים תרופות מסוג  .4

לגבי החיסון החדש בחולים אלה. עלה חשש תיאורטי כי החיסון יגרום לעירור יתר של מערכת החיסון ולכן יעלה 

החיסון לשפעת, ללא עדות לנזק או תופעות לוואי הסיכוי לתופעות לוואי. עם זאת, חולים אלה מקבלים את 

מיוחדות, וזאת במספר מחקרים שפורסמו. הצוות ממליץ לתת חיסון לחולים אלה אך ורק לאחר דיון עם הרופא 

 המטפל. 

בכל קבוצות המחוסנים הללו יש לפרט למטופל את משמעות החיסון והסיבוכים האפשריים )ובכללם  .5

 קבל החלטה מדעת לגבי החיסון.התיאורטיים( ולסייע בידו ל

 

  

 

 

 

 

 ד"ר בעז לב                                                                             פרופ' עידו וולף               

 

 עצה הלאומית יו"ר הצט"מ                                                                       יו"ר המו             

 למניעה אבחון וטיפול במחלות ממאירות                                                                                            


