
  HITשאלון בנושא 
  
  

  . י בבקשה את התשובה שלפי דעתך הכי נכונה/הדגש
  .נא לשים לב שיש להעתיק הקובץ למחשב מהמייל כדי שתשובתכם יוכלו להישמר בזיכרון המחשב

   .ניתן לענות על כל השאלות או על מקצתן
  
  

  :המשיב הוא
  ה/רופא. 1
  עובד מעבדה בבית חולים או קופת חולים. 2
  בדה אוניברסיטאיתחוקר במע. 3
  ______________: פרט. אחר. 4
  
  או  Unfractionated heparin – UFH)(האם בחולה המקבל הפרין  .1

LMWH     (Low molecular weight heparin) יש לבצע ספירות דם עוקבות?  
בתדירות של כפעם ביומיים לפחות כ "יש לבצע ספירת דם לפני תחילת הטיפול ואח, כן  .א

  לכל מטופל  הראשונים לטיפול בשבועיים
  HIT-או בחולים הנמצאים בסיכון גבוה ל UFH   -אך רק כשמטפלים ב, כן  .ב
  לא  .ג
  ______________: פרט. אחר  .ד

  
  ?HITיש מקום לבצע באופן שיגרתי בדיקה לנוגדנים ל  LMWHאו  UFHהאם בחולה המקבל . 2

  מספיק המעקב הקליני ומספר הטסיות. לא  .א
  UFHחד בטיפול ב במיו, בכל החולים. כן  .ב
  HIT-בעבר או כאלו הנמצאים בסיכון גבוה ל HITעם היסטוריה של בחולים . כן  .ג
  ____________:פרט. אחר  .ד

  
  ?י"צריכה להתקבל ע HITההחלטה לבקש מהמעבדה בדיקות ל . 3

  רופא מומחה בהמטולוגיה   .א
  רופא מומחה בהמטולוגיה העוסק בקרישת דם  .ב
 Pre-testלאחר מילוי שאלון של ) 'אורטופדית וכו, יתכירורג, פנימית(רופא בכיר במחלקה   .ג

probability  
  )'אורטופדית וכו, כירורגית, פנימית(רופא בכיר במחלקה   .ד
  _______________: פרט.  אחר  .ה

  
  על ירידה  של  צוות הרפואיהאם לדעתך יש להכניס למחשב מערכת התראה ל. 4

  HIT?לאפשר איתור מוקדם של מקרי ה  רומבוציטופניה כדיתבערך הטסיות או    50%מעל     
  זה רעיון טוב. כן  .א
  לייעוצים המטולוגיים ובדיקות מיותרים זה יגרום . לא  .ב
  אבל במחלקות מסוימות כמו כירורגיה. כן  .ג
  LMWHאו  UFHאבל רק בחולים שמקבלים באשפוז . כן  .ד
  ______________:פרט. אחר  .ה

  
  



  ?HITמבצע לאבחון של  בדיקה היית איזו, בעולם אידיאלי ללא בעיית תקציב וכח אדם. 5
טסיות שטופות של תורם עם פלזמה או סרום של חולה בריכוז (תבחין אגרגציה של טסיות   .א

  )הפרין נמוך  וריכוז הפרין גבוה
   EIA (Enzyme immunoassay) – solid phase  .ב
  PaGIA -לדוגמאEIA (Enzyme immunoassay) – gel phase -  .ג
  ) Enzyme-linked  immunosorbent assay ELISA(  .ד
  דיחד עם  אתבחין   .ה
  ______________:פרט. אחר   .ו

  
  ?שמבוצע כעת במסגרת בה אתה עובדהראשון מה התבחין , באופן פרקטי. 6

טסיות שטופות של תורם עם פלזמה או סרום של חולה בריכוז (תבחין אגרגציה של טסיות    .א
  )הפרין נמוך וריכוז הפרין גבוה

   EIA (Enzyme immunoassay) – solid phase  .ב
  PaGIA -לדוגמאEIA (Enzyme immunoassay) – gel phase -  .ג
  ) Enzyme-linked  immunosorbent assay ELISA(  .ד
 ______________:פרט .אחר  .ה

  
  באיזה אחוז מהמקרים התוצאה של התבחין , במקרים בהם יש חשד קליני גבוה. 7

   לא היה מספק והיה צורך לבצע תבחין נוסף PaGIA): לדוגמא(שבוצע   הראשון     
  ?)אגרגציית טסיות: לדוגמא(   

  10%פחות מ   .א
  10-30%  .ב
  30-60%  .ג
  60%מעל   .ד
  ______________:פרט .אחר  .ה

  
  ?HITשינה את הצורך באבחון מעבדתי של   Fondaparinuxהאם תכשיר ה . 8

ולה מועבר לטיפול ברוב המקרים הח, בשל זמינות וקלות יחסית של מתן התרופה. כן  .א
  זו האבחנה הטובה ביותר, ואם תוך יום עד יומיים יש עליה בטסיות, בתכשיר

   HITאך עדין חשוב לי לקבל תמיכה מהמעבדה לנוכחות נוגדנים של , כן  .ב
חשוב לקבל תימוכין לאבחנה באמצעים  ,וון שמדובר באבחנה חדשה למטופליכ, לא  .ג

  . ציונאליתבחין פונק, כולל במקרה הצורך, מעבדתיים
 ______________:פרט .אחר  .ד

  
  ?במרכז אחד בארץ HIT המקרים הבעייתיים של  של האבחוןהאם לדעתך עדיף לרכז את . 9

יתכן גם שיחסוך עלויות . זה יאפשר את הניסיון והסטנדרטיזציה הטובים ביותר, כן  .א
  )פתיחת קיט שלא מנוצל בחלקו:לדוגמא(

  השכל מרכז צריך להיות ערוך להתמודד עימ מדובר בתופעה מספיק שכיחה ודחופה, לא  .ב
כאשר לאבחון , רק את המקרים הבעייתיים HITאשלח למרכז שמתמחה באבחון אך , כן  .ג

מועמד לניתוח , בעבר HIT-לדוגמא אירוע חשוד ל(מדויק יש משמעות קלינית חשובה 
   .)קרדיאלי

 ______________:פרט .אחר  .ד
  
  
  

  .................................................................................................................:הערות


