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למדוכאי חיסון COVID-19נגד  mRNA תרכיבימתן מנה שלישית של לול פרוטוקהנדון: 

507342021, מס' 5סימוכין: תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש, תדריך החיסונים, עדכון 

מנות של  2אינם מפתחים תגובה נוגדנית מספקת לאחר  נייש עדות מצטברת שמטופלים הסובלים מדיכוי חיסו

והתפשטות נוגדנים לאחר מנה שלישית. לאור העלייה בתחלואה עשויים לפתח חיסון נגד נגיף הקורונה, וחלקם 

והסיכון הגבוה למדוכאי חיסון לחלות בתחלואה קשה, ניתן לחסן מטופלים אלה במנה  הנגיף בשבועות האחרונים

 שלישית. 

של דיכוי חיסוני נקבעה עם האיגודים המקצועיים הבאים: האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות, החברה  ההגדרה

 הישראלית להשתלות, האיגוד הישראלי לראומטולוגיה, והאיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים 

אוכלוסיית היעד לקבלת המנה השלישית כוללת את הקבוצות הבאות: .1

 .וכליות ריאהלב,  מושתלי –א'  קבוצה

השלישית  המנה אחרי או לפני נוגדנים בבדיקת צורך ללאלחסן במנה שלישית  ניתן
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  – קבוצה ב'

  מושתלי כבד •

 graft vs. host( אלוגנאי בעלי כימריזם מלא של תורם וללא מחלת השתל נגד המארחמח עצם מושתלי  •

disease(  3-4חדה דרגה. 

 שקיבלו חיסוןמושתלי מח עצם עצמית לאחר  •

 התקדמות.תהליך מ"ג/ק"ג או ב 0.5-מחלת השתל נגד המארח בינונית/חמורה המטופל ב •

 חולים עם מחלות מיאלופרוליפרטיביות המקבלים טיפול •

 חולים עם מיאלודיספלסיה •

  )chronic lymphocytic leukemia - CLL(כגון לימפומה או ליפרטיביות ומחלות לימפופרב םחולי •

 chronic myelogenous leukemia – CMLחולים עם  •

 שלא טופלו מעולם indolent lymphoma חולים עם •

 שנים האחרונות. 3-אשר טופלו ב Hodgkin Lymphomaחולים עם  •

 מטופלי לימפומה שטופלו לפני למעלה מחצי שנה  גזייבה/ מבטרה •

 ללא מבטרה או גזייבה)שנים האחרונות( 3ומות שטופלו ב מטופלים עם לימפ •

 חולים עם מיאלומה נפוצה •

 לאוקמיה מיאלואידית/לימפטיתחולים עם   •

  CAR T CELLSכלל חולי   •

 כמותרפיה, טיפול אימוני או ביולוגימטופלים בהחולים אונקולוגיים  •

 )לשיקול דעת יחידני –יה (בפרט אנמיה חרמשית או תלסמיה חולים עם המוגלובינפת •

 ocrelizumabאו  fingolomod-במטופלים ה טרשת נפוצהעם  םחולי •

 אימוניות המטופלים באחת או יותר מתרופות הבאות:-במחלות ראומטולוגיות או אוטוחולים  •

o Rituximab או טיפול anti CD20 לוחדשים לפחות מסיום הטיפ 6עדיף (  אחר ( 

o Mycophenolate mofetil (MMF) 

o Abatacept 

o Prednisone  מ"ג ליום באופן קבוע 20במינון של 

 ).primary immunodeficiency( ראשוני במערכת החיסון מליקויים חולים הסובל •
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אין לאחר מתן מנת החיסון השנייה ולפני מתן המנה השלישית.  יום 14בדיקה סרולוגית לפחות  מומלץ לבצע

  .צורך להמתין לתוצאת הבדיקה כדי לחסן במנה השלישית

 מתן מנה שלישית .2

 4שבועות, והמרווח המינימום הינו  8המרווח המומלץ בין המנה השנייה לשלישית הינו  –עיתוי המנה  2.1

 שבועות. אין גבול עליון למתן המנה השלישית לאחר המנה השנייה.

 ניתנה מנה זו.יהיה צורך בדיווח על ההתוויה לפיה הדיווח על מתן המנה יהיה כמקובל. בהמשך  2.2

 

 הערכה לאחר המנה השלישית .3

 

  .ימים לאחר המנה השלישית 14לפחות  SARS-CoV-2 IgG-לבצע בדיקת נוגדנים ל מומלץ 3.1

אין לתת מנות נוספות של התרכיב אחרי המנה השלישית, גם אם אין עדות לנוגדנים אחרי מנה בשלב זה,  3.2

 זו.

 אף,-פרמקולוגיים כגון עטית מסכת פה-מומלץ שמדוכאי חיסון ימשיכו להקפיד על אמצעי מניעה לא 3.3

שמירה על היגיינה וממגע עם אנשים חולים ו/או לא מחוסנים נגד נגיף הקורונה, ומניעה מלהשתתף 

 בהתקהלויות בנוסף לקבלת חיסונים על פי ההנחיות.

 

 תדריך החיסונים יועדכן בהתאם.

 הואילו להעביר הנחיות אלו לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 בברכה,

 

 ד"ר אמיליה אניס 

 מיולוגיהמנהלת האגף לאפיד
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