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חולים20-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים20-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 
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טיפולהואשהבריאומחוליםשנלקחהפלזמהבאמצעותשונותויראליותבמחלותהטיפול•
בזמןבוצעכאשר,התמותהבשיעורהפחתהבעברהציגזהטיפול.שנים100-מלמעלהכברמוכר

,אלובמסגרות.MERS-ואבולהוהתפרצויות,2003בשנתSARS-הדוגמתשונותמגיפותהתפרצות
,בנוסף.בלבדרטרוספקטיבייםובמחקריםמוצלחיםמקרהבתיאוריבעיקרלפרסוםהטיפולזכה

תועלתהעלואשר,מבוססיםלאמקרהתיאורימספרפורסמו,הנוכחיתהקורונהמגפתבמהלך
.גבוהויעילותבטיחותפרופילעם,קשיםקורונהלחולימחלימיםבפלזמתלטיפולאפשרית

היעדר,(מחלימיםבחירת)בהכנתוסטנדרטיזציההיעדרלאורבעייתילהיותעשויבפלזמההטיפול•
,קרישהמערכתחלבוני,נוגדנים)המטופלבגוףפועלבהםהפעולהלמנגנוניבאשרברורההבנה

הוציאו,זאתנוכח.לטיפולברוריםקריטריוניםוהיעדר(ועודהחיסוניתבמערכתאחריםחלבונים
הנחיות(ECDC)מחלותולבקרתלמניעתהאירופיוהמרכזFDA-ה,(WHO)העולמיהבריאותארגון

.באמצעותהולטיפולמחלימיםפלזמתלמיצויבנוגע

מרכזיורבאקראי,פתוחמחקרבוצעהאחרוניםבחודשים,שעהלפייעילויראלי-אנטיטיפולבהיעדר•
תוםלפנינסגרהמחקר)מאודקשיםעדקשיםקורונהחולי103כללאשר,בסין,(רפואייםמרכזים7)

לטיפולבנוסף,מחלימיםבפלזמתטופלו52,מתוכם–(מתאימיםמטופליםבהיעדרהגיוס
.התסמיניםתחילתלאחרימים14ניתןהטיפול.בלבדהסטנדרטיבטיפולטופלו51בעוד.הסטנדרטי

43%-כמולאל52%-כשלבפלזמההמטופלתהקבוצהבקרבקלינישיפורהדגיםהמחקר
לתתבחלוקהגם.סטטיסטיתמשמעותיהיהלאהקבוצותביןההבדלכיאם,טופלהשלאבקבוצה

כיאם–בפלזמההמטופליםבקרבניכרשיפורהודגם(ונפטריםאנושחולים,קשיםחולים)קבוצות
סטטיסטיתמשמעותיהבדלהדגימובפלזמההמטופליםכייצוין.סטטיסטיתמשמעותילא

תגובהעללהעידיכולאשרדבר,טופלולאאשרלאלובהשוואהמגופםהנגיףשלפינויבקצב
.לטיפולטובהאימונית

למסקנותהגיעהלא,כהעדשפורסמומחקרים8נתוניבסיסעלבוצעהאשראנליזה-מטהכייוזכר•
והןהמידעמיעוטלאורהן–קורונהבחוליממחלימיםבפלזמההטיפולליעילותבהקשרברורות

בפלזמתלטיפולבנוגע,כיוםנערכיםנוספיםמחקרים47-מלמעלה,זאתעם.הדיווחאיכותלאור
שתוצאותיהםאפשר.(שוניםטיפולבפרוטוקולי,אחריםובמקומותבאיראן,ב"בארהכולל)מחלימים

.קשיםקורונהבחולימחלימיםבפלזמתהטיפולליעילותבאשריותרמובהקותתשובותיתנו

ויראליות-אנטילתרופותטיפוליתכתוספתבפלזמההשימושאתיקדמואלווממצאיםאפשר•
,זאתעם.קורונהלחולייותררחבטיפוליכסל,זאת.רמדסיבירדוגמת,חלקיתהשפעההמציגות
אשרסטטיסטיתמובהקתתוצאהלקבלמנתעלואקראייםהיקףרחביקלינייםמחקריםנדרשים
.זוהשערהתפריךאותאשש

טיפול בפלזמה ממחלימים לא משפר את מצבם של חולי קורונה 
קשים ברמת מובהקות מספקת

:מקורות
.1https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766940
.2https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763983?widget=personalizedcontent&previousarticle=2766940
.3https://jamanetwork-com/journals/jama/fullarticle/2766943
.4https://eds-b-ebscohost-com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=c43b0b1b-48e4-42ef-91e0-8ccf359e3276%40pdc-v-sessmgr05
.5https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.12.20099879v1
.6https://ajp.amjpathol.org/article/S0002-9440(20)30257-1/fulltext
.7https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/covid-19_en
.8https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013600/full
.9https://www.isbtweb.org/covid-19resources/covid-19-convalescent-plasma-document-library/
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:מקורות

.1https://simpleflying.com/qatar-airways-greece-ban/

.2https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html

.3https://neoskosmos.com/en/167109/qatar-airways-12-passengers-tested-negative-on-departure-to-greece-but-arrived-with-covid-19/

,מקטרוהנכנסותהיוצאותהטיסותכלאתיוניאמצעעדמשהההיאכיהשבועהודיעהיוון•
Qatarבטיסתשהגיעושנוסעיםלאחר Airwaysלקורונהחיוביםנמצאוליוון.

,קורונהבדיקתלערוךנדרשוונוסעיה,ביוני01-בביווןנחתה,לאתונהמדוחאQR203טיסת•
האירופיהאיחודלתקנותבהתאם,זאת.הבדיקותתוצאותלהגעתעדמלוןבביתלילהולשהות
.[1]יווןפועלתשלפיהן(EASA)בנושא

והם,נחיתתםעםלהםשנערכההקורונהלבדיקתחיובייםנמצאוהנוסעים91מתוך12•
בעליכנוסעיםהוגדרוהנוסעיםיתר.שבועייםלמשךהמלוןבביתבבידודלהישארנדרשים

.נוספתקורונהבדיקתלעבורמכןולאחר,שבועלמשךבמלוןלהישארנדרשיםוהם,"גבוהסיכון"
והגיעו,בדוחאבינייםנחיתתביצעו,הטיסהעלשהיוהחוליםהנוסעיםכי,הודיעוביווןהרשויות•

פקיסטנייםאזרחיםהםתשעה:הבאהפירוטפיעל,בעולםשוניםממקומותבטיסהאליה
אחדואדם,מאוסטרליהבמקורשהגיעויווניםאזרחיםהםשניים;ביווןשהייהבאישוריהמחזיקים

.יפנית-יווניתלמשפחהבן,יפניאזרחהוא

•Qatar Airwaysלפניהנהליםפיעלנבדקוהטיסהנוסעיכלל"כי,שלההאינטרנטבאתרפרסמה
מסתמןהתעופהשדהמהודעת.[2-3]"לטיסהבריאותיתמבחינהכשיריםונמצאו,למטוסשעלו

לזיהויספציפיתPCRבדיקתעברולאהנוסעיםכי,מסתמןכך.חוםבדיקתלהםבוצעהכי
לאשעהלפי.בלבדבינייםנחיתתבמסגרתבקטרששהוכיוון,הקורונהנגיףהימצאות

תתבררהמלאהההדבקהתמונתכיסביר.אלומנוסעיםנדבקובטיסהנוספיםנוסעיםאםברור
.הקרוביםבימים

בדיקהנהליבזכותנמנעהליווןחדשיםקורונהחולי12שלכניסתם,התחתונהבשורה•
.מזהזהנדבקווהאם,הנוסעיםנדבקוהיכןלקבועקשה.זהבמקרהכנדרששהופעלוקפדניים

(קורונהבדיקות,יום14שלמלאבידוד)ייעודיבטיפולהרבההחשיבותאתממחישזהאירוע
.זובתקופהתעופהלנמליהנכנסיםבנוסעים

נוסעים 12-יוון הודיעה על השהיית הטיסות מקטר לאחר ש
שהגיעו בטיסה מקטר נמצאו חיובים לקורונה( 91מתוך )
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"קצב הגידול היומי"אופן חישוב מדד 

:"(מ"ראהמדדי)"המגיפהשלמחודשתהתפרצותלבחינתלאומייםמדדיםשלושהנקבעו1.
בחוליםיומיגידולקצב)פחותאוימים10תוךשיוכפלכךהיומיהחוליםבמספרגידול-א

.(ויותר7%שלהחדשים
.ביוםחדשיםחולים100מעל-ב

.קשהבמצבחולים250מעל-ג

מעריכיתהתפרצותהחלההאםלהעריךהיאהיומיהגידולקצבמדדשלהעיקריתמטרתו2.
.עוצמתהומהי,המגיפהשל

ככלקצרזמןפרקתוך,בתחלואהעליהשלזיהוינדרששבהם,הנוכחייםלתנאיםהותאםזהמדד3.
המאומתיםהחדשיםהחוליםבמספרהשינויעלמבוססהיומיהגידולקצב,בהתאם.האפשר

:הבאבאופןומחושב,יוםבכל
מיצוע)שלפניוהימיםבששתהחדשיםהחוליםעםיוםבכלהחדשיםהחוליםמספרמיצוע-א

שנדבקוחוליםשכן,בארץשנדבקוהחוליםרקנכלליםזהבחישוב.(ימיםשבעהפני-על
.להתפרצותאינדיקציהאינםל"בחו

.מהתוצאה100%שלוהפחתה,קודמושלבזהיוםכלעבורשהתקבלהממוצעחלוקת-ב
הימיםוששתלאתמולוהממוצע,50הינושלפניוהימיםוששתהיוםממוצעאם,לדוגמה-ג

25%הואהיומיהגידולקצבשהיוםיתקבל,אלוממוצעיםעבור.40הינואתמולשלפני
(25%=100%-50/40).

:הגידולקצבטווחימשמעות-ד

וההתפרצות,יותרגבוההיומיההכפלהקצב–יותרגבוהשהאחוזככל•
מגמת,מיומייםיותרלמשך7%-מגבוההגידולקצבכאשר.יותרמשמעותית

אפשרותעלמצביעכזהשרצףכיוון,מיוחדתלבתשומתדורשתהתחלואה
.ימים10-כתוךהחדשיםהחוליםמספראתשיכפילבקצבלהתפרצות

.יציבהמצב0%-הסביב•
.המגיפהדעיכתעלמצביעשליליאחוז•

מעריכיבאופןמתנהגתההתפרצות-כלומר)נשמרהיומיהגידולשקצבההנחהתחת-ה
שבהםהימיםלמספרהיומיהגידולקצבאתלתרגםניתן,(הראשוןבשלבממגיפהכמצופה

:יוכפלביוםהחדשיםהחוליםמספר

ירידהשחלההיאהדברמשמעות,שליליהנוהיומיהגידולאחוזכאשר,זוחישובבשיטת-ו

בימיםלפחות)דעיכהשלבמהלךהנההמגיפה,האחרוןביוםהחדשיםהנדבקיםבממוצע

."להכפלהימים"למושגמשמעותאיןולכן(האחרונים

י י  ל כפל  =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 + (     כפל  יו י
 

 
להכפלה-ובהמשך לדוגמא לעיל 
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