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 של האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית בנושא:  גילוי דעת

 ואלרגיה  COVID19חיסון נגד 

 

מקרים   . באותו זמן דווחוCOVID19 מבצע חיסון נרחב כנגד וירוסל בישראהוחל  2020בחודש דצמבר 

  מועטיםחיסון ונצפו מקרים  ותמנלון מי 20-ון. עד היום ניתנו בעולם כשל תגובה אלרגית לחיס בודדים

 תה.בלבד של אלרגיה משמעותית, ואף לא מקרה אחד של תמו

המכוונים כנגד אלרגן  נה ברוב הגדול של המקרים מתווכת נוגדנים  מיידית הי  אלרגיהשברצוננו להבהיר 

יסון ת לחאין סיכון מוגבר לתגובה אלרגיעל כן,  .חדש ולא מוכר חומרהחיסון הינו בעוד ש ,המוכר לגופנו

רנטגני, עקיצת  וד, לטקס, חומר ניגפים, סוגי מזון, תרופותיש לאלרגנים נשאגרבכל מי שידוע שהינו 

לחיסון   וללהרגישויות המטופלים עם  יש להפנות חרקים ואף במטופלים עם אורטיקריה כרונית )סרפדת(. 

  .חיות משרד הבריאותהנעל פי  כמקובל כנגד קורונה

דים לזריקת החיסון השניה צריכים לעבור  ומועמשונה זריקת החיסון הראואי לול תופעמטופלים שחוו ת

  4-ה מאוחרת )למעלה מבמקרים של תגוב. משרד הבריאות על פי הנחיות  פלתשאול על ידי רופא מט

נה תגובה אלרגית . כאשר ישהפנות לחיסון השניניתן ל לרגיתאיננה אשעות(, תגובות מקומיות ופריחה ש

תגובה  טפל ולהפנות לייעוץ אלרגי לפי הצורך. ל הרופא המע הערכה שית שאיננה קשה יש לבצמייד

לם כאן מומלץ להתייעץ עם אלרגולוג  או הראשון מהווה התווית נגד לחיסון השני קשה לחיסוןאלרגית 

 טרם החלטה על מניעת החיסון.  

יתר של מטופלים לצורך קבלת   נייתהפב אין צורך  אלרגיה ואימונולוגיה קליניתאלי להאיגוד הישרלדעת 

לאור הבטיחות   ונה.ם נגד קוריוצר עיכובים מיותרים במתן חיסונידבר שה אלרגולוג מומחה, מכיוןשור אי

ת טרם הפניית מטופלים  ו קוראים לשיקול דעסון, והסיכון הגבוה לסיבוכי המחלה, אנהמוכחת של החי

 פאות אלרגיה.למר

 על החתום: 

 ז רפואי הדסה , מנהל מחלקה פנימית ג', מרכיו"ר האיגוד , פ' אלון הרשקופרו

 יחידת האלרגיה, מרכז רפואי בני ציון , מנהל או"ר האיגוד היוצי ,לפרופ' אהרון קס
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 , מרכז רפואי מאיר ת יחידת האלרגיהרונית קונפינו, מנהלפרופ' 


