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 נייר עמדה בנושא חיסון מטופלים עם מחלת כליה כרונית כנגד נגיף  הקורונה החדש 

CoV2-SARS 

 :רקע

(, בדומה לשאר CKD-iseaseDidney Khronic Cכרונית ) החולים עם מחלת כלי

 . 2020מאז התפרצות המגיפה בתחילת  SARS-CoV2האוכלוסייה בישראל, חשופים לנגיף 

 למחלה קשה כקבוצה בסיכון גבוה ,CKDהמרכז לבקרת מחלות בארה"ב הגדיר אנשים עם 

מנתונים שנאספו באירופה ובארה"ב עולה כי בקרב מטופלי דיאליזה שיעור התחלואה  (.1)

 (. 2ה הכללית וכך גם שיעור התמותה )ייותר מאשר באוכלוסי גבוה

מכוני דיאליזה בבתי בשבוע לפולים לשלושה טילהגיע לרוב מטופלים בהמודיאליזה נדרשים 

שמונעים ריחוק חברתי מלא ובנוכחות מקדם  הקיימים בתנאי הטיפול. חולים ובקהילה

 להדבקה ומחלה תסמינית הינו משמעותי. הסיכון  יה הכללית,יהדבקה גבוה באוכלוס

, חוקרים וחברות עמלו על פיתוח 2020לאחר חשיפת המבנה הגנטי של הנגיף בינואר 

היקפי התחלואה והתמותה ולחזור לשגרת את חיסונים בטכנולוגיות שונות, במטרה להקטין 

 החיים. קיימים בעת הזאת, עשרות  חיסונים בשלבי מחקר ופיתוח שונים בעולם.

 BNT162b2אישר את השימוש בחיסון  FDAה , 17/12/2020-ו 10/12/2020תאריכים ב

 , בהתאמה.Modernaשל חברת  mRNA-1273וחיסון  Pfizer-BioNTechשל חברת 

של חלבון המעטפת של הנגיף,  mRNAעל טכנולוגיה חדשה של החדרת  יםמבוססחיסונים ה

 חירום.  יבמסגרת אישורהאישורים ניתנו 

 CKDהאיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר ל"ד רואה חשיבות גדולה בקידום בריאות מטופלי 

-SARSכנגד נגיף  . עמדת האיגוד תומכת במתן חיסוןלרבות מטופלי דיאליזה ומושתלי כליה

CoV2  ומניעת תחלואה בCOVID-19 .לאנשי הן למטופלים והן  ,מתן חיסון יעיל ובטוח 

ת ויעור ההדבקות בנגיף ויפחית את הסיכון להדבקה בתוך יחידיקטין את ש ,הצוות הרפואי

 ה בין המטופלים לבין עצמם ובין אנשי הצוות והמטופלים.זהדיאלי

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

לאחר בחינת הספרות המקצועית, עמדות האיגודים המקצועיים בעולם, ודיון של צוות מקצועי 

 באים:של האיגוד בשיתוף מומחה למחלות זיהומיות, נכתבו הקווים המנחים ה

 :CKDהמלצת האיגוד לגבי מתן חיסון למטופלי  .1

 להגדירם בקדימות גבוההאנו ממליצים  .דיאליזה ן מטופליוסימתן קדימות לח .א

 .בתי אבות לדיירי בדומה ביותר

מוגדרים בסיכון  שאינם מטופלים בדיאליזה 4-5דרגה  CKDמטופלים עם  .ב

 בעדיפות גבוהה.מומלץ לחסנם גבוה ו

בדומה לכלל  COVID-19שלא חלו ב  מטופליםלבעדיפות נתן ייחיסון ה .ג

 ה.יהאוכלוסי

 .ה הכללית ולפי הנחיות משרד הבריאותימינון וצורת המתן: בדומה לאוכלוסי .ד

לסובלים מאלרגיות קשות מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל טרם קבלת  .ה

 החיסון. 

 החיסון. ביצוע גם לאחר וריחוק חברתי ינההיגיכללי , ת מסכותייהמשך עט .ו

  החיסון הוא מתוך רצון חופשי.קבלת  .ז

מושתלי כליה, מועמדים להשתלה, ומועמדים לתרום כליה מן  הנחיות לחיסון .ח

 .אשר יופץ בנפרד בהתאם לנייר עמדה של החברה להשתלות –החי 

נכון לעכשיו קיימים פערים בידע לגבי חולים עם מחלות כליה, החשובים  .2

 שביניהם:

מטופלים  265ידוע כי במחקר הציר נכללו  : Pfizer-Biontechחיסון של ה .א

ואין נתונים לגבי יעילות  CKDאולם אין פילוח לפי שלבי  ,ליהעם מחלת כ

 ה זאת.יובטיחות באוכלוסי

 .יעילות ובטיחות החיסון לטווח ארוך עדיין אינן ידועות .ב

 , עדיין נחקר.משך ההגנה והאם יש צורך בחיסון חוזר .ג

 .בדרגה מתקדמת CKDבמטופלים עם  הנדרש מינון החיסון  .ד

 :אוטואימונית המחל ל רקעע/או שהינם מדוכאי חיסון ו CKDמטופלים עם  .3

 .לגביהבמחקרים הקליניים ולכן אין מידע  הלא נכלל קבוצה זאת .א

, ובהתאם להנחיות הקשה במטופלים אל תחלואהלאור הסיכון הגבוה ל .ב

 על חיסונם. מצטרפים להמלצהמשרד הבריאות, אנו 



 
 
 
 
 
 
 
 

לאחר דיון משותף תקבל תמועדו ו חיסוןמתן החלטה על ההאנו ממליצים כי  .ג

 הרופא המטפל.המטופל ובין 

 .נגד למתן החיסון: על פי הנחיות משרד הבריאות הוריות .4

יזום מחקר רב מרכזי ארצי לבדיקת היעילות והבטיחות של לממליץ האיגוד  .5

 . מטופלי דיאליזהב COVID-19חיסונים כנגד 

 :לסיכום

נכון להיום, האיגוד ממליץ על מתן נתונים הקיימים הבבחינת התועלת לעומת הסיכון ו

את האישורים הרגולטורים. המלצה זאת תקפה הן למטופלים והן לצוותים  ושעבר ניםהחיסו

 .רפואיים הרב מקצועייםה
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