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טיפול חיסוני (אימונוטרפיה)
טיפול חיסוני הינו טיפול ייחודי אשר מטרתו לשנות בהדרגה את התגובה של המערכת
החיסונית שלך לגורם חיצוני הגורם לאלרגיה.
מתי מוצע הטיפול?
טיפול חיסוני מוצע באחד משלושת המצבים הבאים:
 .1אלרגיה לארס דבורים,צרעות וכו'.
 .2נזלת אלרגית
 .3אסטמה
ההחלטה לקבלת טיפול חיסוני תתקבל ע"י המטופל בהתאם להמלצת הרופא .ההחלטה
תילקח על בסיס שיקולי חומרת המחלה ,מידת הסבל וכמות התרופות להן מזדקק המטופל .
כיצד מתבצע טיפול חיסוני?
טיפול חיסוני מתבצע ע"י סדרת זריקות בריכוזים עולים של החומר או החומרים אליו המטופל
אלרגי .מספר הזריקות אשר יינתן בכל פעם תלוי באלרגיות הספציפיות של המטופל.
הזריקות ניתנות בתחילה פעם עד פעמיים בשבוע עד אשר מגיעים למנת אחזקה .בשלב זה
עוברים למרווחים של  4-6שבועות .ביקורת רופא תעשה פעם בשלושה חודשים.
משך הטיפול של מנת אחזקה אינו קבוע אך מקובל שהינו כארבע שנים.
הטיפול חייב להתבצע בהשגחת רופא מומחה למחלות אלרגיה.
האם יש סיכונים בטיפול חיסוני?
בטיפול חיסוני יש חשש של תגובה אלרגית מיידית  .תגובה זו מתרחשת תוך דקות ספורות
לאחר החיסון,ומתבטאת בד"כ ע"י גרד במקום ההזרקה,פריחה מקומית או כללית .לעיתים
רחוקות יכול להופיע גם קושי בנשימה או חולשה .אם מופיעה אחת מתגובות אלו יש לדווח
מיד לאחיות .יש לזכור תגובה אלרגית הינה מסוכנת ובמקרים קיצוניים עלולה לגרום למוות.
טיפול מיידי נגדי יעיל ככל שניתן מוקדם יותר.
לטיפול החיסוני אין כל תופעות לוואי ארוכות טווח או מצטברות .כאשר התקופה הסמוכה
לחיסון חלפה אין יותר ממה לחשוש.
צעדי זהירות
כדי להימנע מתופעות לוואי מידיות יש לנקוט בצעדי זהירות אלו:
 .1להודיע למזריק אם חשים ברע – עיקר הסכנה הנה בחולים הסובלים מאסטמה ,
במיוחד אם הם בהתקף ,אפילו קל.
 .2לשהות במתקן  30דקות לאחר ההזרקה – לא רק בזריקות ראשונות  .טיפול מיידי
המצוי בכל מרפאת אלרגיה פותר בד"כ את הבעיה.
 .3מתן אנטי היסטמינים קודם ההזרקה מפחית תופעות לוואי
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