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 SCID Compass אודות
SCID Compass החיים אורח שיפור הינה המטרה כאשר, לאומית ברמה ותמיכה, משפחתית לרשת גישה, חינוכיים  חומרים מספקת 

 .SCID עם הנולדים תינוקות של
 

SCID מפני התינוק על להגן מסוגלת אינה החיסונית המערכת .מתפקדת חיסונית מערכת ללא נולד תינוק בה, גנטית מחלה הינה  
 . חיים ומסכנות עצמן על החוזרות קבועות ממחלות סובל SCID עם ילד, מכך כתוצאה. זיהומים

 
SCID Compass אבחוני על מידע מספקת SCID ,האתר באמצעות, ותמיכה, טיפולים :www.scidcompass.org ,חומרים 

 .תפוצה ורשימות חברתית מדיה באמצעות SCID לקהילות וקישורים, מודפסים
 

 סוכנות, HRSA-ה של ממשלתית מלגה באמצעות ממומנת  SCID Compass תכנית, Immume Deficiency-ה עמותת של תוכנית
 . האמריקאי הבריאות  משרד מטעם

 
 כחלק) HHS( האמריקאי הבריאות  משרד של) HRSA( הבריאות ושירותי המשאבים מנהל י"ע נתמך זה פרוייקט: HRSA הזהרת
 בלבד ים/ המחבר  של הם התכנים. ממשלתיים ינםשא מקורות במימון ריבית 0% עם ב"ארה דולר מיליון  2.97-ב המסתכמת ממלגה

 .ב" ארה ממשלת או, HHS-ה, HRSA-ה, את מעודדות ולא, של הרשמיות דעותיהם את מציגים  בהכרח ואינם

http://www.scidcompass.org/
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איפה אתם נמצאים  
במסע שלכם עם  

SCID ? 

 
  כנראה והנכם מפחיד  להיות עשוי, SCID כלומר, ומשולב  חמור החיסונית במערכת פגם יש שלכם  הרך  שלתינוק  ללמוד

 מצב לא  כנראה הוא SCID, זאת בכל. מהאבחנה ומפוחדים מבולבלים להרגיש הזה בשלב  גמור  בסדר  זה. חוששים
 . זה את  יהיה שלו   שלתינוק מצפה לא אחד ואף ,  עליו ששמעתם  רפואי

 
  כאן, SCID Compass עם  יחד, משפחות אותם - SCID יש שלילדיהם אחרות  משפחות ישנם .לבד  לא אתם - זכרו

  שתקבלו  מנת על למשפחות אתכם מחבר  SCID Compass,  והמשאבים התמיכה  קבוצות באמצעות. בשבילכם
 .שלכם הדרך את שעברו   מאלו  ומידעית רגשית תמיכה

 
 . שלכם לתינוק ביותר  הטוב הטיפול  למתן להתקדם  תוכלו ואיך SCID זה  מה  לכם להסביר  לנו תנו



 SCID-מבינים את ה
 

 ? SCID זה מה
SCID  חיסונית מערכת אין לתינוק  בו רפואי מצב הינו 

  שנלחמים מתאים מורכבת החיסונית המערכת. מתפקדת
 את אין  SCID עם  לילד.  לחלות  מתינוק ומונעים  בזיהומים

 . הגנה  אותה
 

 שהם  היא SCID  עם התינוקות לכל המשותפת הבעיה 
  כמות.  בכלל T תאי ללא   או, T תאי  מידי מעט עם נולדים

 .אפסית או ביותר נמוכה  הינה שלכם  בתינוק T-ה תאי
 

 תעבוד החיסונית שהמערכת  מנת  על הכרחיים T תאי
, אחר בזיהום נדבק  או מצטנן  שלכם התינוק אם. כראוי 

  הצינון. האנשים שאר  כמו בזיהום להילחם יצליח לא  הוא
 . חיים ולסכן  יותר לחמור  להפוך עשוי

 
  בדיקה ותבאמצע SCID יש שלכם  שלתינוק קבעו  רופאים

 הראתה השגרתית הבדיקה. נוספות  ובדיקות שגרתית
  מפני  הגנה על האחראים, T-ה  תאי שכמות  לרופאים
 . שלכם בילד נמוכים  מאוד  היו ,  זיהומים

 
SCID שנה בכל ילדים 58,000 מתוך 1-כ. נדיר הוא  

  של מקרים 76-ב  מדובר, כ"בסה. SCID עם מאובחנים
SCID ב "בארה שנה  בכל . 

 
SCID גזע, דת בין הבדל ללא ,  תינוק כל על להשפיע  עלול ,

 מעמד  או, מין

 
 

 
  בקהילות  יותר נפוץ הוא, זאת עם. אקונומי-סוציו

  האמיש  וקהילות נאווחו  מדינת כגון, מסוימות
 . והמנוניטים

 
, בלידה  בריא להיראות  עשוי  SCID עם  שילד  אף על

  נחשף  הילד אם. מחיידקים מאוד פגיע הילד
  יחלה כנראה הוא, פטריות או בקטריות, לוירוסים

 חיסונית  מערכת ללא בזיהום להילחם  ינסה  כאשר
  להיות עשויים SCID עם  לילדים זיהומים. שלמה
 . חיים מסכני

 



 SCID-מבינים את ה
 

 ?SCID-ל  גורם מה
  בנויה  החיסונית המערכת. כראוי המתפקדת חיסונית מערכת אין החיסונית במערכת משולב חמור פגם עם הנולד  לילד

 . הגנה אותה את אין SCID  עם לילד. מלחלות אדם  על  שמגנים בגוף  מתאים
 

  או בקטריות ,לוירוסים נחשף הילד  אם. מחיידקים מאוד  פגיע הילד, בלידה  בריא להיראות  עשוי  SCID עם  שילד  אף על
  עשויים  SCID עם לילדים  זיהומים. שלמה חיסונית מערכת ללא בזיהום להילחם ינסה כאשר יחלה כנראה  הוא , פטריות

 . חיים מסכני  להיות
 

  בתור ומשמשים בתאים נמצאים גנים. לילד מהורה שעוברות גנטיות טעויות י" ע נגרמים  SCID-ה מקרי  מרבית
.  מוח  או לב של בהכנה הקשורים גנים מאוד הרבה  יש, למשל . שלנו הגוף  של וניםהש   החלקים  כל את להרכיב ההוראות

 . בריאה  חיסונית  מערכת בשביל הנדרשים גנים  מספר  ישנם
 

  של סוג  כל . לבנים דם תאי כולם שהם, Natural Killer (NK) ותאי, B תאי , T מתאי מורכב החיסונית  מהמערכת חלק
  מנת על  ביותר הכרחיים הינם T תאי . לשרוד נוכל  לא  T תאי ללא, אבל. שונה  באופן מחלות  בלחימת עוזר תא

 .SCID-ל הגורם הינה  T תאי של  אפסית  או  מאוד נמוכה כמות. בזיהומים תילחם החיסונית שהמערכת
 

 SCID-ה שם לרוב .  SCID-ל  להוביל  עשוי  הגנים מאותם באחד פגם. T תא ליצירת  הנדרשים שונים גנים  מספר  ישנם
 . דאמינאזה אדנוזין או,  ADA-ה הוא הפגום הגן,  ADA SCID-ב, למשל. הפגום לגן םבהתא  נקבע

 
  כמות  עם  SCID, למשל. NK-ו, T, B-ה תאי מספר  בייחוד,  הלבנים הדם  תאי לכמות בהתאם SCID ממיינים  אנו, לעיתים
 B  תא, שלילי T את כלומר+ (T-B-NK כ  ומתוארת נכתבת NK תאי של  שגרתית  כמות אך, B ותאי  T תאי של נמוכה 
 .SCID) חיובי NK תא, שלילי

 
  של  אפסית או מזערית כמות  יש  SCID-ה  סוגי  לכל, חסרים או נמצאים  B תאי או NK תאי אם  או, הפגום לגן  קשר  ללא
. T תאי של אפסית  או נמוכה כמות מזהה SCID עם  תינוקות לזיהוי שמשמשת השגרתית  הבדיקה. תקינים T תאי

 . הפגום  לגן  קשר  ללא, SCID-ה  סוגי כל את  לזהות סוגלתמ  הבדיקה, זו מסיבה



 SCID-מבינים את ה
 

 .SCID-סוגי ה

 X-linkedהמושפע. הסוג הנפוץ ביותר הוא  וכל אחד מוגדר בהתאם לגן, SCIDסוגים שונים של  20ישנם מעל 
SCID ,שלרוב משפיע על בנים בלבד. סוג ה-SCID  קובע את שיטת הטיפול, לכן חשוב לדעת את האבחון המדויק

 כוללים:  SCIDשל ילדכם. סוגי 

• X-linked SCID • Coronin-1A deficiency SCID 
• ADA SCID • CD 45 deficiency SCID 
• RAG-1 and RAG-2 deficiency SCID • DNA ligase 4 deficiency SCID 
• IL7R SCID • DNA ligase 4 deficiency SCID 
• DCLRE1C, or Artemis, SCID • LAT deficiency SCID 
• JAK3 deficiency SCID • Reticular dysgenesis SCID 
• CD3 complex component deficiency SCID • Cernunnos-XLF deficiency SCID 

 

 ?חשוב  בידוד למה
  התינוק על  לשמור מנת על  יחד לעבוד תצטרכו והרופאים אתם,  בזיהומים להילחם דרך  אין שלכם  שלתינוק מכיוון

 שלכם שהתינוק החיידקים כמות את להפחית אחת דרך. לטיפול  עד האפשר ככל הקטנה חיידקים כמות עם  בסביבה
  מהבית בידוד לבצע  ניתן. בידוד  נקרא זה. שלכם  התינוק  את לבקר שיכולים  האנשים כמות הגבלת הינה  אליהם נחשף

 . לחלות לו לגרום  שעלולים לחיידקים להיחשף שלכם  מהתינוק למנוע  היא  המטרה.  ח"מביה או
 

 : זו חשובה  בתקופה זיהומים למניעת נוספים שיקולים  מספר  להן
 . חיים יםבחיסונ  שלכם  התינוק את   לחסן  אין •
 . בלבד מוקרנות דם תרומות לקבל   יש •
 . הנקה לפני  CMV בדיקת לעבור התינוק אם על •
 . ביקורים  ולהגביל הבידוד  לדרישות  להיצמד  יש •
 .הדוקות ידיים-שטיפת  הנחיות  על  שמרו •
 רוח  אבעבועות, למשל .  התינוק  את לבקר  אסור חולים  לאנשים לכן,  זיהום לכל מאוד  פגיע שלכם  התינוק •

 .SCID עם לילד קטלניות להיות עלולות



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חקירת אפשרויות  
 טיפול 

 
 חיים  להצלת הכרחיים הינם וטיפול מוקדם  אבחון. טיפול קבלת  הוא  SCID עם שלכם המשפחה  של  במסע חשוב צעד
 . SCID עם אובחנו אשר ילדים  של

 
 אובחן ילד אם. מוצלחת החלמה  של יותר גבוה סיכוי  יש  לחייהם הראשונים  החודשים במהלך שמטופלים  לתינוקות

  יוכלו SCID עם הילדים  רוב, מוקדם  טיפול  עם. 90% מעל הוא רב זמן לשרוד הסיכוי, חמור זיהום לפני, מוקדם ומטופל
 .בעצמם מתפקדת חיסונית מערכת לפתח

 
  והמלצות,  הילד  בריאות, SCID-ה סוג בינהם, גורמים במספר תלוי SCID עם  לילד ביותר הטוב הטיפולים  מסלול

 כהשתלת גם הידוע),  HSCT( המאטופואטית  גזע תאי השתלת באמצעות מטופלים SCID עם  התינוקות רוב. הרופאים 
. קליניים בניסויים נמצאים שכרגע,  גנטיים טיפולים הינה, פחות נפוצה  אך, נוספת מבטיחה אפשרות). BMT( עצם מח

 עובר  שהילד עד זמני  כטיפול ADA-SCID עם  לילדים רק בו להשתמש ניתן. אנזימים להחלפת  טיפול הוא שלישי   טיפול
HSCT  גנטיים  טיפולים או. 



 טיפול   אפשרויות
 

HSCT :כללית  סקירה 
).  BMT( עצם מח  כהשתלת גם הידוע), HSCT( המאטופואטית גזע תאי השתלת הינו   SCID-ל  הסטנדרטי הטיפול , כיום

 מתרבים הדם  יצירת תאי. שלכם  בתינוק אותם ושמים, מתורם  בריאים דם-יצירת  תאי לוקחים רופאים, HSCT-ב
 . חיסונית מערכת שלכם לילד ומספקים

 
HSCT מספר עובר התינוק,  ח"בביה ח"בביה חודשים מספר  של  שהייה שדורש  שלבים  מספר עם רפואי  תהליך  הוא 
 לתרומת ביותר  המתאים התורם מיהו קובעים הרופאים,  בעיקר. HSCT-ל  להתכונן מנת על אחרים  ותהליכים בדיקות

 הצלחת סיכויי את ולשפר  לזיהום הסיכוי את להקטין  מנת על  תרופות מקבל התינוק.  התינוק   של  HSCT-ל דם-יצירת תאי
 . הטיפול 

 
  רופאים, HSCT  לאחר. בלבד  שעות מספר  ונמשך דם לעירוי  דומה התהליך, העצם מח תאי  את מקבל כשהתינוק

, HSCT עם. מוצלח HSCT-ה  האם  לקבוע  מנת על חודשים מספר  למשך התינוק  של  החיסונית המערכת  על מפקחים
 . HSCT מחדש  לבצע יש ולעיתים, יםסיבוכ מספר להיות עלולים

 
  בחירה  לכם שתהיה  או, HSCT-ל   להשתמש תוכלו  השתלה מרכז לאיזה  לקבוע עשוי  שלכם  הרפואי הביטוח

 . התהליך  ביצוע למיקום  בנוגע
 

 כללי  מעבר : גנטיים טיפולים
  לבצע וניתן , ספציפי  גןב לטפל מותאם  גנטי טיפול, SCID-ה  סוגי   בכל לטפל  מנת על  בו להשתמש שניתן,  HSCT-ל  בניגוד

  גנטיים טיפולים, בנוסף. Artemis SCID-ו, X- linked SCID, ADA-SCID כגון, בלבד  SCID של  מסויימים  לסוגים אותו
 רופאים, קליניים  בניסויים). FDA( האמריקאי והתרופות המזון מנהל  י "ע  אושרו לא ועדיין קליניים בניסויים נמצאים   עדיין
 . רגיל  לשימוש שיאושר   מנת על הטיפול את לשפר איך עם מתנסים  עדיין

 
  מתוקן  עותק ומכניסים,  גן של השגוי העותק   את להם שיש התינוק של  הגזע תאי  את מוצאים רופאים , גנטיים בטיפולים

 ויוצרים משתכפלים המתוקן  הגן  עם התאים. התינוק  אל  התאים את מחזירים הם, מכן לאחר. התאים לאותם  הגן  של
 . בתינוק  יתחיסונ מערכת

 
).  NIH( ב"בארה לרפואה הלאומי ובמכון  ב"ארה ברחבי לילדים חולים בבתי כעת הקורים קלינים ניסויים  מספר  ישנם
 גנטיים  בטיפולים שבוחרים  ילדים  של  משפחות /https://clinicaltrials.gov באתר זמינים קליניים  ניסויים בדקו

 . קליני   בניסוי להשתתף צריכות

https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/


 טיפול   אפשרויות
 

 כללי  מעבר : טיפולית-טרום  התניה
. גנטיים טיפולים או) HSCT(  המאטופואטית גזע תאי  השתלת לפני  לקבל עשוי  שילדכם טיפול-טרום מתארת התניה

 תאי  את לקבל ילדכם את  להכין מנת על  אחרות תרופות או/ ו כימוטרפיה לקבל עשוי  שילדכם  היא התנייה משמעות
 . בילדכם מוצלחת לתוצאה  הסיכוי את להגדיל  היא  המטרה. החדשים הגזע

 
  הקצר לטווח  ילדכם  של הבריאות תוצאות את ולשפר בטיפול רפואיים לסיבוכים הסיכויים את  להוריד יכולה התנייה
 : הבאים האפשריים הסיבוכים של ההשפעה את להקטין  עשויה התנייה. הארוך  ולטווח

 

  הגזע שתאי לב לשים עלולה ,  כראוי  עובדת לא היא אם  אפילו,  ילדכם  של החיסונית  המערכת  :שתלההה  דחיית •
 . אותם ולהרוג, שונים הם  החדשים

  למח להיכנס יכולים  הם  בו מקום  למצוא לא עלולים החדשים  הגזע תאי:  להיטמע  החדשים הגזע  תאי כישלון •
 . מלאה חיסונית למערכת  הדרושים הגזע תאי של ניםהשו הסוגים להשתכפלות יגרמו לא ובכך, ילדכם  של העצם

  תאי ליצור מנת  על לעבוד  ולהתחיל להיטמע עשויים  החדשים הגזע תאי : חלקי  באופן נטמעים החדשים  הגזע תאי •
T תאי נוצרים בהם, בעצמות  נטמעים  לא אך, הטימוס בעזרת חדשים B .להזדקק עלול ילדכם, קורה  וזה במידה  

 למערכת  לסייע  מנת על מתמשכים טיפולים או,  אנטיביוטיקה, חייו כל  לאורך אימונוגלובין החלפת לטיפולי
 . החיסונית 

 

 כללי   מעבר : האנזימים להחלפת וליםטיפ
  חסר ADA-SCID עם לילדים.  זמינים,  PEG-ADA  הקרויים, האנזימים להחלפת  טיפולים,  ADA-SCID עם  לילדים
  בסיס על  לשריר  הזרקות מקבלים ילדים, PEG-ADA בטיפולי. שלהם  החיסונית  המערכת לתפקוד  שעוזר  חשוב אנזים
 למערכת  מאפשרות אלו  הזרקות). ADA( דאמינאזה אדנוזין , החסר נזיםהא את המכילה  תרופה של, לפחות שבועי

 . לתפקד  החיסונית
 

  טיפול לקבל מתכננים הם אם  אפילו ADA-SCID  עם באנשים  בטיפול חשוב זמני צעד הינו  PEG-ADA-ב שימוש
  רעלים של הרמה  את במהירות להקטין יכול קצר  לטווח PEG-ADA  שאפילו מכיוון זאת.  בקרוב HSCT  כגון, קבוע

 . SCID-ל  וגורמים, T  תאי כולל, לבנים דם תאי  הורגים  אלו סרעלים . ADA אנזים  ללא  בגוף שהצטברו  מסוימים
 

 עד זיהומים  פחות יהיו שלתינוק  כך, בתינוק T-ה תאי כמות  את מגדיל HSCT  לפני PEG-ADA באמצעות בתינוק  לטפל
 . משמעי  חד  טיפול שניתן

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניווט בשהיה ביה"ח
 
 
 

 ח "לביה  טיפים
  על לשמור  יש, זה בזמן.  יותר  ואף חודשים מספר  לארוך שעשויה  ח"בביה ארוכה  שהיה  דורש לרוב  SCID טיפול

 .לזיהום  הסיכוי  את ולהקטין החידקים התפשטות את  להקטין מנת  על הכרחי הינו  בידוד. בבידוד התינוק

  לחיים דרכים מספר מפורטים למטה.  לחץ ולהקטין ח"בביה זמנם את לנצל  מנת על משפחות  בשביל דרכים ישנם
 . ח"בביה

  להפיג מנת  על משפחה  חברי של ביקור או, מדיטציה, הליכה, גופנית  פעילות שקלו. בחדר משהייה  הפסקות  לקחו •
 . המתח את

 . מספיק  ושנו   כראוי אכלו •
 . הרפואי  לצוות  שאלה  וכל, רפואי מידע, התינוק  של  הרפואי  מצבו אחר לעקוב  מנת על מחברת צרו •
 . ביומן אישיים רגשות  הביעו •
 . הבטן על וזמן, קריאה,  האכלה  לכלול ניתן. שלכם  התינוק עם יומית שגרה בצעו •
,  כלכלית עזרה  כגון בנושאים לדון מנת על העצם מח  השתלת  מתאם או ח" ביה  של  הסוציאלי העובד  עם היפגשו •

 . מניז  ואכלוס,  תעסוקה בעיות



 שהיה בביה"ח 
 

 תמיכה 
  כגון, עיקריים מטפלים רק. התינוק חדר אל להיכנס אסור שלמבקרים  מכיוון, חברתי לבידוד להוביל  עלול הפיזי הבידוד
 מאושרים, הורים

 . הנפשי מצבכם על  לשמור מנת על הבאים  הצעדים  את שקלו.  התינוק  חדר אל  לכניסה

 SCID Angels for באמצעות אחרים הורים  ופגשו  SCID Compass באמצעות ומידע  באינטרנט  תמיכה קבלו •
Life הכתובת באמצעות  www.scidangelsforlife.org . 

 . ח"ביה  של סוציאלי  מעובד עזרה בקשו או, בטראומה המתמחה נפשית בריאות מומחה  עם היפגשו •
 . שבבית  הנוספים לילדכם צ"אחה  ופעילויות בהסעות חברים או מסבים  עזרה בקשו  •

 מאובחנים תינוקות של הורים.  קשה  מטלה להיות עשוייה SCID  עם אובחן שילדכם ומשפחה חברים ליידע , בנוסף
 . נוסף למידע  SCID Compass לאתר וחברים משפחה להפנות יכולים

  על לשמור  יש   למה לאחרים להסביר  מנת על בהם להשתמש יכולים שהורים  עיקריות נקודות רמספ מפורטות כאן
 . בבידוד התינוק

• SCID  חיסונית מערכת אין  לילד  בו חיים-מסכן רפואי מצב הינו . 
 . קטלני  להיות עשוי  בילד שמתפתח זיהום כל, חולה  אינו כרגע שהילד  אף על •
 . לחדר  הנכנסים החיידקים  מספר את  להקטין מנת  על, התינוק  עם קשר ליצור מורשים ח" ביה  וצוות הורים ורק  אך •
,  טיפול  לאחר.  חודשים   מספר   לקחת  עשויים,  חדשה  חיסונית  מערכת   לתינוק   לספק  שמטרתם,  לתינוק  טיפולים •

 . לבקר  יכולים וחברים משפחה, עצמו משל חיסונית מערכת מייצר  הילד  כאשר

http://www.scidangelsforlife.org/


 שהיה בביה"ח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמיכה 
  מספר מפורטים מטה. מקבל שילדם  לטיפול בנוגע שאלות ויש במידה ולדבר בילדם לתמוך ומטפלים הורים על

 .הילד  את  שיפגשו  הרפואיים הצוותים עם מדברים כאשר לזכור שחשוב טיפים

  שעשויות  ושאלות הערות לרשום מנת  על  לפגישות ועט מחברת הביאו. שאלות הרופאים  את שאלו •
 . בהמשך לעלות

 .לבד  בחדר התינוק את לשים יש. ביותר הטוב הבידוד את לתינוק המאפשרת  ח"ביה של  יחידה בקשו  •
 למשל . האחראי  הרופא י"ע   שנקבעו ההוראות אחר  עוקבים לחדר הנכנסים הרפואיים שהצוותים  וודאו •

 . וחלוק, כפפות, מסכה עטיית,  ידיים וחיטוי שטיפת
  ההורים את ומחשיבים שאלות  בשמחה מקבלים, רופאים   כולל, הרפואיים הצוותים רוב. אסרטיבים  היו •

 . הילד   של הרפואי  מהצוות  כחלק והמטפלים

 

,  בדיקות  תוצאות כולל, אלו מסמכים. רפואיים למסמכים תיוק מערכת  או קלסר לשמור ההורים על
 לקבל ס"ביה ולצוות, עתידי רפואי לצוות מאפשרים רפואיים תהליכים של ועותקים, מידע טבלאות

,  אשפוזים, מעבדה תוצאות  לכלול עשויים רפואי מקלסר חלקים .הילד של מצבו על  למידע קלה  גישה
 . נמרץ בטיפול וביקורים, אימונוגלובין הזמנות, רנטגן  בדיקות, פתולוגיים דוחות, מומחים



 עצמי לטיפול טיפים
 נורמלי  מה

;  חיידקים על הלחץ;  ח"בביה  טיפול ולאחר במהלך, לפני הבידוד.  דמאו  גבוה לחץ עוברים SCID עם ילדים  של  הורים
 טווח  ארוכות שליליות  השפעות להיות עלולים גורמים אותם לכל  - הילד  של  והחלמתו  לבריאותו בנוגע יומי-היום החשש 

  לנהל םלכ  לסייע  מנת על בטראומה המתמחה  פסיכולוג  עם קשר צרו. לבד זה את  לעבור צריכים לא אתם.  ההורים  על
 . לתסמינים בהתאם אבחנתכם מהו  וללמוד הנפשי הלחץ את

  להלן .  נוספת לעזרה זקוקים הנכם  אם עזרה לבקש  רע  זמן  אין .  SCID עם  בתינוק   מטפלים  כאשר ומצופה רגיל  הוא לחץ
 . בפליטתם לסייע   יכול שפסיכולוג  רגשות מספר

 ידיעה   וחוסר חשש •
 שלכם  התינוק בריאות  על דרוכה הרגשה •
 להירגע   יכולת חוסר •
 ושחיקה   עייפות  של הרגשה •
 אחרות  מטלות על  בהתמקדות קושי •
 רגע  מידי  או יום מידי שמשתנות  רגשות ערבוב  של הרגשה •
 וחברים ממשפחה ניתוק של הרגשה •
 זוגכם עם לחץ •

 :אליהם  לב לשים סימנים
 : יותר  עמוקה או /ו  מיידית לעזרה צורך על להצביע עשויים הבאים  הסימנים

 יום  כל כמעט, הזמן רוב עצב, דכאוני  חרו מצב •
 בהם התעניינתם שבעבר בדברים עניין חוסר •
 הזמן   רוב מנוח  חוסר או  עצבנית הרגשה •
 תקווה -חסרת הרגשה •
 . חריג  בידוד או, בדידות, אשמה  של הרגשה •
 שינה   או באכילה  קושי •
 עצמי   טיפול של יומיות-יום משימות להשלים  יכולת חוסר •
 אחר  מישהו  של או עצמית פגיעה של  מחשבות •
 זוגכם עם הסכמה חוסר •
 חברים  או משפחה עם  מעציבות  אינטרקציות •



 עצמי לטיפול טיפים
 

 הנפשית לבריאות דואגים

  עם בעבודה ניסיון  יש לרוב  אלו למומחים.  רפואי  פסיכולוג או  פדיאטרי לפסיכולוג  הפניה  הרפואי מהצוות בקשו  •
 .חיים  מסכנות  או/ו,  ארוכות,  טראומטיות  מחלות עם והורים ילדים

 .להשתתף מבוגרים שמספיק  ילדים לכם  ויש  במידה, משפחתי וטיפול,  זוגי טיפול, אישיים טיפולים שקלו •
  תגובות,  התעלמות, רצויים בלתי  זיכרונות או  לילה  סיוטי כולל , טראומטי לחץ של סימפטומים חווים אתם אם •

 ). PTSD(  טראומה-בפוסט ניסיון שלו   פסיכולוג  עם קשר שתיצרו  מומלץ,  דכאוני רוח  מצב או,  חשש, מוגברות
  לאילו  בנוגע לשאול דאגו . באיזורכם מכוסים  נפשית בריאות לאנשי בנוגע ושאלו שלכם הביטוח  עם קשר צרו •

 להתבצע  עשוי החיוב,  -מהמקרים בחלק, כי לב שימו . לא  או מכוסים שירותים  ואילו מתאפשרים יתרונות
 . רפואי  ואבחון ילדכם של  הביטוח באמצעות

  PMD-ה  עם  לדבר  לבחור  ניתן ,  וראוי  במידה .  לפסיכולוג  להפניות  בנוגע)  PMD(  שלכם  העיקרי  הרופא  עם  דברו •
 שמתמחה   רופא,  לפסיכיאטר  אתכם  להפנות   עשויים  הם.  לחץ  או  רוח  במצב  שיעזרו  לתרופות  בנוגע   שלכם

 חמורות   רפואיות   בעיות  עם  לילדים  שהורים  מאוד  נפוץ .  ונפשית  תרגשי  בבריאות  חששות  של  רפואי  בטיפול
 .הלחץ בניהול פסיכיאטרית עזרה  מקבלים

  שאתם   תרגישו  ואל,  לא  ומה  צריכים  אתם  מה  על  כנים  היו.  וחברים  משפחה  עם  קשר  צרו:  חברתית  תמיכה •
 . מיידי באופן  הודעה לשלוח או  חזרה להתקשר חייבים

 

 גנטי  ייעוץ
 כיצד להבין למשפחות לעזור  יכולים גנטיים יועצים. גנטי יועץ עם להיפגש להחליט עשויים SCID יש שלילדם משפחות

 . חייהם על משפיעות , SCID  כגון, מורשות מחלות

 בנוגע למשפחה  סיוע  להציע יכולים  גם אך,  בילד שאובחן SCID-ה לסוג בקשר מידע לספק יכול  גנטי יועץ
  הורים כאשר ההחלטות  קבלת תהליך בניהול משמעותי  חלק יש גנטיים ליועצים . משפחתי בתכנון  לאפשרויות

 .משפחתם את לבנות  שוקלים



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התמודדות
 לאחר הטיפול 

 מספר של הייצור את מודדים רופאים. עוברים שהשבועות ככל עובר שהתינוק  דרך אבי סדרת הינה  HSCT החלמת
 .בריאה  חיסונית מערכת של בבנייה שעוזרים  חיסוניים תאים של  שונים  סוגים

 
 : בינהם. HSCT-מ סיבוכים  או לוואי  תופעות לחוות עשויים, כולם לא  אך, מהמטופלים חלק

 
 זיהום
  יחלישו אחרות תרופות  או כימוטרפיה עם  בילד טיפול. האחרי אחד לפתח  או, ההשתלה לפני זיהום לחוות עלול הילד

 . מזיהומים יותר פגיע להיות לילד ויגרמו, יותר  אף הילד של  החיסונית המערכת  את
 

 שבועות  מספר לקחת עשוי  לילד.  ההשתלה ולאחר,  במהלך, לפני מונעת  אנטיביוטיקה עם  בתינוק מטפלים רופאים
 להאיץ  מנת על הזרקות לילד  נותנים רופאים לפעמים ולכן, בזיהום לחםלהי   מנת  על לבנים דם תאי מספיק להפיק
 למנוע  לעזור מנת  על ההשתלה  במהלך ניתנים נוגדנים החלפת טיפולי ), IG( אימונוגלובין . לבנים דם תאי של  יצירה
 . זיהום



 

 הטיפול  לאחר
 

 בהתנייה לוואי תופעות
  לעיתים. התנייה  הנקרא  בתהליך, כימוטרפיה בינהם, תרופות מקבל  הילד המקרים מן  בחלק, HSCT עובר  שהילד  לפני
 . ארוך לטווח  להיות עלולים וחלק, קצר  לטווח הינם  מהסיבוכים חלק . מההתנייה סיבוכים  מפתח הילד

 
  כאב לחוות  עשוי ילד. ומעיים, גרון ,בפה אלו   כולל,  רקמות על להשפיע  עשויים  הכימוטרפיה תרופות, הקצר בטווח

 . ושלשול, הקאות,  בחילה, לריור להוביל שעשוי , אלו  באיזורים
 

,  בקבוק באמצעות אוכל לא ילד אם. לאכול  לסרב עשוי  התינוק , בפה לשלפוחיות  לגרום  עשויה  שהכימוטרפיה מכיוון
 תינתן והפורמולה  הילד  של  לאף  נכנס הצינור . זמני באופן תזונתי עירוי לקבל או  הנחיר דרך האכלה   צינור יצטרך  הילד
 . הצינור  באמצעות לילד

 
  להפוך   עשוי  הילד.  לזיהומים  חשוף   להיות  לילד  ולגרום,  העצם  במח  התאים  את  לדלדל  עלולות  הכימוטרפיה  תרופות

 . דימום מבעיות ולסבול לאנמי
 

,  מהזמן בחלק. והכבד, הריאות, המוח כגון יםחיונ לאיברים נזק  לכלול  עשויות כימוטרפיה מתרופות טווח-ארוכי סיבוכים
 . לסרטן מוגבר  וסיכוי  נמוכה פוריות כוללים אחרים טווח-ארוכי סיבוכים.  תרופות באמצעות  הסיבוכים את  לתקן  ניתן

 
 בהטמעות כשל

  שנתרמו  החיסונית המערכת  תאי האם לבדוק  מנת על  קבוע  באופן התינוק  דם את בודקים רופאים, ההשתלה לאחר
  על חוזרים לרוב רופאים. בהטמעות כשל נקרא זה וסיבוך, בילד שורדים לא החדשים התאים, לעיתים. ומתרבים גדלים

 . השני בניסיון  מוצלחת  השתלה של י הסיכו את  לשפר מנת על  מראש לילד  התנייה מספקים לעיתים,  ההשתלה
 

 מארח  מול שתל  מחלות
  החיסונית המערכת תאי כאשר  קורה GVHD. GVHD,  מארח מול שתל מחלת לפתח  עלול הילד, ההשתלה לאחר

  את רואים מהתורם החדשים T-ה  שתאי מכיוון  היא הסיבה.  המארח או,  הילד את תוקפים, השתל  או, מהתורם
  ואיברים, הרירי הקרום, העיכול מערכת צינור, העור  על  קורות  התקיפות. כזר בילד הקיימות  והרקמות  האיברים
 .אחרות ותרופות סטרואידים עם  זו במחלה לטפל ניתן. והריאות הכבד כגון  מסוימים



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוזרים הביתה 

 שאתם   ודאו, ח "ביה את עוזבים שאתם  לפני.  זמנית בו  ומתוח שמח זמן זה, לביתכם אתכם שחרר שהרופא לאחר
 . דרוש טיפול  איזה יודעים

 
  לחלוטין  הוא שלכם  בתינוק שהטיפול  מכיוון, המסע  של ביותר המפחיד  השלב להיות עשוי  ח"ביה של עזיבה

 .ילדהם של השביר  הבריאותי במצב בהתחשב, מכך  נלחצים ההורים מרבית. באחריותכם
 

  הצוות.  הרפואי הצוות עם  המעקב פגישות לכל להגיע וודאו ח"לביה  בחירום  לחזור רכושתצט  למקרה  תוכנית צרו
  בריאה שלהם החיסונית שהמערכת  לוודא  מנת על  טיפול לאחר קבוע  באופן שלכם  התינוק בריאות אחר עוקב   הרפואי

 . מהטיפול לוואי תופעות ושאין



 

 הביתה  חוזרים
 נקו, הביתה חזרה התינוק  את מביאים  שאתם  לפני
  התינוק. אבק  ושאבו נקו, משטחים חטאו  - הבית את

  רוסיםוי, מבקטריות  מזיהומים פגיע  עדיין שלכם
 . ופטריות

 
  בריאות  על  לשמירת  חשוב צעד, לניקיון   בנוסף

 יסודית ידיים שטיפת. ידיכם את  לשטוף  היא  התינוק
 פעם בכל חמים מים עם לפחות  שניות  20 למשך 
  בה ביותר הטובה  הדרך הינה  בתינוק נוגעים שאתם
  להשתמש תוכלו. חיידקים התפשטות  למנוע  תוכלו

 לפני  ידיכם את לנקות) ל'אלכוג( ליידים חיטוי  בחומר
 . בתינוק שתגעו

 
 עדיין ילדכם כאשר לבית נוספים טיפים  מספר להלן

 : הטיפול  שלאחר הבידוד בשלב
 
 
 

 
 
 
 

 . הגרים לאלו מעבר, בבית מבקרים  תאפשרו אל •
  עד, מעון או , קניות,  כנסת בית כגון לבית מחוץ סגורים למקומות לבית  מחוץ SCID  עם הילד את לקחת  אין •

 . היציאות את  מאשרים שהרופאים
  שהם האפשרות , ספר  בבית או  יום במעון נמצאים אחיות  או אחים אם.  בילד לגעת ואחיות  לאחים לאפשר   אין •

 . הילד  עבור ביותר הגדולה הסכנה מהווה  הבית אל חיידקים יביאו
 .צינון  עם  אלו אפילו , חולים אנשים מהתינוק הרחיקו •
  קשר  אתכם ליצור  מהם ובקשו חיסונית  מערכת  ללא אח להם  שיש לומדים  תואחיו האחים  בו ס"ביה  את  יידעו •

 . ס" בביה  המתפשטות מחלות  ויש במידה
 . ניתן  אם, מחמד חיות מחדש   מקמו •
 . חיטוי  חומר  עם משטחים ניקיון באמצעות הבית נקיון  על  שמרו •

 
 שאלות 
 שלכם לרופא

 
  יודעים   שאתם   ודאו ,  ח " ביה   את   עוזבים   שאתם   לפני 
 . שאלות   ושאלו   נדרש   טיפול   איזה 

 ? תדירות ובאיזו, כמה, דרושות  תרופות אילו  •
 ? התרופה  של   הלוואי תופעות מהם •
 ? חשש  לעורר  אמורים סימנים או  תופעות אילו  •
  האפשרות   ומהי   הרופא  עם  קשר  ליצור  יש  מתי •

 שעות   במהלך  זה  את  לעשות   ביותר  הטובה
 ? ואחריהם הפעילות

  הסוציאלי   העובד   או   ילדכם   של   התיק   מנהל   עם   דברו 
  טיפים   לו   להיות   שיכולים   מכיוון ,  היציאה   לפני 

 . שימושיים   ומשאבים 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנון לעתיד

 הינו  SCID. אתכם יחשל זה אך, ומותשים ללחוצים אתכם  להפוך  עשוי זה. מאתגרת  חוויה היא  SCID עם בילד טיפול
 .ילדכם  עם ההווה  את  ולחיות, קטנים שבהישגים האושר   את לחגוג, פעם בכל אחד יום לחיות  מכם דורש  והמסע  מסע

 
  בריאה  חיסונית מערכת לפתח עשוי ילדכם. ילדכם לבריאות  הכרחיות הינן  זמן לאורך  שגרתיות מעקב  פגישות

  אימונוגלובין  טיפולי ותידרש,  פגומה להישאר עלולה ילדכם  של  החיסונית שהמערכת  או. הטיפול לאחר ומתפקדת
 . קבועים 

 
  ככל מוקדם  ילדכם  עבור שירותים  לתיאום מאמצים. ותיכון  יסודי ס "בי  ועד  מפעוטון,  בחינוך לעזרה להזדקק   עשוי ילדכם

 . שלהם החינוך להמשך בסיס  להם ותספק  למידה בתלסבי  מעברם עם  להם תעזור האפשר



 

 העתיד את מתכננים
 מוקדמת  התערבות

  או,  ודיבור מוטוריים כישורים כגון, בהתפתחות לפגר  עשויים הם, בבידוד  ובבית ח"בביה רב  זמן ימצא שילדכם מכיוון
-ADA,  לדוגמה. לנכות לגרום עלולים SCID-ה  מסוגי  חלק,  בנוסף). ADD( וריכוז קשב  הפרעת  כגון , קוגניטיבית  הפרעה

SCID כגון מוקדמים  התערבות לשירותי  זקוק  שלכם  הילד  האם שלכם הרופא   את שאלו.  שמיעה  בעיות עם מקושר 
 . פיזיים  וטיפולים, בעיסוק טיפול, דיבור טיפולי

 
  הידועות  - אלו תוכניות. לילדכם  להתאים  שיכולות  אלו  תוכניות לספק עשוי באיזורכם ס" ביה,  פרטיים לטיפולים  בנוסף
  מנת על  משאבים מספקות - Infant and Toddler Connection או, Child Find, Bright Beginnings  -כ ב"בארה
 . שהיא  סיבה  מכל התפתחותיים עיכובים שחווה  לילד לעזור

 
 ספר בית

 מותאמת   חינוכית  תוכנית  או  504  תוכנית  עותבאמצ  יכוסו   הם,  ציבורית  או  פרטית  במסגרת  חינוך  מתחיל  ילדכם   כאשר
)IEP .(לילדכם מתאימה תוכנית  איזו להחליט  מנת על  ס" ביה  סגל עם  דברו . 

 
  צוות באמצעות נוצר IEP-ה. מיוחד חינוך שצריך ב" בארה ציבורי ס" בבי ילד לכל  שפותח  משפטי מסמך הוא IEP-ה

 .תלמידל  בנוגע  ידע עם המחוז  ואנשי הילד  הורה/הורי  של  ייחודי
 

  ס" מביה דורשת 504 תוכנית. להתאים עשוייה 504 תוכנית כאלו ובמקרים,  מותאם  לחינוך  זקוקים הילדים  כל לא
  במידה איתכם  קשר יצירת לכלול  יכולות  התאמות. שלכם  הילד בריאות על לשמור  מנת על  מיוחדות התאמות לספק 

  תיוג. רפואיות  מסיבות חיסורים על עונשים סרתה  או, ס" בביה רוח אבעבועות או  שפעת כגון  מחלה התפרצות ויש 
 ." שונה  רפואית בעיה" להיות יכולה מהתוכניות לאחת שזקוק   SCID עם  לילד מתאים

 

 גנטי  ייעוץ
 כיצד להבין למשפחות לעזור  יכולים גנטיים יועצים. גנטי יועץ עם להיפגש להחליט עשויים SCID יש שלילדם משפחות

 . חייהם על משפיעות , SCID  כגון, מורשות מחלות
 

  תכנון לתוכניות  בנוגע להורים הדרכה  לספק גם יכולים הם אבל  בילד שאובחן SCID-ה  סוג  על מידע לספק יכול  גנטי יועץ
  את לבנות שוקלים הורים  כאשר ההחלטות קבלת תהליך בניהול משמעותי חלק יש  גנטיים ליועצים.  משפחתי

 .משפחתם



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מדריך לתכנון המשפחה



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מידע דפי
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Guide to HSCT 
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