ו' בניסן ,התש"פ
 31מרץ 2020
אסמכתא122 172730320 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי קופות החולים
מנהלי בתי החולים
קרפ"ר
שלום רב,
הנדון :התרמת פלזמה ממחלימים מנגיף SARS-CoV-2
חיסון פסיבי למניעה ולטיפול במחלות זיהומיות בבני אדם החל כבר בתחילת
המאה העשרים .התפרצות וירוסים ,כגון האבולה במערב אפריקה והשפעת
במזרח אסיה ,הפנתה את הזרקור לאפשרות של שימוש בפלזמה של מחלימים.
בעבר ,בישראל -בשירותי הדם של מד"א ,נאספה פלזמה מאנשים שקיבלו חיסון
נגד אבעבועות שחורות למטרת ייצור תכשיר אימונוגלובולין עשיר בנוגדנים
לנגיף.
לאור אי זמינותם של חיסונים ,תרופות או טיפולים ספציפיים יעילים אחרים
בשלב זה ,שימוש בפלזמה של מחלימים או בתכשיר שמכיל נוגדנים ,אשר הופקו
מפלזמה של מחלימים ,עשוי להיות אסטרטגיה טיפולית רלוונטית .מוצרי הדם
הנ"ל יכולים להיות אפשרות תקפה בטיפול או במניעה של מחלת COVID-19
בשילוב עם תרופות או אמצעי מניעה אחרים וגם כטיפול היחיד ,כאשר אין טיפול
אחר.
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לאור זאת ולאור המשך התפשטות הנגיף ,משרד הבריאות רואה חשיבות רבה
באיסוף תרומות פלזמה של מחלימים בתהליכי פרזיס ע"י שירותי הדם של מד"א,
שתעבורנה טיפול לניטרול הפתוגנים ,לקראת אפשרות טיפולית באמצעותן
ובהמשך להכנת כמות מספקת להפקת תכשיר אימונוגלובולין עשיר בנוגדנים
לנגיף .הטיפול יינתן במסגרת פרוטוקול טיפולי.
משרד הבריאות מבקש בזאת את הגורמים הרלונטיים ליידע את כלל המחלימים,
שבאחריותם ,באפשרות של תרומת פלזמה בשירותי הדם של מד"א 14 ,ימים
לאחר החלמתם.
מצ"ב מכתב פנייה לכל מחלים.

בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
מר משה בר סימן טוב – המנהל הכללי
ד"ר אסנת לוקסנבורג – ראש חטיבת הטכנולוגיות הרפואיות ,מידע ומחקר
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר בעז לב – יו"ר הצט"מ
פרופ' איילת שנער – מנהלת שירותי דם ,מד"א
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דף הסבר למחלים בנשוא תרומת פלזמה

שלום רב!
אנו פונים אליך מאחר ואת/ה נמצא/ת בתהליך ההחלמה ממחלה שנגרמה ע"י נגיף קורונה
החדש.
לאור תהליך ההחלמה ופרק הזמן שעבר מאז שחלפו התסמינים של המחלה ,סביר מאד
שהמערכת החיסונית שלך פיתחה נוגדנים כנגד הנגיף .נוגדנים אלה מצויים בפלסמה,
החלק הנוזלי של הדם ,והם יכולים לעזור להצלת חיים של החולים הקשים ,שטרם
החלימו.
תרומת הפלסמה שלך יכולה להציל את חיי החולים הקשים .תהליך התרומה נעשה
באמצעות מכשור אוטומטי וממוחשב ,שמאפשר לתורם/ת לתת רק את מרכיב הפלסמה
(נוזל) בדמו/ה ,ולקבל חזרה לגוף את כל שאר מרכיבי הדם ,ולפיכך הסיכון בהליך
התרומה הוא נמוך מאוד.
על-מנת לתאם את תרומתך הנך מתבקש/ת לפנות לשירותי דם מד"א כך שיתאפשר להם
לזמן אותך לתרום פלסמה שבועיים לאחר החלמתך.
תוכל/י לקבל הסברים נוספים מהרופא/ה האחראי/ת על התהליך משירות הדם של מד"א.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירותי הדם של מד"א:
טלפון035300445 :
דוא"לhadarm@mda.org.il :
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