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הסקר הסרולוגי של משרד הבריאות ואיכותו
אריפלטיאל
דמוגרף,מרצהמןהחוץ,בה"סלבריאותהציבור,האוניברסיטההעברית.
לאחרונה ( )0.22.1212פורסמו על ידי משרד הבריאות תוצאותיו של הסיקור הסרו-אפידמיולוגי הלאומי ל-
 .1 ( 28.6-17.9.2020 ) COVID91מחבריו מצהירים שמטרותיו הלאומיות הם :"קבלת אומדן לגבי הימצאות של
אנשים שפיתחו נוגדני   IgGלנגיף הקורונה החדש באוכלוסייה הכללית ובקרב אוכלוסיות שחוו התפרצויות של
המחלה.מידעזהיתמוךבניהולמושכלשלהפנדמיה".
כדישהתוצאותישקפוהיטבאתהאוכלוסיהחובהשהדגימותיאספוממדגםמייצג.בפועלהסקרנערךבקרבחברי
קופותהחוליםשהגיעומרצונםלבדיקתדםבקופות,ולאעלפידגימהמייצגתושיטתית .עלכךניסולפקחכך :
"יישוביםשנבחרולהשתתףבסיקור,נבחרובהתאםלשילובביןהמדדיםהבאים:גודלהיישוב,מגזרביישוב,לאום
ביישובומיקוםגיאוגרפי.זאתעלמנתלקבלייצוגמקיףומהימןשלהאוכלוסייההכללית בישראל.בנוסף,נבחרו
21יישוביםבהםהייתההתפרצותמשמעותיתשלמחלתהקורונהבגלהתחלואההראשוןו-1יישוביםבדואיים".
ובנוסףנאמר :" על מנת לקבל תמונה מייצגת מבחינת מדדי גיל ומין ,נעשה מאמץ לכלול  02%גברים ו -02%
נשים,וכןפיזור,ככלהאפשר,שלטווחיגיל".
אךבפועל,עד כמה סקר זה אמנם מייצג את אוכלוסיית ישראל?האםהפוניםלקופותחוליםלבדיקתדםהם
אוכלוסייהמייצגת?דיברורשבדיקותדם,בכלהגילים,יבוצעולאנשיםשהםחולים ,יותרמאשרלאנשיםבריאים,
עלידיאנשיםשנוטיםלהשגיחעלבריאותם ,יותרמאשראנשיםשמזניחיםאותה .ומכיווןשאנשיםצעיריםנוטים
להיותבריאיםיותר:עלידימבוגריםיותרמצעירים.בנוסף,ידועשנשיםמבצעותהרבהיותרבדיקותשגרהמאשר
גברים,מסיבותשקשורותלהריוןופוריות,והןמסיבותוהעדפותאחרות.התנהגותשונהבולטתבקרבילדים,אשר
כמעט ואינם מבצעים בדיקות אלא במצבי תחלואה משמעותיים (ובניהם חשש להדבקה בקורונה) .וגם סביר
שהתנהגותזותהיהבעלתמתאם,חיוביתאושלילית,עםהאפשרותלהידבקבנגיףהקורונההחדש.
הנתוניםנאספובמהלךתקופהארוכהיחסית :מה 0- ביוניועדה - 21בספטמבר.בתקופהזומספרהמאומתים
בבדיקותהקורונההשגרתיותגדלכמעטפיארבע,מפחותמ 50-אלףלכמעט 212אלף.כלומר,הסיכוילהימצא
חיובי גדל בצורה מואצת ,וללא פיקוח על תאריך הדגימה קשה עד בלתי אפשרי לייצג עת הימצאות הנגיף
באוכלוסיה.
אך מעבר למגבלות המטרידות הללו ניסיתי לבחון עד כמה הנבדקים בפועל בסקר הם קבוצה מייצגת של
האוכלוסיהבישראל,לפיגיל,מיןופיזורגיאוגרפי,כפיששאפוהאחראיםלסקר.
התרשימיםהבאיםמדגימיםעדכמההנבדקיםאינםמייצגיםאתהאוכלוסיה.
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https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/de-covid19-28062020-17092020
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התרשים מראה בבירור שהייתה דגימת יתר בגיליםשמעל ,12ודגימת חסר משמעותית מאדבגילים הצעירים.
למעשה רק כ 0%-מהנדגמים בסקר היו בגיל  ,2-21כאשר קבוצה זו מהווה כ 1..0%-מהאוכלוסיה! אחד
מהתוצאותהמפתיעותשלהסקרהיתהששיעורההימצאותשלנוגדניםהיהגבוהיותרבגיליםהצעיריםבהשוואה
לגיליםמבוגריםיותר.אךעדכמהניתןלהתבססעלהממצאהזהלאורהייצוגהנמוךשלילדיםבסקר?
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תרשים יחס המינים מראה בבירור שהסקר נטה לדגום ילדים בנים (שהם חולים יותר בשגרה מבנות) ,ונשים
בגילים29-12מאשרגבריםבגיליםאלה–חוסראיזוןשמשקףאתהאוכלוסיהשנוטהבשגרהלבצעבדיקותדם.
הסקרהסרולוגיהזהמצא שגבריםנדבקיםיותרמאשרנשים.עדכמהניתןלסמוךעלהממצאהזהכאשראנחנו
רואיםהבדליםכאלהבדגימה? 
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התרשים של  הייצוג הגיאוגרפי של הסקר מראה הבדלים עצומים לא רק בייצוגשל כל מחוז ,אלא גם ייצוג יתר
וחסרגיאוגרפידיפריציאלישלהמינים.לדוגמאמחוזהמרכזמיוצגביןהנדגמיםבסה"כלפיגודלובאוכלוסיה,אך
הגבריםבומיוצגיםב12%-פחותמחלקם,והנשיםב12%-יותרמחלקן!הנשיםבמחוזתלאביב(שכוללתאתבני
ברק,עירשבההיוהרבהנדבקיםיחסית)מיוצגותב52%-יותרמחלקןבאוכלוסיההכללית,ואילוהגבריםמיוצגים
פחותאויותרכמידתחלקם.בהינתןשהתפרוסתהגיאוגרפיתשלהמגיפהלאהייתהאחידה,איךניתןלהסתמך
עלתוצאותהסקרכדילייצגאתמידתההימצאותשלנוגדניםלנגיףהקורונההחדשבאוכלוסייתישראל? 
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ישהטועניםשחוסרהייצוגהזהניתןל"תיקון"עלידישיקלולמחדששלהתוצאות.לטענהזוישלהשיבשחוסר
הייצוגשמצאנוהואקיצוני, ובשילובעםחוסרהייצוגהמהותישלהפוניםלבדיקותדםהגורמתלהשתתפותמוטה,
והזמןהרבשבונאספוהנתונים ,לאניתןלקבלאתתוצאותהסקרכמייצגיםאתשיעוריההדבקהבנגיףהקורונה
באוכלוסייתישראל.מחבריהדוחמציגיםנתוןאחדכללי"מתוקן"להתפלגותהאוכלוסיהבפועלושיעורההידבקות
מהימצאות של  1.0%לפני תקנון ל 0.0%-לאחרתקנון.אך תקנון ניתןלחשברק כאשר המקדמים אכן מייצגים
"משקלות"ניטרליות,כאשראיןהטייהשיטתיתבהשבה לסקר.לצערילאניתןלומרזאתעלהסקרהזה.
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