
למשפחות , לחולי הנטינגטון ולכל ידידנו,

ימים של תקוה ודאגה המתנה וחשש מסגר, מגיפה שאינה מרפה ומדע שכולו מגויס למאבק הם חלק ממה שעובר עלינו בחודשים האחרונים. 
הכל מתערב ומתערבב ומתווסף להתמודדות היומיומית עם המחלה והשלכותיה. בתוך זה צצות גם השאלות העכשוויות לגבי החיסון ומחלת 

הנטינגטון, לגבי הסיכוי והסיכון ומה כדאי לעשות.

למכתבי זה מצורפת פניה ממרפאת הנטינגטון שביחידה להפרעות תנועה שבבית חולים איכילוב המדבר על חשיבות החיסון לחולים שלנו ולבני 
משפחותיהם. כמו כן הוספנו מכתב שפורסם על ידי האגף לבריאות הציבור במשרד הבריאות בהקשר לחיסונים.

מעבר לכך אם יש לך תהיות, הסתייגויות, שאלות בטרם תתקבלנה ההחלטות הנוגעות לחיסון אנו ממליצים שתיוועץ עם רופא המשפחה שלך או 
עם רופא מומחה ) כמו נירולוג( שמכיר אותך ואת המחלה.

נקווה שבתוך מספר חודשים יתבהר האופק ואיום המחלה יועם ואולי אף בבוא העת יוסר מסדר יומנו.

ועד אז בריאות טובה!
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ד"ר נירה דנגור
יו"ר עמותת הנטינגטון בישראל

בברכה,

משפחות יקרות,

אנו יודעים שהתקופה האחרונה-עם כל השפעותיה על חיי היום יום של כולנו לא פשוטה.

 COVID-19 כנגד  חיסון  ולקבל  ללכת  בבקשה  אליכם  פונים  במהרה-אנו  והיומיומית  הטיפולית  השיגרה  לחיי  ולחזור  לנסות  בכדי 
בהקדם האפשרי.

יותר מאשר הסיכונים התיאורטיים  וירוס הקורונה משמעותיים  אנו מבינים את החשש הקיים מהחיסון, אך מדגישים שהסיכונים של 
שעלולים להגרם מהחיסון עצמו.

בעולם כולו יש המלצה רפואית גורפת לבצע את החיסון בקרב חולי ההנטינגטון. חשוב לציין שלא ידוע על אינטראקציה בין החיסון 
לתרופות שחולי ההנטינגטון נוטלים על בסיס קבוע, וכי מחלת ההנטינגטון כשלעצמה אינה מהווה סיכון כלשהו בקבלת החיסון.

אלרגיות משמעותיות  מתגובות  סבלו  אלו  אנשים  כי  החיסון-התברר  למתן  אלרגית  תגובה  שהגיבו   אנשים  שני  על  דיווח  בעקבות 
לתרופות שונות טרם קבלת החיסון.

בעקבות מקרה זה-הסוכנות על פיקוח תרופות עדכנה את הנחיות מתן החיסון ולכן, נכון לעכשיו, כל אדם עם הסטוריה של תגובה 
אלרגית לתרופות/חיסונים לא אמור לקבל את החיסון.

חשוב לציין שבמידה וחולה הנטינגטון חלה בוירוס הקורונה ויש בדמו נוגדנים לוירוס-עפ"י ההנחיות הרפואיות עליו לקבל את החיסון.

אנו עוקבים אחר הספרות העולמית בנושא, ונעדכן בכל מידע חדש שיתקבל.

בברכה,
צוות מרפאת ההנטינגטון

מרכז רפואי תל -אביב


