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העדר נתוני אמת על היקף התחלואה המלא

–( סימפטומתיים-ואלא מאומתים , חולים מאומתים)

.ומדדים למדיניות, מודל חיזוי וניטור, בכדי לאפשר למידה



(  סימפטומתיים-ואלא מאומתים , חולים מאומתים)העדר נתוני אמת על היקף התחלואה המלא 

.מדדים למדיניות, מודל חיזוי וניטור, בכדי לאפשר למידה–

בהובלת משרד הבריאותסרולוגיסקר 
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מיקוד השאלות

בין תושבי בני ברק  ( סימפטומתיים-ואסימפטומתיים)פרופורציית הנדבקים •
בבני ברק בחלון זמן הבדיקות והשוואתו לפרופורציית החולים  ( 7)+

.באותו חלון זמן ובאותה שכבת גיל, המאומתים בנוהל הרגיל

תיקון  )פרופורציית הנדבקים בין המבוגרים ובין הילדים בבני ברק היום •
(לילדים לפי גודל משפחה

הזיווג של ילד ומבוגר מאותו משק בית יכול לאפשר להעריך מי קדם למי  •
וכך לתת  , במחלה באותם משקי בית בהם זוג התוצאות למבוגר וליד שונות

.על כיוון ההדבקה( אפשרי)מידע 

משפחות שהסכימו להשתתף ימלאו שאלון אודות הופעת סימפטומים  •
.הקשורים לקורונה על כל בני המשפחה המתגוררים במשק הבית



סרגל הזמן של הסקר

סקר למס







PCR=חולה מאומת
חיובי



חיוביPCR=חולה מאומת



חיוביPCR=חולה מאומת





84%ההיענות להשתתף בסקר 

(  17חציון הגיל )שנים 7-74גילאים 

(7.5חציון )נפשות 14עד 3גודל משפחה 

תמצית תוצאות
(משפחות141-ממשתתפים 776)עם לפחות חולה מאומת אחד משפחות : 1סקר 



(*  46%-35%:רמת סמך95%)בכל המדגם 41%נגד נגיף הקורונה IgGשיעור ההמצאות של נוגדנים מסוג •

(או סרולוגיהPCR-חיוביים ב)47%שיעור הזיהומים הכללי •

.  34%לעומת 46%: שיעור הזיהומים בזכרים גבוה יותר לעומת נקבות•

שיעור הזיהומים עולה עם העליה בגיל•

.תסמיניים יותר גבוה בילדים לעומת מבוגרים-שיעור הזיהומים הא•

.80%שיעור ההמצאות של נוגדנים נגד נגיף קורונה בחולים מאומתים •

תמצית תוצאות סקר משפחות

.אשכולות של משקי בית/שלוקחת בחשבון את שיטת הדגימה בצבריםFleissבשיטת חישוב רווח בר סמך * 



בסרום נגד נגיף הקורונה החדש  IgGהמצאות נוגדנים מסוג 
(לפי מין וגיל)
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זכר N=367 *
נקבה N=387

P<0.001להבדל בין קבוצות הגיל

P=0.002להבדל בין שני המינים
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רק סרולוגיה חיובית לקורונה   עם ובלי סרולוגיה חיובית ,PCRמקרי קורונה מאומתים ב  סרולוגיה שלילית

במשפחות לפי גיל  ( עם ובלי תסמינים)זיהום בנגיף קורונה החדש 

55%35%



(8חציון )נפשות 4-16גודל משפחה 

(17חציון )שנים 7-75גיל 

(בבניינים)תמצית תוצאות 
משפחות ללא מקרה מאומת בבנינים בהם הייתה משפחה עם  : סקר בבניינים

(משפחות237-משתתפים מ678)מקרה מאומת 

כ  -בהשוואה ל, (נבדקים חיוביים53)10.2%הקורונה שיעור ההמצאות של נוגדנים נגד נגיף •

( ס"סקר הלמ)במדגם האקראי של כל העיר בני ברק באותו זמן7%

עודף סיכון להדבקה לאדם שמתגורר בבניינים שיש בהם משפחות עם חולה מאומת •

שיעור ההמצאות של נוגדנים נגד נגיף הקורונה נמוך בילדים לעומת מבוגרים•

. משפחות27-והיתר ב( הדבקה בצברים)משפחות בלבד 10מהזיהומים התרכזו ב 50%•



(נבדקים678, משפחות237)משפחות ללא מקרה מאומת בבנין עם משפחה עם מקרה מאומת 
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נוגדנים לפי גילהמצאות



מסקנות

חשיבות  -הדבקה ערה מאוד בנגיף קורונה בתוך משקי הבית של חולים מאומתים •
בבידוד מהיר של מקרה מאומת 

עודף סיכון להדבקה במשפחות ללא חולה מאומת המתגוררות בבניין של משפחה עם •
חשיבות בבידוד גם ברמת –חולה מאומת בהשוואה לאוכלוסייה הכללית של העיר 

המשפחה עם מקרה מאומת

תסמיני גבוה  /תסמיני-וגם יחס א, שיעור הזיהומים בילדים נמוך יותר לעומת מבוגרים•
.  בגילאים הצעירים

עודף סיכון להדבקה בנגיף קורונה בזכרים לעומת נקבות ממוקד במתבגרים ומבוגרים  •

חלק מהאנשים שנדבקים בנגיף קורונה לא מפתחים נוגדנים•



*סקרים סרואפידמיולוגיים נוספים

בתי חולים, א"מד, שירותי בריאות הציבור, מ"מלב, מ"צט, א"ת' פ אונ"שת

סקרים סרולוגיים עיתיים להבנת התפשטות מגיפת הקורונה בישראל תוך שימוש במאגר •

.א"הנסיובים של המרכז הלאומי לבקרת מחלות ומד

.סקר בצוותי רפואה של בתי חולים אחרי גל תחלואה ראשון ושני•

סקר מגעים במשפחות עם מקרה מאומת באוכלוסיות נוספות בסיכון מוגבר עם מעקב •

סרולוגי ארוך טווח

מעקב סרולוגי ארוך טווח על מחלימים תורמי פלסמה לבדיקת הישרדות נוגדנים כולל •

.נוגדנים מנטרלים לאורך זמן

. לאומיסרולוגיסקר  •

בתמיכת משרד הבריאות ותקציבי מחקר *



מה ניתן ללמוד  

מה למדנו מהנתונים שלא ידענו ומשפיעים על אופן  -
הניתוח שלנו כיום

לגבי  ( המשלימים את תמונת ההידבקות)וסרולוגיה PCRפער בין נתוני -
.  התפשטות המחלה

.  אוכלוסייה, בנינים, משפחות-היקף ההידבקות-

אפילו בבני ברק שבה הייתה  " מחסינות אוכלוסייה"יש מרחק רב -
. תחלואה נרחבת

הסקרים3הבדלים בין -



מה להמשך הדרך

ריצוף גנטי-

ביצוע סקר המשך-

שימוש הנתונים במודלים-

מחקר מלווה -

נתונים לחוקרים ולציבור  הנגשת-



, (משרד הבריאות)דר׳ בועז לב ❖

,  (מכון גרטנר)דר׳ עמית הופרט ❖

,  (מכון גרטנר)פרופ׳ קובי פלג ❖

, (מכון גרטנר)זיו גב׳ ארנונה ❖

, (מכון גרטנר)דר׳  רונן פלוס ❖

,  (מכון גרטנר)אולמרלירז ❖

, (אונ׳ תל אביב)פרופ׳ דני כהן ❖

(.אונ׳ תל אביב)מוחסן חיתאםפרופ׳ ❖

, (אונ׳ תל אביב)פרופ׳ יואב בנימיני ❖

, (אונ׳ תל אביב)פרופ׳ דוד שטיינברג ❖

,  (אונ׳ חיפה)פרופ׳ מנפרד גרין ❖

,( למ״ס)פפרמןפרופ׳ דני הלמ״סר׳ ❖

,  (למ״ס)מקובקיצחי ❖

,  (למ״ס)נוקריאןליאת ❖

,  (למ״ס)אורי הדר ❖

, שלוסברגדר׳ ציון ❖

תודה לעיריית בני ברק ולתושבי בני ברק על ההירתמות❖

IT-מנהלי ה, מנהלי המעבדות, מנהלי רפואיים–כללית , מאוחדת, לאומית, מכבי–חולים קופות ❖

.דר׳ אביגדור שפרמן, פרופ׳ דוד שטיינברג, פרופ׳ תמי שוחט, בוקר-פרופ׳ ליטל קינן, גלעד-פרופ׳ קובי מורן-ועדת משוב ❖

:ביצוע וניתוח הנתונים, צוות תכנון הסקר




