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הנדון :חיסון קורונה עבור נערים ונערות עם מחלות מעי דלקתיות
משפחות יקרות,
לפני מספר ימים החלה מדינת ישראל במבצע חיסונים נרחב כנגד נגיף הקורונה .כרגע אושר לשימוש בארץ
החיסון של חברת  ,Pfizerהמבוסס על טכנולוגיית  .RNAחיסון זה נבדק בניסוי בו השתתפו למעלה מ30,000-
נבדקים ,ובמסגרתו נצפתה יעילות רבה במניעת הדבקה של קורונה ובמניעת מחלה קשה .חשוב להדגיש כי רק
מרכיב קטן וחלקי של הנגיף )בצורת  (RNAמוזרק לגוף ,ולכן אין סכנה שהחיסון ידביק אנשים שבאים במגע עם
המחוסן או שיגרום לתחלואה של קורונה .מסיבה זו ,גם אנשים שמקבלים תרופות שמדכאות את מערכת החיסון
)כולל סטרואידים ,תרופות ביולוגיות ותרופות אחרות כולל אימוראן ומתוטרקסט( יכולים לקבל את החיסון.
תופעות הלוואי של החיסון מעטות יחסית ודומות לחיסון שפעת ,כולל כאב מקומי קל באיזור ההזרקה ולעתים
חום והרגשה כללית רעה.
החיסון של  Pfizerאושר לשימוש בישראל בבני  16שנים ומעלה .בשלב הראשון הוחלט בישראל לחסן את
האוכלוסייה מעל גיל  60ואוכלוסיות בסיכון .חולים במחלות מעי דלקתיות נחשבים לקבוצת סיכון מסויימת ,בשל
אופי מחלתם ולאור הטיפולים הניתנים במחלות אלו .ההמלצה בקרב מבוגרים עם מחלות מעי דלקתיות הינה
לקבל את החיסון כעת .לאור זאת ,אנחנו ממליצים כי נערים מעל גיל  16שנים עם אבחנה של מחלת מעי
דלקתית יקבלו את החיסון דרך קופת החולים ,בלי קשר לטיפול התרופתי אותו הם מקבלים.
מספר נקודות נוספות שחשוב להדגיש:
• בשלב זה החיסון אינו מאושר בילדים בני פחות מגיל  ,16גם אם יש להם מחלות רקע.
• במידה ויש היסטוריה של אלרגיות משמעותיות עם תגובות אנפילקטיות ,יש להיוועץ עם רופא מטפל בנוגע
למתן החיסון .יחד עם זאת ,כל עוד אין רגישות למרכיב מסוים בחיסון ניתן לקבל את החיסון ,אך נדרשת
השגחה לאחר מכן.
• מתן החיסונים יתבצע דרך קופת החולים ולא בבית החולים.
• בלי קשר לחיסון ,חשוב להקפיד במשנה זהירות על ההנחיות הקיימות ,כולל עטיית מסיכה ,הגבלת
השתתפות בהתקהלויות וצמצום השהות במרחבים הומי אדם.
• חשוב גם להקפיד על המשך הטיפול התרופתי כפי שנקבע במרפאה ,הגעה מסודרת לביקורים במרפאות
ועדכון הצוות באשר לשינויים במצב הרפואי.
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