
 

 

 

 

 

 פרויקט איכות

 IBDהערכת מתן חיסונים לחולי 

 החוג למחלות מעי דלקתיות

 

 1מחלות זיהומיות עולה בקרב מטופלים בטיפול מדכא חיסון., שיעור תמותה ותחלואה בגין : רקע

מהווה גורם  עולה. זיהום הפנומוקוקולסיבוכים על רקע זיהום בשפעת שפעת בפרט ידוע כי הסיכון ל

יכול להתפתח לרה אקטיבציה של הוירוס תחת טיפול מדכא  Bוזיהום בצהבת מסוג  סיכון לתמותה,

 TNF2חיסון, בפרט נוגדי 

ועל רקע זה לפתח מדכא חיסון דלקתית  הם בעלי סיכוי גבוה לקבל טיפול מעי מטופלים עם מחלה 

ידוע כי 3, אבעבועות רוח,Bת, הפטיטיס סיבוכים כתוצאה ממחלות זיהומיות כגון שפעת , דלקת ריאו

[, וכן 4מוחלשת ]תחלואה בגין שפעת עולה בקרב מטופלים עם מערכת חיסון התמותה והשיעור 

[.  לאור זאת ארגוני הבריאות 5] גורם סיכון לתמותההוא גם הפנומוקוק מהווה בחיידק זיהום ש

מוגנים אם וכאשר יזדקקו שהחולים יהיו והאיגודים המקצועיים ממליצים על מתן חיסונים על מנת 

 לטיפול מדכא חיסון. 

מתחסנת מדי שנה נגד שפעת   65מאוכלוסית היעד שהינה גברים ונשים מעל גיל 60%בישראל 

[. חיסונים נגד 7[, ויעילות החיסון הוכחה גם בקרב חולים עם מחלות מעי דלקתיות ]6עונתית ]

כרונית גם תחת טיפולים  מעי דלקתית תעם מחל יםמטופלחיידק הפנומוקוק נמצאו יעילים בקרב 

ראה שרמת ההגנה משתנה מאדם לאדם, בעיקר בקרב מטופלים המקבלים ולם נא [,5מדכאי חיסון ]

 .[8מדכא חיסון ]טיפול 

המטופלים כרוניות ת ודלקתימעי  ותעם מחל לנוכח חשיבות מתן מסודר של חיסונים למטופלים

החוג להציע את הנושא כפרויקט איכות ארצי שמטרתו לבצע מדידה סדורה בחר בטיפול מדכא חיסון 

 של שעור המתחסנים בפועל.

 

 

ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר קיבלו  11שיעור המטופלים גיל המדד המוצע: .1

 חיסון נגד שפעת , 

המטופלים בטיפול מדכא  ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית 11כל המטופלים גיל מכנה:  •

 חיסון : תיופורינים מטוטרקסט או תרופה ביולוגית

 



ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר קיבלו חיסון נגד  11כל המטופלים גיל מונה:  •

 השפעת 

•  

ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר קיבלו  11שיעור המטופלים גיל המדד המוצע: . 2

 )כולל שני החיסונים פנוימווקס ופרבנאר(, פנומוקוקוס נגדחיסון 

המטופלים בטיפול מדכא  ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית 11כל המטופלים גיל מכנה:  •

 חיסון : תיופורינים מטוטרקסט או תרופה ביולוגית

ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר קיבלו חיסון נגד  11כל המטופלים גיל מונה:  •

 פנומוקוק

•  

ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר נבדק אם  11שיעור המטופלים גיל המדד המוצע: . 3

 Bהפטיטיס נחשפו או חוסנו כנגד 

המטופלים בטיפול מדכא  ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית 11כל המטופלים גיל מכנה:  •

 חיסון : תיופורינים מטוטרקסט או תרופה ביולוגית

 

נבדק באם נחשפו  ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר 11גיל  כל המטופליםמונה:  •

 Bאו חוסנו כנגד הפטיטיס 

 

 ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר נבדק אם  11שיעור המטופלים גיל המדד המוצע: . 4

 לוריצלהנחשפו 

המטופלים בטיפול מדכא  ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית 11כל המטופלים גיל מכנה:  •

 חיסון : תיופורינים מטוטרקסט או תרופה ביולוגית

 

 מחוסנים לוריצלה ומעלה עם אבחנה של מחלה מעי דלקתית אשר 11כל המטופלים גיל מונה:  •

 .)קבלו חיסון או שיש להם בדיקת נוגדנים חיובית(

 

 

 

 חומר ושיטות: 

להשתתף  םהמעונייני או קופות לגסטרואנטרולוגיה, לכל המכוניםתצא פניה מטעם החוג/האיגוד הישראלי 

 בפרויקט האיכות.

לשם קבלת הנתונים יעשה שימוש במסד הנתונים של המכון המשתתף )לדוגמא קמיליון ואופק בשירותי 

 בריאות כללית,  פורטל מכבי בקופת חולים מכבי וכו'(



החולים במחלת מעי דלקתית , וכן של החיסונים כל מכון משתתף יכין רשימה שתופק ממסד הנתונים של 

 ( Bסרולוגיות שנלקחו )נוגדנים לוריצלה ונוגדנים להפטיטיס הבדיקות השקבלו  ושל 

מן המטופלים  10%בדיקה מדגמית של  . בכל מכון תערךמטעם החוג הנתונים ירוכזו ע"י חוקרים

שברשימה על ידי כניסה לתיק המטופל כדי לוודא שאכן יש תיאום בין האבחנות למחלה בפועל. 

מטופלים אשר הנתונים מן המערכת לא יהיו שלמים תבוצע כניסה לתיק הממוחשב כדי לנסות להשלים ב

 נתונים חסרים. 

.  הנתונים יוצגו באופן ופלים שאכן  עומדים במדד האיכותבשלב הבא כל מכון יקבל דיווח על אחוז המט

ניתן לחזור על כל הבדיקות כעבור שנה לראות אם חל  אנונימי )מבחינת המכון( בכנס השנתי של החוג.  

 שיפור במדד האיכות 

 

נים אשר וחוקרים/ות אשר ידלו בפועל את הנתונים  וכן איש עיבוד נת 3-4תקציב: יהיה צורך להעסיק 

 סכם את התוצאות. י
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