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27.12.2020 

 

 אחריםספורטאי הישג סגל האולימפי וחיסונים נגד נגיף הקורונה ל

 

 ספורטאים וצוותים יקרים,

 

מליון איש נדבקו ברחבי העולם בנגיף הקורונה החדש  80-מעלה מלבעת כתיבת מסמך זה, 

(SARS-CoV-2 ומעל ,)אנשים נפטרו ממנו. ידוע לכם היטב כי המגפה שיתקה כליל את  מליון 1.7

, תוך ביטולים רבים של תחרויות 2020עולם הספורט התחרותי למשך מספר חודשים במהלך 

מקומיות ובינלאומיות, ואף דחייה כואבת של המשחקים האולימפיים בטוקיו. גם בקרב חברי הסגל 

 .ורונההאולימפי בישראל היו ספורטאים שנדבקו בק

 

השפעת נגיף הקורונה על ספורטאי שנדבק עלולה להיות משמעותית מאוד. בנוסף לתסמינים 

החריפים המוכרים ממחלות ויראליות אחרות )חום, שיעול, חולשה כללית(, נגיף הקורונה גורם 

 3-6לדלקת בשריר הלב באחוזים גבוהים יחסית )אשר משביתה ספורטאי מכל פעילות למשך 

כן עלול לגרום לתקופה ארוכה של קושי בנשימה, תשישות, כאבי שרירים, הפרעות שינה, חודשים(, ו

קשיי ריכוז, ועוד. השכיחות של תופעות אלו עדיין לא ידועה מספיק, אך מהמחקרים הראשוניים 

בנושא נראה כי מדובר בשכיחות גבוהה. ברור כי כל אחת מתופעות אלו עלולה לפגוע במידה ניכרת 

ל ספורטאי, בוודאי כשמדובר בספורטאי עלית. לפיכך, עלינו לנקוט בכל האמצעים בתפקודו ש

 העומדים לרשותנו להגנה על הספורטאים מפני הדבקות בנגיף.

ההתמודדות היום עם המגפה כוללת איתור ובידוד של נשאים וחולים, יחד עם ריחוק חברתי 

 עומדת בפתחו של סגר שלישי. אך לצערנו זה לא מספיק. לראייה, ישראל  –ומיגון אישי 

 

במהלך החודשים האחרונים פותחו מספר סוגי חיסונים כנגד הנגיף, תוך השקעת משאבים 

אדירה שלא היתה כדוגמתה עד כה. נזכיר כי מגפות רבות אחרות בהיסטוריה, כגון אבעבועות 

אות שנים וגרמו שחורות, פוליו ואפילו שפעת, גבו את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך מ

 אך נבלמו בעזרת חיסונים.  -לתחלואה קשה 

 

 החיסון הקיים בישראל כעת

העטוף במעטפת שומנית.  mRNAבשלב זה קיים בישראל חיסון של חברת פייזר, שהינו מסוג 

 החיסון אינו מכיל נגיף, ולא ניתן לחלות במחלה מהחיסון. 

בסיכון  95%איש אשר קיבלו את החיסון, נמצאה הפחתה של  20,000ממחקר אשר כלל 

, וכן באנשים עם מחלות 70ועד מעל  16להדבק בנגיף הקורונה. החיסון יעיל בכל קבוצות הגיל, מגיל 

 רקע יציבות כמו השמנה, מחלות לב, סוכרת, מחלת ריאה כרונית, ועוד. 
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יום מהראשונה.  21מנות, כאשר המנה השנייה ניתנת לאחר החיסון ניתן בזריקה לזרוע בשתי 

הגנה מלאה מתקבלת אך מהדבקה,  52%ראוי לציין כי כבר אחרי המנה הראשונה ישנה הגנה בת 

 שבוע אחרי המנה השניה.

 

 מי לא מתחסן?

בשלב זה לא יתחסנו אנשים אשר ידוע כי נדבקו בנגיף הקורונה או אנשים להם ידועה סרולוגיה 

 ית. עם זאת, אין צורך בבדיקה לנשאות לנגיף או לסרולוגיה לפני מתן חיסון. חיוב

( לתרופות או חיסונים אחרים, שכן לא יתחסן גם מי שפיתח תגובה אלרגית חריפה )אנפליקסיס

יש  –עלולה להגרם תגובה דומה גם לחיסון הנוכחי. נראה כי בעלי אלרגיות אחרות יכולים להתחסן 

 לברר זאת באופן פרטני עם הרופא המטפל/ רופא הסגל. 

 

 תופעות לוואי מהחיסון 

-ודמים, מופיעות יוםתופעות הלוואי שתוארו ממתן החיסון הן בעיקר קלות ומוכרות מחיסונים ק

יומיים. הן כוללות תופעות מקומיות כמו אודם ונפיחות באזור -יומיים אחרי החיסון, ונמשכות יום

מהמתחסנים, לרוב קל בלבד(, וכן  83%ההזרקה )באחוזים בודדים(, וכאב באזור ההזרקה )ב

 תופעות כלליות. 

 תופעות הלוואי הכלליות הן:

o )חום )באחוזים בודדים 

o  לאחר מנה שניה( 59%לאחר המנה הראשונה,  47%בינונית ) -קלהעייפות 

o ( 52%לאחר המנה הראשונה,  42%כאב ראש )לאחר מנה שניה, לרוב קל 

o ( 35%לאחר המנה הראשונה,  14%צמרמורות )לאחר מנה שניה 

o ( 37%לאחר המנה הראשונה,  21%כאבי שרירים )לאחר מנה שניה 

o ( 22%ה, לאחר המנה הראשונ 11%כאבי מפרקים )לאחר מנה שניה 

o ( 11-10%שלשול )מהמתחסנים 

 

שוב יודגש כי תופעות אלו נמשכות בדרך כלל לא יותר מיום עד יומיים, ולא צפויות להפריע 

לתפקוד במידה משמעותית. עם זאת, לאור השכיחות הגבוהה יחסית, יש לקחת אותן בחשבון בעת 

 תכנון תזמון החיסון, על שתי מנותיו. 

קב אחר תופעות הלוואי במתחסנים במסגרת המחקר נמשך חודשים בודדים עד כה, אמנם המע

ואין מידע לטווח ארוך יותר מכך. עם זאת, ניסיון רב שנים עם חיסונים מסוגים שונים, כולל 

בטכנולוגיות החדישות, לא הצביע על סיכונים מאוחרים יותר. חשוב לציין כי ניטור תופעות הלוואי 

עשה על ידי ועדות עצמאיות שאינן קשורות ליצרניות החיסונים, וכל הנתונים נבדקים נ 3במחקרי שלב 

 על ידי רשויות הבריאות. 
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מעבר לזאת, מתבצעים כעת חיסונים באוכלוסיה הכללית במספר מדינות, תוך ליווי תקשורתי רב, 

וארה מעלה. נכון למעט התגובה האלרגית אשר ת –ולא הופיעו תופעות לוואי שלא היו ידועות עד כה 

 ליון איש כבר חוסנו ברחבי העולם.ימ 4.8ליום כתיבת מסמך זה, 

 

 היכן מתבצע החיסון?

מתן והמיקום למועד ההאיגודים/ענפים כדי לתאם את תיצור קשר עם  היחידה לספורט השגי

 . הסגל האולימפיהחיסון לכל ספורטאי 

 

 להלן מספר תשובות לשאלות שכיחות בציבור הכללי

 (למחלות זיהומיותראל שיבהאולימפי יועצת הוועד  המרכז הרפואי שיבא, פרופ' גליה רהב,בשיתוף )

 

 האם מהירות יצירת החיסון פוגעת בבטיחות החיסונים?

לא. הרצף הגנטי של הנגיף אופיין כבר תוך שבוע מההכרזה על ההתפרצות בסין, והטכנולוגיות היו 

כבר קיימות ברובן. מכאן היכולת להתקדמות המהירה בפיתוח החיסון. הפיתוח המהיר של החיסון 

, התעשייה והמדע. לא נעשה כל קיצור של הליכים נעשה בזכות ההשקעה המשולבת של הממשלות

 (.3ו 2משמעותיים, אך כן קוצרה הביורוקרטיה, ובוצע חיבור בין שלבי ניסוי שונים )פאזה 

 

 האם יש מידע נוסף לגבי טכנולוגיה זו?

רבים.  , ופותחו באמצעותה חיסונים כנגד פתוגנים1989מוכר כבר מ  mRNAכן. שימוש בטכנולוגית 

ובשל העדר דרך טובה  mRNAאולם, חיסונים אלו לא פרצו לשטח בשל חוסר היציבות של ה 

 להחדירו לתא. מגבלות אלו הוסרו כעת.

  

 האם החיסון עלול לגרום לשינויים גנטיים בגוף?

של הנגיף אינו נכנס לגרעין התא, ולפיכך אין כל סיכון להשפעות גנטיות. מולקולות  mRNAלא. ה 

mRNA .שמצויות בתא מתפרקות במהירות 

 

 האם החיסון עלול לגרום לעקרות?

 לא. אין כל דמיון בין חלבון הנגיף אשר מיוצר על ידי החיסון לבין מרכיבים שלייתיים.

 

 אם אתחסן, האם עדיין אצטרך לעמוד בכללי הריחוק החברתי וחבישת המסכה?

ים למידע אם החיסון מונע גם נשאות ללא כן. ברור שהחיסון מונע מחלה, אך אנחנו עדיין ממתינ

תסמינים, אך שעלולה להדביק אחרים. עד שיצטבר מידע זה, יש להמשיך ולעמוד בכללי הריחוק 

 החברתי וחבישת מסכה.
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 מה עם המוטציות של הנגיף?

 mRNAנראה כי החיסון מגן גם כנגד המוטציות אשר זוהו עד כה. מעבר לכך, אחד היתרונות בחיסוני 

שאם יהיה זן חדש שהחיסון הנוכחי לא יעיל נגדו, ניתן יהיה לייצר חיסון נגדו בזמן קצר ביותר.  הוא

 מעקב הדוק בנושא זה.מתנהל שכמובן 

 

 

 סיכום

המלצת הועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל היא כי ספורטאים תחרותיים, כולל 

 .ספורטאי עלית והסגל האולימפי, יתחסנו כנגד נגיף הקורונה החדש

הסיכון במחלה עצמה לספורטאי תחרותי הינו משמעותי, ועלול אף לסכן קריירה שלמה. 

החיסון הקיים כעת בישראל הינו יעיל מאוד במניעת תחלואה, לפחות למשך המעקב הידוע עד כה. 

עקב תופעות הלוואי, שברובן קלות וחולפות במהירות כמתואר, יש לתזמן את מנות החיסון כך שלא 

 תחרות או מחנה אימונים.יתרחשו בעת 

 

אנו ממשיכים לעקוב אחר המידע המצטבר לגבי התחלואה מהנגיף והחיסונים כנגדו, 

 והמלצות אלו יתעדכנו בעתיד אם יעלה הצורך.

 

 בברכת המשך פעילות בריאה ובטוחה,

 

 

 פרופ' גל דובנוב רז,

 יו"ר הועדה הרפואית

 הוועד האולימפי בישראל

 

 פרופ' דני נמט

 אימנהל רפו

 הוועד האולימפי בישראל

 

 


