
 (2006דבר יו"ר האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית )

 .עם כניסתי לתפקיד הועלתה בפנינו בעיה שכרוכה בניסיון להפקיד את הכנת החיסונים במחוז השרון בידי חברה מסחרית

 .לבחינת הנושא  הוק –וועדה אד   בקשתי לבחון את משמעות הנושא ואת הדרך בה עלינו להגיב ולשם כך מניתי

אני מודה מקרב לב לד"ר ארנון גולדברג יו"ר הוועדה, ולד"ר יעל גרייף ולפרופ' אמיר טנאי, אשר עשו עבודה מצוינת וסייעו בידינו 

 .לבחון את הנושא. הוועדה פעלה במקצועיות רבה והגישה היום את המלצותיה לוועד האיגוד

הוועדה וכמו כן להעלות את הנושא לדיון פתוח במסגרת אחת אני מעביר אליכם את המלצות הוועדה. בכוונתי לקבל את מסקנות 

 .חודשיות הקרובות-הפגישות הדו

 ,בברכה

 ד"ר מנחם רתם

  

 המלצות הוועדה לרישום והכנת חומרים לטיפול חיסוני

הכנת והזרקת חומרי החיסון כפי שהיא מקובלת במאה השנים בהן נעשה שימוש בטיפול זה הוכחה כבטוחה מאד. לא  (1

ר מקרה של זיהום מקומי או סיסטמי בעקבות הטיפול כשהבטיחות מקורה בעובדה שלאורך כל שלבי הכנת מוכ

החומרים נעשה שימוש בפנול או בגליצרין בריכוזים גבוהים דיים כדי לשמור על סטריליות לאורך כל התהליך. מסיבה 

ומרים ואינה ממליצה על צעדים מחמירים זאת אין הוועדה רואה מניעה להמשיך בשיטות הנהוגות עד היום להכנת הח

 .יותר בנושא זה

 

של כל  (bulk) קיימות שיטות שונות להכנת החומרים לטיפול חיסוני. בשיטה אחת נשמר החומר החיסוני המרוכז( 2

ת בבקבוק המקור שלו והאחות שואבת את הכמות הנדרשת למזרק בודד ומזריקה אותו, כך שהמטופל מקבל מספר זריקו  אלרגן

כמספר החומרים האלרגניים בהם הוא מטופל. בשיטה השניה מוכנות מראש תערובות שונות , נפוצות, של אלרגנים קרובים 

והמטופל יקבל זריקות כמספר האלרגנים הבודדים או התערובות השונות בהם הוא מטופל. בשיטה   )עצים, דגניים וכו'(

ושאים כל אחד ואחד את שמו של המטופל והוא מקבל בכל פעם זריקות השלישית מוכנים לכל מטופל בקבוקונים פרטניים הנ

  .כמספר הבקבוקונים המוכנים מראש

מכיוון שכל אחת משיטות אלה מקובלת ולא מוכרת עדיפות ברורה של האחת על חברותיה, יש צורך גם בעתיד לאפשר המשך 

ה מוכתבת כלשהי אינו ראוי הן מבחינה אקדמית והן מתן החיסונים בשיטה בה נוהג האלרגולוג המטפל. ניסיון לכפות שיט

 .מבחינה בטיחותית ועלול לגרום לתופעות לוואי במטופלים

 

  הופעת הלם אנאפילקטי בעקבות מתן חיסונים לאלרגיה היא תופעה צפויה אם כי נדירה, כאשר ( 3

   הפוטנציאלי תגובות אלרגיות בדרגות חומרה פחותות הן תופעה שכיחה למדי. נוכח הסיכון     

   , ריכוז הכנת2הכרוך בהזרקת חומרי החיסון ובהתחשב במורכבות התהליך כפי שפורט בסעיף      

  החומרים בידי מספר נמוך ככל האפשר של מעורבים בנושא, עשויה לתרום לבטיחות התהליך     

  רם חיצוניהחלטה להכניס גו  כאשר הגדלת מספר המעורבים עלולה להוות פתח לטעויות.     

  למערכת הכנת החומרים לחיסון חייבת לקחת בחשבון נקודה זאת ולהגדיר בהתאם, את תחומי     

  .האחריות של המשתתפים בתהליך     

  מתן החיסונים הוא תהליך דינמי שבו יתכנו שינויים מתמידים בשל מצב המטופל, מועד ההגעה ( 4

   לא ניתן  ות אצל מטופלים אחרים ועוד ועוד. מסיבה זאתלחיסון, תגובות קודמות, תגובות נוכחי     

  לקבעו כפרוטוקול מובנה ואחיד. לכן חיוני שכל החומרים לחיסון, בריכוזיהם השונים, יהיו     

  זמינים בכל עת במרפאה לאלרגיה. בדומה לכך, החומרים לתבחיני עור, שהם הכלי האבחנתי     



  חייבים גם הם להיות , ID -והן בשיטת ה   prick  -ה  הן בשיטתהעיקרי שבידי האלרגולוג ,      

 .זמינים בכל עת במרפאת האלרגיה     

  הכנת החומרים כפי שנעשתה עד כה, בארץ ובעולם כולו, תחת פיקוחו הצמוד של האלרגולוג( 5

  התהליךובהתאם להכוונותיו הספציפיות, עמדה משך השנים בסף בטיחות מחמיר. בשל מורכבות     

  על הדרישות השונות הנובעות בשל כך, קיים הרושם שהכנת החומרים ע"י חברה חיצונית עלולה    

   להיות כרוכה בעלות חומרית, כמו גם בטיחותית, גבוהה בהרבה של הטיפול החיסוני למבטחים    

  ים לחיסוניםזאת , לוועדה אין התנגדות עקרונית שהכנת החומר  ולמטופלים גם יחד. יחד עם    

 .תעשה בידי גורם חיצוני כלשהו, בתנאי שיעמוד בדרישות שפורטו לעיל    

 


