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הנחיות למושתלי כליה בנוגע לחיסונים כנגד נגיף הקורונה

מושתלי איברים נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה ולתמותה מהמחלה הנגרמת על ידי נגיף
הקורונה החדש ( .)COVID-19מעבר לכך ישנן השפעות ארוכות טווח שחלקן כבר ידועות ויתכן
ותהיינה נוספות .חיסוני קורונה מבוססי -RNAשליח נבדקו עד כה במחקרים ונמצאו בעלי יעילות
גבוהה ובטיחות גבוהה לטווח קצר (כחודשיים מעקב) .תופעות הלוואי כוללות כאב במקום ההזרקה,
חום ,כאבי שרירים ,כאבי ראש ,ותגובה אלרגית ,רובן המכריע בחומרה קלה-בינונית .יש לציין שלא
נצפו תופעות אוטואימוניות כחלק מהתופעות הלוואי שתוארו עד כה.
מושתלי איברים לא נבדקו במחקרים עד כה ולכן לא ידוע מה תהיה מידת ההתחסנות שלהם כנגד
הנגיף .עם זאת ,החיסון אינו מכיל וירוס חי ,ולכן מותר לשימוש במושתלים ולא צפויות תופעות לוואי
חמורות או בשכיחות גבוהה יותר בהשוואה לאנשים שאינם מושתלים .לאור המחלה הקשה יותר
במושתלים ,סביר להניח כי החיסון יביא יותר תועלת מנזק .יש לציין ,שמתוך המידע הידוע היום,
הווירוס אינו צפוי ,לגרום עליה בסיכון להפעלה חריגה של מערכת החיסון  ,שעלולה להביא לדחיה של
השתל.
אי לכך המלצתנו לאחר התייעצות עם מומחי שיבא למחלות זיהומיות ועיון בהמלצות משרד הבריאות
והנחיות הבינלאומיות הן:
.1
.2

.3
.4
.5

לכל מושתל מומלץ לקבל את החיסון החל מחודש לאחר ההשתלה.
במקרים חריגים שהמטופל קיבל טיפול בתרופות המדכאות מאוד את המערכת החיסון כגון
תימוגלובולין או ריטוקסימב ,יש לתת את החיסון ל  6-3חודשים לאחר ההשתלה או הטיפול
בתרופות אילו.
למועמדים להשתלה מומלץ להתחסן ועדיף  4-2שבועות לפני ההשתלה או קבלת טיפול
בתרופות ,הנוגדות יצירת נוגדנים ,כגון ריטוקסימב.
למועמדים להשתלה מנפטר שלא חוסנו תתבצע ההשתלה והחיסון ינתן לאחר ההשתלה.
תורמי כליות לפני ואחרי התרומה הינם אנשים בריאים ויקבלו חיסון על פי ההנחיות
הרגילות.

*יש לציין שהחיסון עצמו אינו יכול לגרום למחלה או העברתה מאדם לאדם.
*לגבי מטופלים הסובלים מאלרגיה  -יש להתייחס להמלצות המתעדכנות של משרד הבריאות .
* אנו ממליצים להמשיך ולשמור על כללי הזהירות למניעת התדבקות מקורונה כולל עטית מסכות ,
שמירת מרחק וחיטוי ידיים.
לכל שאלה או בעיה מומלץ למטופלים לפנות לצוות המרכז ההשתלות או לצוות מרפאת המושתלים
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