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 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 12.202019. -חיסונים נגד קורונה  סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף - חמישיתישיבה הנדון: 

להלן  במסגרתה נמשכו דיוני קבוצת העבודה לחיסוני קורונה. חמישיתהתקיימה ישיבה  19.12.2020בתאריך 

 הסיכום: עיקרי

 –צוות החיסונים קיים דיון בהשתתפות יו"ר איגוד האלרגולוגים  – חיסון למטופלים הסובלים מאלרגיה .1

ד"ר אלון הרשקו. הוצגו עיקרי המלצות האיגוד וצוות החיסונים מאמץ את המלצות האיגוד כלשונן. להלן 

 עיקריהן:

 אלרגיה ידועה לאחד  חיסון של פייזר,מנה הראשונה של התגובה קשה )אנאפילקטית( ל: לא לחסן

בהעדר ] אידיופטי(, אנאפילקסיס multiple drugממרכיבי החיסון, תגובה למספר תרופות מוזרקות )

 (.mast cell activation syndrome, תסמונת שפעול תאי פיטום )[גורם שניתן לזהותו

 תגובה קשה )אנאפילקטית( לתרופה מוזרקת בודדת.  :חיסון לפי שיקול דעת 

  תגובה אלרגית בכל דרגה מאלרגן ספציפי ידוע: מזון, תרופות בבליעה, עקיצות חרקים,  לחסן:כן

אלרגנים נשאפים, לטקס וכיוב'. במקרים של אנאפילקסיס בעבר לאחד מהאלרגנים הללו מומלצת 

 השגחה של חצי שעה. 

 מצ"ב מסמך תשאול לסיוע לרופא המטפל במקרים של המתחסן האלרגי. 

 

צוות החיסונים קיים דיון חוזר בנוגע לאוכלוסיות  – נשים מיניקותהיריון, נשים בהיריון ונשים המתכננות  .2

קה, פרופ' רוני יאלה בהשתתפות פרופ' אליעזר שלו, יו"ר המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטלוגיה וגנט

אה האחראית על מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, ופרופ' אורנה דיאב ציטרין הרופ

 המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי. 

וארגונים אחרים ברפואת נשים ומיילדות,  CDC ,ACOG-הארגונים המקצועיים המובילים דוגמת ה

כי לאור מנגנון הפעולה של החיסון )שאינו גורם למחלה ואינו משנה את הקוד הגנטי של המאחסן( המליצו 
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לנשים הרות מהמחלה, אין מניעה מחיסון נשים המתכננות  ובעקבות רמת התחלואה הגבוהה עם הסיכון

 .הריון, נשים הרות או מניקות

 להלן עיקרי המלצות הצוות: 

  היריון נשים המתכננות–  

o  רוב אנשי הצוות סבורים כי אין מניעה לאפשר חיסון לנשים המתכננות היריון המעוניינות בקבלת

 החיסון. 

o  המלצה להתחסן כבר כעת לבין הדעות שתמכו בהמתנה יחד עם זאת הדעות חלוקות בין מתן

 להצטברות מידע נוסף. בעתיד המאוד קרוב לא צפויה להתקבל אינפורמציה מהותית נוספת. 

o  נשים המתכננות היריון הסובלות ממחלות רקע )השמנת יתר, סכרת...( מצויות בסיכון לתחלואה

קשה במקרה שיחלו בקורונה לעומת הסיכונים האפשריים מקבלת החיסון וזאת על סמך הידע 

הקיים בחיסונים במהלך היריון. לפיכך רוב צוות החיסונים ממליץ לנשים אלה המתכננות היריון 

 להתחסן. 

 

 נשים בהיריון - 

o  ,כל חברי הצוות סבורים כי אין מניעה לאפשר חיסון לנשים בהיריון המעוניינות בקבלת החיסון

 במיוחד כאשר עובדות בסביבה עם חשיפה לחולי קורונה. 

o   .במקרה של היריון לא מתוכנן לאחר חיסון אין להפסיק את ההיריון מסיבה זו 

 

 נשים מיניקות –  

o  .מומלץ לחסן נשים מיניקות 

o  ההמלצה היא להמשיך ולהניקבקורונה בקרב נשים חולות. 

 

סיכום מצ"ב הוצגו לוועדה עיקרי המלצות דיון ממוקד שהתקיים בנוגע למדוכאי חיסון.  – מדוכאי חיסון .3

 . הוועדה מאמצת את ההמלצות כלשונן:ההמלצותהדיון ו

  אונקולוגי או המטולוגי ואם לאחר השתלה, מצויים בסיכון חולים מדוכאי חיסון, אם לאחר טיפול

גבוה יותר לסיבוכים ותמותה מקורונה לכן דווקא בחולים אלה יש להקפיד עוד יותר על חיסון. 

מכיוון שלעיתים מערכת החיסון של חולים אלה איננה מסוגלת לעבור שפעול בעקבות החיסון ולספק 

ביתם כבעלי עדיפות לקבלת החיסון וזאת כדי לספק "הגנה  הגנה ראויה, מומלץ להגדיר גם את בני

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

 חיסוני מינימלי )למשל כמה שבועות לפני השתלה מתוכננת(.

 לים באופן קבוע מגוון חיסונים דוגמת חיסון בנוגע לבטיחות החיסון בחולים אלה: חולים אלה מקב

חומר המתגבר תגובה ] adjuvantהשפעת. חיסונים אלה אקטיביים יותר וזאת מכיוון שהם מכילים 

ולעיתים וירוס חי. למרות זאת לא דווחו עד היום תופעות לוואי מיוחדות. מכיוון שהחיסון [ חיסונית

וכרוך בחשיפה קצרה יחסית לחלבון בגלל  adjuvantהחדש אינו מכיל ווירוס מוחלש, אינו כולל 

 , צוות המומחים איננו צופה בעיה בטיחותית מיוחדת.RNAפרוק מהיר של 

  לגבי חולים המקבלים תרופות מסוגcheck point inhibitorsאשר מעוררות את מערכת החיסון ,- 

יגרום לעירור יתר של אין מידע לגבי החיסון החדש בחולים אלה. עלה חשש תיאורטי כי החיסון 

מערכת החיסון ולכן יעלה הסיכוי לתופעות לוואי. עם זאת, חולים אלה מקבלים את החיסון לשפעת, 

ללא עדות לנזק או תופעות לוואי 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

ככלל, מומלץ לחסן מטופלים מדוכאי התיאורטיים( ולסייע בידו לקבל החלטה מדעת לגבי החיסון.

 חיסון. 

  60 -יש לחסן את אוכלוסיית מדוכאי החיסון לאחר חיסון קבוצת בני ה –בשאלת הקדימות .+ 

 

 

 :דברים בשם אומרם

 

  –ד"ר אלון הרשקו  -האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית  .4

  איבתחילת השבוע הוצ. תגובות אלרגיות לחיסון נגד קורונה מתוצרת פייזרתוארו מקרים בודדים של 

משרד )עמדת  על פיו אין הרבה היגיון בעמדה שיש למנוע חיסון ממטופלים אלרגייםנייר עמדה האיגוד 

 . (האמריקאים מול עמדת הבריאות הבריטי

  גם כאשר יודעים לאנשים אלרגיים. מגבילים רק את המזון הספציפי הפרקטיקה הנוהגת הינה כי

בטוח לאותם אנשים שאלרגיים לאותו סוג  אלרגן החיסון עדייןמצע של מזון שהוא חיסון גודל על שה

 מזון. 

  של אלרגיה לתרופות. בארה"ב  'אבחון יתריש 'חשד גבוה לאלרגיה לתרופה. לעיתים יש  –בעיה נפוצה

 אלרגיים לפניצילין.  1% -שרק כ הם אלרגיים לפניצילין אולם יודעיםשאומרים ש 10%יש 
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 4  ילן תליאופהחשד שהאלרגן שגרם לתגובה הוא מפורטים במצגת. מקרי התגובה לחיסון של פייזר

 מייצב בזריקות ובתכשירים אחרים. , שהוא חומר  (PEG) גליקול

 המלצות ה- CDC  ראו פירוט במצגת. העקרונות – הן הסבירות בעינינו: 

 נים אחרים למי שהיו תגובות קשות לחיסו .1...4

 דקות השגחה 30גם במקרים אלה ממליצים לתת את החיסון אבל לתת את הזריקה עם  .2...4

 דקות 30רוב התגובות קורות בתוך  .3...4

מזריקים לחולה בצורה מבוקרת ומשאירים את החולה  –אימונותרפיה לאלרגיה נשימתית  .4...4

 להשגחה והטיפול נחשב בטוח ולא היו תאונות. 

o  ההמלצות על בסיס- CDC  :נבנתה ההמלצה הבאה 

אלרגיה ידועה  חיסון של פייזר,מנה הראשונה של התגובה קשה )אנאפילקטית( ל: לא לחסן .1...4

(, אנאפילקסיס multiple drugלאחד ממרכיבי החיסון, תגובה למספר תרופות מוזרקות )

 (.mast cell activation syndromeאידיופטי, תסמונת שפעול תאי פיטום )

 תגובה קשה )אנאפילקטית( לתרופה מוזרקת בודדת.  :חיסון לפי שיקול דעת .2...4

תגובה אלרגית בכל דרגה מאלרגן ספציפי ידוע: מזון, תרופות בבליעה, עקיצות  לחסן:כן  .3...4

חרקים, אלרגנים נשאפים, לטקס וכיוב'. במקרים של אנאפילקסיס בעבר לאחד 

 מהאלרגנים הללו מומלצת השגחה של חצי שעה. 

o  מוכנים . שהסיכונים מהקורונה גבוהים בהרבה מהסיכון לחיסון בקורונהלסיכום, האיגוד בעמדה

 .שיידרש מה לסייע לכל

  'שמוליק רשפוןפרופ 

o  ד"ר הרשקותומך בעמדה של.  

o להצטרף למדינות שנהגו בזמן שנוסחו המלצותינו הראשונות  מידת הזהירות חייבה אותנו

תמיכה . עם חלוף הזמן אני לא רואה הצדקה להמשך ופרסמו אז את המלצותיהןת יתר בזהירו

 .בהמלצות אלו

 :ד"ר בעז לב 

o קש מהצוות לאשר קבלת ההמלצות כלשונןמב 

o מבקש מהאיגוד לנסח את השאלות למחסן 

 פרופ' אלי סומך 

o  לבין הסיכונים לשמור את האיזון בין מניעת החיסון ממי שאנחנו דואגים לו בשל האלרגיה

 שמעמידים אותו במקרה של מחלה. 



 

4 

  

o  החיסון כדי שנהיה סגורים האם תוכלו לברר האם יש עוד נתונים על עוד חומרים שיש בתרכיב של

 ?על הרשימה

  להתייעץ עם אלרגולוגיש באדום ובכתום מי שמסומן במצגת  –אלון ד"ר הרשקו. 

  לא מצאתי על מה מבוססת ההחלטה שבאנפילקסיס לתרופה דרך הפה ניתן לחסן  -פרופ' גליה רהב

 ואנפילקסיס במתן פראנטרלי לא ניתן לחסן

 

 :היריון ונשים מיניקותנשים בהיריון, נשים שמתכננות  .5

 :פרופ' אליעזר שלו 

 ה- CDC  כמה עובדות:על בסיס קבע את המלצותיו 

o לא נכללו בניסוי של פייזר נשים בהיריון 

o קשה יותרדוע שקורונה בנשים בהיריון י 

o נשים במשקל יתר הן בסיכון גבוה עוד יותר 

o בסה"כ ה- ACOG מאזן נכון בין הדברים 

o בתדירות גבוהה למשל אנשי צוות בוודאי נשים שנחשפות . להתחסן אין למנוע מאישה שמעוניינת

 אצלן הסיכון גבוהרפואי 

o  למנוע מנשים שמעוניינות מדעית סיבה  למיטב ידיעתנוקיימת אין מידע אבל לא  –לגבי הנקה

 להתחסן

  'אורנה דיאב ציטרין:פרופ 

o  חי.בוירוס חיסונים ממנע ילהלנשים בהיריון ממליצים בדר"כ 

o  במקרה של הידבקות בקורונה מחלה קשהפתח בהיריון נמצאות בסיכון גבוה לנשים 

o ר ריאיות לסיכון היא טעות. מדובר בחיסון שעל פניו הוא בטוח דמניעה של גישה לחיסונים בהע

 . פגיעה בעובר לא צופיםבסבירות גבוהה ו

o  יותרת.מההיריונות לא מתוכננים ולכן תתעורר חרדה מ 50% -כ -לגבי תכנון היריון 

o  לחסינות עדר.הדרת נשים בהיריון יכולה לפגוע ביכולת להגיע 

o ושיקול דעת לנשים הרות שאיר גם רצוןיש לה 

  'רוני מימון:פרופ 

o יש המלצה גורפת שנשים שהרו לאחר חיסון לא יפסיקו את ההיריון 

o באמצעי ההגנה החיוניים כמו מסיכה, ריחוק והגיינה.  ממליצים שנשים הרות ישתמשו  

o  ה. להנקלקבלת החיסון במקביל נשים מיניקות מקבלים את ההנחיה שאין מניעה 

o  מהמנה השניה טרם קבלת החיסון.וי להשלים חודשיים צרשהחלו להתחסן נשים 
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o מחיסון  בשל מידת הזהירות ממליצים להצטרף לעמדת ארגון הבריאות העולמי ובשלב זה להמנע

 נשים בהיריון אלא אם הן בקבוצות סיכון ולדון בזה מחדש בחלוף מספר חודשים. 

 פרופ' רשפון 

o וכן להשתמש  צריך להחליט על סמך הידע הכללי בחיסונים – ספציפי על חיסון זה  אם אין מידע

 .Expert opinion  -ב

o לא  חיסוניםש ידע רב על אסור שנצטרף לגישה כאילו זה חיסון חדש שלא יודעים עליו כלום. י

  .לחסן נשים הרות אין מניעה  mRNAידע על חיסוני . על סמך הניסיון הרב בחיסונים והחיים

o  אך יש לנסח זאת בזהירות כמו בכל חיסון חדשבהיריון לא חיים  מומלצים  חיסונים , . 

o  כאשר לוקחים בחשבון את גם הגבלת חיסון בקרב נשים מיניקות ומתכננות היריון לא סביר

 ההיקף המספרי של נשים אלו. 

  אם רוצים להגיע , הניסוח כרגע מונע מנשים רבות להתחסן ואין בהכרח היגיון –מיכל שטיין ד"ר

 , אנו עלולים להגיע למצב שלא נגיע לזה. בהתחשב בכך שלא מחסנים ילדים ,לחיסון עדר

  טליה אגמוןעו"ד 

o  פשרים לנשים רטית שמאואפשר לומר תיא –כניסה להיריון בין החיסונים או מיד לאחר מכן

עם אמירה שאישה גם אמירה שלא ידוע אם בטוח להתחסן בהריון, יחד  לבחור אבל לא יכול לבוא

. יש פה חשש גדול מהפסקות זה לא מוצדק -הריון לא מתוכנן בגלל שחוסנה  שרוצה להפסיק

עילה ואז לא מהווה  -אם האמירה שזה בטוח אז זה בטוח כלומר, . שלא לצורך מרובות היריון

 להפסקת היריון. 

  'רון דגןפרופ 

o  יש לתמוך בחיסון –נשים מיניקות 

o  כנ"ל –מתכננות היריון 

o  על בסיס הידע הקיים אין מניעה. מכירים את הלכי הרוח. אין סיכוי שלא יהיו  –נשים בהיריון

נקפוץ להיות בין הראשונים אנחנו מזמינים דבר שיכול לקלקל את  בעיות. אני חושב שאם

 המערכת. מדברים על עוד כמה שבועות שנקיים דיון עם קצת יותר ידע. 

o אנחנו צריכים לדאוג לתכנית כולה. 

o אינדיקציה להיריון-מציע לא להוריד את הקונטרא. 

 ד"ר טל ברוש 

o  אחרות. בחודשים האחרונים נעשה די הרבהאין לי בעיה שמדינת ישראל תעשה בניגוד למדינות 

 שלא על פי מדיניות שנהוגה בעולם.

o  לא רואה בעיה בהתבסס על ניסיון רב וידע שיש בחיסונים. –הנקה ותכנון היריון  
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o  חושב שצריך לאפשר להן להתחסן. אבל אין מידע ולכן על בסיס של חוסר מידע  –לגבי היריון

אומר בתדריך ובמאמצי ההסברה כי החיסון לא נבדק. מבחינה מדעית לא חושבים שיש בעיה או 

 מניעה כלשהי ואישה שבוחרת להתחסן אסור למנוע ממנה. 

 :פרופ' אלי סומך 

o  הזהירותמצטרף לכך שצריך לפעול עם ההיגיון ועם 

o  אין מניעה –מיניקות 

o זמן של חודש בין חיסון להריון תגרום  קביעת. להוריד איסור של מתכננת היריון

באופן תיאורטי הריון כאשר אין לזה  מחיסון של מספר רב מאוד של נשים המתכננות להימנעות

 הצדקה עובדתית.

o  מצטרך  .ה להתמודד עם שאלותחושב שזה נושא כל כך טעון ורגיש ויהיה קש –לגבי נשים בהיריון

זאת מהמלצה לחסן נשים בהריון אם כי ניתן לאפשר להריוניות המבקשות בשלב זה להמנע 

 . תוך מתן הסבר על העדר המידע המספק בשלב הזה ,להתחסן

  'אליעזר שלו:פרופ 

o לתת לנשים לבחור. . ממליץ יש להפריד בין המלצה למתן אפשרות 

o  צוות רפואי, כאלה שבחשיפה גבוהה –נשים שהסיכון שלהן גבוה למנוע מאין היגיון 

  'ערן דולב פרופ–  

o המחלה היא מסוכנת אבל לא קטלנית, יש פה בעיה אתית מעניינת 

o  אפשר לבוא לנשים בהיריון ולהגיד להם שלא יקבלו מחלה קשה 

o אין לנו זכות לתת חיסון כשהוא לא נבדק בקבוצה הזו בלבד 

  'גרין מנפרדפרופ: 

o ההיגיון אומר שבואו ונתחיל את המבצע 

o  ממליצים לחכות כשנצבור את הניסיון מספר שבועות אולי חודשיים והזהירות אומרת בואו

 .ונתחיל לאט ונצבור את הניסיון

  אורי פיינשטיין:ד"ר 

o כך ננהל . מידעעוד יצטבר עד אז במישור הפרקטי נגיע עוד זמן לא מועט לשרשרת המועדפים ו

 .יכון הציבורי נכון יותראת הסלדעתי 

  דורון דושניצקי:ד"ר 

o ת וצריך להכניס תעדוף מאוד ברור. הקופות פועלות באופן מאוד דיכוטומי כי המערכות ממוחשבו

  מבקשים לא להותיר את הנושא לשיקול דעת רפואי. לכן 

  מיכל שטיין:ד"ר 
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o לאפשר לילדים מסויימים  חושבת שצריך. נים על טרטוגניות יקחו שנים ולא נדע תוך זמן קצרונת

 למשל בשל סביבתם –להתחסן 

 'יעל השילוני: פרופ 

o לא צריך ללכת לצד השני ולהגן הגנת , חושבת שצריך מאוד להזהר מלפגוע באוטונומיה של נשים

 .יתר

o  נשים שחשופות במקצועות הבריאות יכולות לקבל  –למשל נשים שעובדות במערכת הרפואית

 כרגע לחכות ולדעת יותר.  הממליצלגבי היתר החלטה בעצמן. 

  בעז לבד"ר: 

o  באופן נמרץ על חיסון אבל צריך  הזכות להדיר אותן. לא צריך להמליץלא בטוח שיש לנו את

 .הידע הקיים סבוודאי לתת להם את הזכות להחליט על בסי

  טל ברוש:ד"ר 

o  בהיריון ומקדמים שפעת יש סבירות נמוכה למות עקבות גם ב. למות מקורונה בהיריוןיש סיכון

 .מאוד חיסון נשים בהיריון

o הנגיף כן יודע לעשות וירמיה ויש סיכוי שידביק את העוברים ואז יש לנו הזדמנות להגן עליהם 

o הדברים הבאים בקנה )חוץ ממודרנה( זה נגיפי אדנו. שם יהיה הרבה יותר קשה עם נשים בהיריון 

  'גליה רהב:פרופ 

o חודש מה קורה. לא בוער לראות ממליצה לראות עוד וד זמן אז חושבת שנכון שאין היגיון ויש ע

 . מי שרוצה להתחסן שתתחסןבחשיפה גבוהה אז אם נשים בהיריון נמצאות . מה קורה בעולם

o  לא נכון לכתוב שהתחלואה שלהם גבוהה יותר,  -לגבי נשים בהיריון" Pregnancy and 

childbirth generally do not increase the risk for acquiring SARS-CoV-2 infection" 

נכנסתי מאוחר לישיבה במוצאי שבת ודר שלו הכריז שהמחלה בהיריון קשה, נכון שיש קצת יותר 

חולות.  2-4 סיבוכים, למרות שבארץ לדעתי אף חולה בהיריון לא נפטרה, ובטיפול נמרץ היו לדעתי

 אז הרקע צריך להיות מדיוק

o  זה נכתב שחור או לבן, וזה לא צריך להיות כך, אכן היו שלא ראו  –לגבי נשים מתכננות היריון

בעיה, היו כאלו שרצו לחכות למידע, אך נראה לי שיש להוסיף שבגדול מדובר בלחכות חודש 

 להיכנס להריון, צריך להדגיש זאת

  'אליעזר שלו:פרופ 

o  .לא לאסור על נשים שנמצאות בסיכון גבוה 

o  שלי הוא הסיבוכים אצל נשים בהיריון מחשיפה למחלההיותר גדול החשש 
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  באפליקציית )צ'אט( והעמדות של החברים כפי שנכתבו בהתכתבות הפנימית התייחסויות ה ריכוזלהלן

 .הזום במהלך הדיון

  הדגישו שחיסון במהלך ההיריון ראוי לאפשר תוך מתן הסבר נאות ולא מדובר בהמלצה אלא התומכים

במתן אפשרות. מיעוט סבר שיש להחתים את היולדת על טופס הסכמה להתחסן. עמדה זו לא קיבלה 

 גיבוי של מרבית המשתתפים ושל הלשכה המשפטית. 

 ם כדי לבחון בשנית את ההמלצה שלא רוב המתנגדים סברו שראוי להמתין מספר שבועות עד חודשי

 לחסן בהיריון וזאת על מנת לאגור מידע על הניסיון המצטבר בעולם.  

 

בעד המלצה שיש לאפשר לנשים בהיריון לבחור 

 להתחסן

 בשלב זה –נגד המלצה לחסן נשים בהיריון 

 ד"ר טל ברוש

 ד"ר אלה מנדלסון

 עו"ד טליה אגמון

 ד"ר מיכל שטיין

 צוריאליעו"ד גדעון 

 פרופ' אורנה ציטרין

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמוליק רשפון

 ד"ר ליאורה ולינסקי

 פרופ' יעל השילוני

 ד"ר אריק האס

 פרופ' ליטל קינן בוקר

 פרופ' ערן בכרך

 ד"ר בלה אלרן

 ד"ר ארנון שחר

 ד"ר יאן מיסקין

 ד"ר אמיליה אניס

 ד"ר אהרונה פרידמן

 ד"ר רועי סינגר

 ד"ר חנה צפריר

 אלי סומךפרופ' 

 פרופ' אביגדור שפרמן

 ד"ר רותי ישי

 פרופ' גליה רהב

 פרופ' רון דגן

 ד"ר מיכאל גדלביץ

 ד"ר אורי פיינשטיין

 

  



 

9 

  

  - מדוכאי חיסון .6

  התכנסה ישיבה דחופה אד הוק לצורך דיון ממוקד במדוכאי חיסון. עיקרי המלצות: –ד"ר בעז לב 

  או המטולוגי ואם לאחר השתלה, מצויים חולים מדוכאי חיסון, אם לאחר טיפול אונקולוגי

בסיכון גבוה יותר לסיבוכים ותמותה מקורונה לכן דווקא בחולים אלה יש להקפיד עוד יותר על 

חיסון. מומלץ להגדיר גם את בני ביתם כבעלי עדיפות לקבלת החיסון וזאת כדי לספק "הגנה 

 היקפית" מקסימלית.

 ן מתואם.מועד החיסון יקבע ע"י הרופא המטפל בתזמו 

  מכיוון שהחיסון החדש אינו מכיל ווירוס מוחלש, אינו כוללadjuvant  וכרוך בחשיפה קצרה

 , צוות המומחים איננו צופה בעיה בטיחותית מיוחדת.RNAיחסית לחלבון בגלל פרוק מהיר של 

  לגבי חולים המקבלים תרופות מסוגcheck point inhibitors אשר מעוררות את מערכת ,

אין מידע לגבי החיסון החדש בחולים אלה. עלה חשש תיאורטי כי החיסון יגרום לעירור  -החיסון

יתר של מערכת החיסון ולכן יעלה הסיכוי לתופעות לוואי. עם זאת, חולים אלה מקבלים את 

החיסון לשפעת, ללא עדות לנזק או תופעות לוואי מיוחדות, וזאת במספר מחקרים שפורסמו. 

 ון לחולים אלה אך ורק לאחר דיון עם הרופא המטפל. הצוות ממליץ לתת חיס

 את משמעות החיסון והסיבוכים האפשריים )ובכללם התיאורטיים(  ים אלהיש לפרט למטופל

 ככלל, מומלץ לחסן מטופלים מדוכאי חיסון.  ולסייע בידו לקבל החלטה מדעת לגבי החיסון.

  60 -יש לחסן את אוכלוסיית מדוכאי החיסון לאחר חיסון קבוצת בני ה –בשאלת הקדימות.+ 

 :ד"ר טל ברוש 

o  של הרופאאחרת אלא אם תהיה המלצה על פי ההמלצות בעד לחסן את כל מדוכאי החיסון 

 המטפל.

o  לקבוצת התעדוף הראשונהתומך בהכנסתם. 

o  בני הבית כולל ילדיםתומך בצירוף. 

  'את ההמלצות שגובשו בשיבא , ממליצה לקבלגליה רהבפרופ: 

o  חודשים אחרי ההשתלה 3 –מושתלי מח עצם 

o :מדוכאי חיסון כללי 

 חודשים 3אחרי  ניתןאם בן האדם נמצא במקום שהשכיחות גבוהה  .1...6

 חודשים 6אחרי  –אם נמצא במקום בשכיחות נמוכה  .2...6

o  חודש אחרי ההשתלה –מושתלי איברים 

o  לגביHCT – לא לחסן לקורונה 
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o  מעכבי מטופלים הנוטלים לגביcheck point –  לא לחסןממליצה 

o  חוליMS –  .אין בעיה עקרונית לחסן. יש הרבה שימוש בתרופות שמורידות את המערכת התאית 

o  לפי מה שרשום צריך מיד לחסן את כולם וזה לא נכון. צריך להדגיש את הצורך לחסן לפני השתלה

השתלה אלוגנאית אין מה להתחסן,  AML ALLלחולה  לפני כמותרפיה. בזמן טיפול אנדוקציה

אמירה כללית כזו מבלבלת ולא תקינה. יש להוסיף משפט כללי שיש לחסן מדוכאי חיסון, העיתוי 

 ואת מי יוחלט בצורה פרטנית במרכז הרפואי שם הם מטופלים.

 תומך בלחסן את המטופלים הללו - פרופ' רון דגן 

  'אלי סומך:פרופ 

o באופן לקבל את החיסון הזה. אין לכך כל מניעה. ההיפך,  חיסונים מומתים יכול י שיכול לקבלמ

 .תיאורטי קטן יותר מהסיכון בשפעת בשל העדר אדג'ובנט בחיסון קורונה

o  כי לא ניתן בשלב זה לחסנם. האם זה כולל  מה זה בני משפחה? ילדים בעייתי –לגבי בני המשפחה

גם כך זה קשה להגדיר מי . לפני שיוצאים עם ההגדרה הזוצריך לחשוב . את המשפחה המורחבת?

האם . שאלות ואי בהירויותהקבוצות בסיכון אז להוסיף לכך בני משפחה שלהם ייצור המון 

 ?ולעודד את בני המשפחה לבוא ולהתחסן לחכות עד לשלב שנותנים לציבור הרחב

o  ומעלה 60 -מיד אחרי בני ה –קדימות. 

o ה מאוד קשה לוגיסטית. לבקש מהקופות לזמנם בעדיפות ראשונהבמקביל לקבוצות אחרות ז. 

o הקיים לא מדגיש מספיק את הצורך להגן עליהם מפני קורונה. גם ההדגשה  אני חושב שהניסוח

למדי לטעמי. ומציע לנסח זאת כך: "לגבי חולים המקבלים תרופות  של "אך ורק" נראית מפחידה

אין מידע לגבי החיסון החדש  -מעוררות את מערכת החיסון, אשר check point inhibitorsמסוג 

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

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

רסמו ויש חשיבות רבה להגן עליהם מפני תופעות לוואי מיוחדות, וזאת במספר מחקרים שפו

 לאחר דיון עם הרופא המטפל". הדבקה בקורונה. הצוות ממליץ לחסן את החולים הללו 

  יאן מיסקין:ד"ר 

o צריך לתרגם את זה להוראות מאוד פשוטות 

o מיהם מטופלים אלה לכן חושב שמאוד חשוב להגדיר בצורה מדוייקת 

  מיכל שטיין:ד"ר 

o  עם פרופ' סומך. מסכימה 

o  בני הבית זה הגורם המיידי. אם הקופות יכולות לזמנם אז זה צריך להיות בתעדוף –לגבי משפחה 

o  60הבאים בתור אחרי קשישים ולפני גיל  –באיזו רמת קדימות. 
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  טל ברוש:ד"ר 

o אין נזק מלחסן בני משפחה 

  בעז לב:ד"ר 

o  משאיר את זה עדיין . בקרב בני המשפחההרופא המטפל הוא זה שיגדיר מי נמצא בעדיפות גבוהה

 .בהתלבטות

 רונה פרידמן:ד"ר אה 

o  חייבים למצוא מנגנון גם לאותם מטפלים ובני בית  –איתור בני בית של מדוכאי חיסון ומטפליהם

 או לאפשר את הגמישות שמספיקה הצהרה או משהו דומה.

  ארנון שחר:ד"ר 

o לא בעד להעביר לרופאי הקהילה. רהעניין הוא המסר הברור והפשוט שמעבירים לציבו. 

o  זה פתח בעייתי. יש מספורים ואצוות. ונמצא עצמנו מתווכחים עם פונים רבים –לגבי בני הבית. 

  'אלי סומך:פרופ 

o לחיסון חולים מדוכאי חיסון  לדעתי אין מקום לקבוע קריטריונים אקסקלוסיביים

במועדים המומלצים לחיסון חולים כאלו  לקורונה. מספיקה אמירה כללית שניתן לחסנם בחיסון

של  בחיסונים מומתים )חיסונים שאינם חיים(. המועדים הללו מפורטים היטב בתדריך החיסונים

בפרק על חיסון במצבים מיוחדים( והם תקפים גם לגבי חיסון קורונה משרד הבריאות )לדעתי 

  שפעת ופנוימוקוקוס. כמו גם לחיסונים אחרים דוגמת

o  מסכים שצריך לוותר על התוספת "ולעתים חיסון חי" לגבי מדוכאי חיסון. אמנם ניתן לתת חיסון

אין צורך לגרום אבל  כימותרפיה חודשים לאחר הפסקת 3  חי במצבים מסוימים כמו למשל

   לבלבול.

o יהיו מעצורים במבצע ההתחסנות בשל + כדי שלא 60 -הייתי מחכה עם הרשימה עד אחרי בני ה

 הצורך לסנן פניות ובקשות.

o  כדי שיהיו כמה שפחות בהדרגה לקבוצות נוספות באוכלוסיה רוצים שכולם יתחסנו ולפתוח אנו

 שיגידו להם לא

o אז 60וכאי החיסון מוזמן להתחסן ואם זה יהיה אחרי בני להגיד במפורש שכל מי שבסביבת מד +

  .זה ייפתר מעצמו
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  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 

 נספח: 
 מצגת איגוד אימונולוגיה ואלרגיה .1
 מצגת האיגוד למיילדות וגינקולוגיה .2
 מסמך סיכום דיון בעניין מדוכאי חיסון. .3
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