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המלצות למתן זריקת חיסון נגד  COVID-19לאנשים עם בצקת לימפטית ביד או בסיכון
לבצקת ,לאחר ניתוח וטיפולים בסרטן שד
אנו החתומים מטה ,פיזיותרפיסטים מקבוצת העניין ללימפאדמה של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל,
מבקשים להציג את ההמלצות המקצועיות בנושא מתן חיסונים כנגד  , COVID-19על סמך הידע והספרות
העדכניים ,להתאמת ההנחיות של משרד הבריאות במתן חיסונים לאוכלוסייה.
אנשים עם בצקת לימפטית אינם סובלים מהפרעה סיסטמית של המערכת האימונית ,אך עקב בעיות רפואיות נלוות
הם עלולים להיות בסיכון ( .1)LE&RN
מטופלים עם הפרעה כללית של המערכת הלימפטית ,כמו הפרעה במבנה של המערכת הלימפטית ,עלולים
להיות גם הם פגיעים יותר בגלל הגורמים הסיבתיים ומצבים רפואיים קשורים.
ארגון ה  LE&RNממליץ לא להזריק את החיסון נגד  COVID19בכל אזור בגוף עם בצקת לימפתית.
ה  Lymphedema Support Network2פרסם הנחיות דומות בתמיכתו של  ,Professor Peter Mortimerחוקר
ברמה הבינלאומית בנושא בצקת לימפטית.
בכוונת הנהלת ה  3British Lymphology Societyגם לפעול לפי אותן הנחיות (שיחה אישית עם חברת ההנהלה).
קיימת אי ודאות בנושא השפעת הזריקה על הסיכון לפתח בצקת לימפטית והחמרתה .עם זאת ,עדיף במקרה זה,
לנקוט במשנה זהירות ולא לתת זריקות ליד המעורבת.4,5
למטופלות עם בצקת לימפתית דו-צדדית עדיף להזריק ביד שעברה ניתוח פחות נרחב להוצאת קשריות
לימפה או להזריק באזור אחר ,כמו ב שרירי ה . Glutei
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