המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון

היח יד ה לגסטרוא נטרולוגיה ותזונה בילדים

מסונף לפקולטה לרפוא ה ע"ש סא קלר ,א וניברסיטת ת"א

Pediatric Gastroenterology & Nutrition

The Edith Wolfson Medical Center

מנהל :פרופסור א ר יה לוין טלפון 035028838:פקס037984021:

רופאי היחידה :ד"ר צילי צנגן ,ד"ר דרור וינר ,ד"ר איציק בר-אור
אחות היחידה :רחל אביב
דיאטניות :ענת לוי ,ליה לוין
יחידת מחקר-דיאטניות :PIBD
רותם סגל-בונה,מיכל יעקב ,חן סרבגילי ,לי אברמס

חיסונים ומחלת מעי דלקתית ):(IBD
רקע:
חיסונים ניתנים לכל הילדים לפי לוח חיסוני השיגרה )לוח חיסוני השגרה בישראל( .מטרתנו היא רק לבדוק שכלל המטופלים מחוסנים בחיסונים
אלה.
לכך שתי סיבות ,הראשונה ברורה ,ההגנה אותם הם נותנים בפני המזהמים השונים .השניה ,חלק מהחיסונים הם חיסונים חיים
אתם אסור לקבל בזמן טיפול המדכא את פעילות מערכת החיסון.
חלק ממטופלנו יזדקקו לטיפול שעלול לדכא את פעילות מערכת החיסון ,לכן נמליץ לפני התחלת טיפול זה לברר את הסטטוס החיסוני של המטופל.
במידה ויש צורך נשלים את החיסונים הנדרשים לפני תחילת הטיפול.
 üקיימים שני סוגים עיקריים של חיסונים  -חיסונים מומתים וחיסונים חיים )מוחלשים(.
חיסונים מומתים – רוב חיסוני השגרה בישראל נכללים בקבוצה זו .אלה חיסונים שמכילים בדרך כלל חלקיקים )חלבונים שונים( כלומר אין בהם
מזהם חי שעלול לגרום למחלה .קבוצת החיסונים המומתים בטוחה לשימוש במטופלים עם מערכת חיסונית מדוכאת .אנו בכל זאת נמליץ לכל
מטופל במידה ולא חוסן להשלים את החיסוני השגרה כבר באבחנה כדי לאפשר תגובה מיטבית לחיסון ,ובמידה ונתחיל טיפול תרופתי המדכא את
מערכה החיסון לא יהיה עיכוב נוסף.

חיסונים מומתים הנמצאים בשימוש בשיגרת החיסונים:
•
•
•
•
•

שפעת עונתית בזריקה בלבד )שימו לב -לא בתרסיס לאף! זה החיסון החי( – מגיל חצי שנה שתי מנות ,ובהמשך מנה אחת לשנה
דלקת ריאות ) Pneumococcus) - Prevenarניתן בשלוש מנות ,גיל חודשיים ,ארבע חודשים ובגיל שנה
דלקת כבד נגיפית מסוג ) -A (Hepatitis Aבגיל  18ו  24חודשים
דלקת כבד נגיפית מסוג ) - B (Hepatitis Bניתן בלידה ,בגיל חודש ובגיל חצי שנה
טטנוס ,דיפטריה ,שעלת )חיסון המשולש –  + (DTaPשיתוק ילדים )פוליו( בזריקה בלבד )החיסון בטיפות הוא חיסון חי(  +המופילוס אינפלואנזה ) – (HIBניתן בגיל חודשיים,
ארבע חודשים ,שישה חודשים בטיפות )חיסון חי( ,בגילה שנה ושוב בטיפות בגיל שנה וחצי ,ל  DTaPיש נמתח דחף בכיתה ב׳  +מנת דחף של חיסון הפוליו ,ומנת דחף נוספת בכיתה ח׳
ללא פוליו
דלקת קרום המוח ) (Meningococcusשאינו בשגרת חיסוני הילדות בישראל
נגיף הפפילומה נגד סרטן צוואר הרחם ) - (HPVניתן בשתי מנות בכיתה ח׳

•
•

חיסונים חיים )מוחלשים( -חיסונים אלה מורכבים מנגיף או חיידק חי מוחלש שעלול לגורם למחלה באופן מוחלש ובכך להתפתחות החיסון .עבור
אדם עם מערכת חיסונית מדוכאת עלול לפתח תסמיני מחלה קשה יותר ,לכן אין לחסן בחיסון חי בזמן טיפול מדכא חיסון.

חיסונים חיים )מוחלשים(:
•
•
•
•
•
•
•

חצבת-חזרת-אדמת ) – (MMRניתן בגיל שנה ובכיתה א׳
אבעבועות רוח ) - (Varicellaניתן בגיל שנה ובכיתה א׳
שפעת בתרסיס לאף )(FluMist
רוטה וירוס ) – (Rotavirusניתן בשלוש מנות בגיל חודשיים ,ארבע ושישיה חודשים
שיתוק ילדים )פוליו( בטיפות דרך הפה – ניתן שתי מנות בגיל שנה וחצי ושנתיים
קדחת צהובה ) - (Yellow Feverחיסון נגד מחלה שאינה קיימת בארצנו .ניתן בדרך כלל רק למטיילים לאזורים נגועים.
טיפואיד ) (Oral Typhoidבטיפות דרך הפה .לא קיים בארץ .ניתן בדרך כלל רק למטיילים לאזורים נגועים.

יש להמתין  3שבועות לאחר קבלת חיסון חי ,לפני טיפול מדכא של מערכת החיסון !
במידה ומטופל צריך לקבל חיסון חי ,יש להפסיק את הטיפול מדכא החיסון ולהמתין  3חודשים לפני שניתן לקבל את החיסון !

המלצות:
.1
.2
.3
.4

מומלץ שכל בני הבית התחסנו ,כדי שלא תשמשו מקור לזיהומים.
בחיסוןן לאבעבועות רוח ) (Varicellaכ 5%-מהמתחסנים עלולים לפתח פריחה .במקרה זה ,יש למנוע מגע בין הילד מדוכא החיסון לבין האדם המחוסן עד הופעת גלד
בכל הנגעים ,בשלב זה הפריחה אינה מדבק יותר.
חיסון הרוטה וירוס ,קיימים עדויות בהם נמצאו וירוסים חיים בצואה של המחוסנים ולכן יש לשמור על היגיינת הידיים אצל בני בית שקיבלו את חיסון ,רחצה טובה של
הידיים במקרה של החלפת חיתול לתינוק על ידי אחד מבני המשפחה ושהמטופל לא יחתל את התינוק שחוסן למשך  14יום.
מומלץ שלא לחסן בני משפחה של מדוכא חיסון בחיסון חי נגד פוליו )הניתן בטיפות דרך הפה(.
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