האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים
ISRAEL SOCIETY OF HEMATOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE
פרופ' מרטין אליס ,יו"ר
ד"ר משה ישורון ,מזכיר
ד"ר נתנאל הורביץ ,גזבר
פרופ' תמר תדמור ,חברה
פרופ' עירית אביבי ,חברה
ד"ר גליה שטמר ,חברה
ד"ר ערן זימרן ,חבר
ד"ר טלי תוהמי ,חברה

Prof. Martin Ellis, Chairman
Dr. Moshe Yeshurun, Secretary
Dr. Netanel Horwitz, Treasurer
Prof. Tamar Tadmor, Member
Prof. Irit Avivi, Member
Dr. Galia Shtemer, Member
Dr. Eran Zimran, Member
Dr. Tali Tohami, Member

 6בדצמבר 0202
שלום גיורא
חשבתי לנכון לעדכן אותך ואת חברי עמותת חלי"ל האור בנושא אקטואלי חשוב.
חיסונים לנגיף הקורונה  - SARS-CoV-2 -יגיעו לארץ ככל הנראה בשבועות ובחודשים הקרובים .המטולוגים
רבים כבר נשאלים על ידי מטופלים מה תהיה הגישה למתן החיסון לחולים מדוכאי חיסון בגלל מחלה או
טיפול.
חשוב לציין שאין תשובה וודאית ומבוססת נתונים לשאלה זו ,אך נדמה לי שכדאי לפרסם את העמדה של
ד"ר אנתוני פאוצ'י ,ראש המנהל לאומי למחלות זיהומיות בארה"ב כפי שבא לידי ביטוי בראיון אתו אתמול
במסגרת כנס ה ASH -שמתקיים בימים אלה .כאשר הוא נשאל ,הוא המליץ באופן חד משמעי שחולים
המטולוגיים מדוכאי חיסון צריכים לקבל את החיסון מהסיבה שגם אם לא יוכלו להגיב עם יצירת נוגדנים
באופן מלא ,ישנה אפשרות לתגובה חלקית של מערכת החיסון במטופלים אלה ,דבר שעשוי לסייע אף הוא
לרכוש הגנה מפני הנגיף.
ברצוני להוסיף שהיבט נוסף שיש לקחת בחשבון הוא הבטיחות של החיסונים השונים בחולים המטולוגים
מדוכאי חיסון .במקרה של חיסון לקורונה ,כמו בחיסונים אחרים ,לא יהיה ניתן לחסן עם נגיף חי או חי-
מוחלש .לשמחתנו החיסונים של שתי החברות שיגיעו לארץ בשלב ראשון לא נופלים בקטגוריות אלו ,אלה
מדובר בחיסונים המיוצרים בשיטות חדישות של הנדסה גנטית ואין בהם נגיף פעיל.
חשוב לציין שבכל מקרה על המטופל להתייעץ עם ההמטולוג המטפל בו לפני קבלת חיסון על מנת לוודא
שההמלצה הרפואית הנכונה תינתן ברמת הפרט.
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