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. קשמה לש הפיצר הלועפ חיטבהל ידכב ,ןורקימואה תוטשפתה תא טאהל שי

תויפצת

תועמשמ

תונקסמ

השק+ינוניב בצמב םישדח םיזפשואמ יפל הקבדהה םדקמ תכרעה– לוחכ
.םיתמואמ יפל– רוחש  םע ןורקימוא לש בולישל המיאתמ האולחתבהילעה תועובש3 כ הזמ

.םוי30 דע20 לש הלפכה ןמז םע אתלדו םימי3 לש הלפכה בצק
 תוקבדהבהילעה רחא תבקוע )ינוניב+השק תרדגהב( האולחתבהילעה
.םימי רפסמ לש החסהב
 ההובג איה ךא ,)20%-10%-כ( הכומנ  הקבדה תעינמב ןוסיחה תוליעי
.השק האולחת תעינמב90% מ
:)היסולכואו תוינוסיח תניחבמ ריבס לדומ(  ןודנולמ תויפצת
.)2-3 יפ( הקבדהןתנהב זופשאל תחפומ ןוכיס
.)4 יפ תוחפל( זופשאןתנהב המשנהל העגהל דאמ תחפומ ןוכיס

 בורקה שדוחה ךלהמב לארשיב וקבדי ריבס שיחרתב :קשמל תועמשמ
 תואמ ,םייטמוטפמיס ויהי םכותמ םיזוחא תורשע ,םדא ינב ינוילימ2-4
 אלל ,קשמל הדובע ימי ינוילימ לש ןדבואל ליבויש המ ,תינמז-וב םיפלא
  .םידודיבל רשק
40%-כ אוה ןורקימואב זופשאה יוכיס,עגרכ :םילוחה יתבב תועמשמ
 תוינוסיח תורמלש איה תועמשמה .אתלדה לגב ליבקמה יוכיסהמ
 וב השק םילוח1000 תוחפל( םילוחה יתבב הובג סמוע יופצ ,היסולכואה
 תואמ לש הלבקב ךרוצו ,רבעל סחיב םיזפשואמ םידלי יוביר ,תינמז
.)דדוב םויב זופשאל םילוח

 טאתש תוינידמב טוקנלו םירוגס תומוקמב תויולהקתה ליבגהל ץלמומ-
 םייעובשב קשמה תלועפ תופיצר תחטבה איה תילכתה .הקבדהה לג תא
.זפשואמ לכל תואנ לופיט תחטבהו םייטמוטפמיסה יוביר תעב ,םיבורקה

 תיוותה תא ןוחבל שי יכ םידמלמ םלועהמ עדימהו  זופשאה ימי תדירי-
 איה ןודנולמ היצקידניאה .םיתמואמה דודיב ךשמ תאו השקה האולחתה
.עובשכ דועב ץראב תורישי ןוחבל היהי ןתינו ,המאתה עצבל שרדנש
-

זופשאב השקה האולחתה תוחתפתהל םיריבס םישיחרת
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.ילויב אתלדה לגל דוגינב תאזו ,םימשנומה רפסמב תיתועמשמ הילע תרכינ אל ךא ,)4 יפ( רבמצדב םיזפשואמב תיתועמשמ היילע
.)לארשיל המוד םיבשות רפסמ ןודנולב( הובגה ימויה זופשאה בצקל בל םישל שי

 .ץראל סחיב רעפרצווהל לולעו ,תרגובמההיסולכואל רטסובה זאמ רבעש ןמזב יולת תויהל לולע המשנהל תורדרדתהה ייוכיסב רעפה

המשנהה ייוכיסב תיתועמשמ הדירי ,זופשאהייוכסב הדירי :ןודנול
11/1/22:ןוכדע
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 םימשנומ

םימשנומ

ןוסיח+אתלד :זופשא לדומ

לעופב םיזופשא

ןוסיח+ןורקימוא :זופשא לדומ

 .ימוי םישדח םיזפשואמ רפסמ– ההכ לוחכ
 לכל זפשואמ :ןורקימוא זופשא לדומ- רופא

  .םימי5 ירחא םיקבדנ60
 :ןוסיח+אתלד זופשא לדומ– וקווקמ םודא
   .םימי5 ירחא םיקבדנ30 לכל זפשואמ
 .ללוכה םימשנומה רפסמ ריהב לוחכב
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 . +60 ינבב ןוסיחה רובגתל םיאתמ ןוגימה תוליעיב הפצנש רופישה
.)ןורקימוא דגנכ םג( רדע ןוסיחל העגה תצאה תבוטל ןוסיחה תוליעומל ןושאר ןמיס

ןורחאה עובשב הקבדהמ ןוגימב רופיש– ןוסיח תוליעומ
11/1/22:ןוכדע
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.םיבורקה םייעובשב הריהמ הילעל יפצ  .אתלדה לגל האוושהב ,יופצ היהש רפסמהמ40% השק זופשאל םיעיגמןורקימואה לגב
 .רבעל סחיב תיתועמשמ דרוי ״השק״ םירדגומה םילוח לש התומתו המשנהלתורדרדהה ייוכיס )הילגנאב ומכ( ץראב םג םא ןוחבל ןתינ עובש דועב

.השק ילוח תרדגה ןוכדעב ךרוצ שיש הארנ– ןכו הדימב

םיזופשאב הדח הילע ךשמהל יפצ– םיקבדנל השק האולחת ןיב םאתמ
11/1/22:ןוכדע

האולחת לדומ
אתלדמ השק

 םישדח השק םילוח עצוממ

האולחת לדומ
 ןורקימואמ השק

)אתלד( התומת לדומ-רופא
תיפצנ תיעובש התומת–לוחכ

 תועמשמ יבגל הניחב תדוקנ
התומתל השקה האולחתה
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 .)״רדע תוינוסיח״( ןורקימואלהיסולכואה לש ההובג הפישחל העגה בקע הריצע
.)80%( ״ימצע רגס״ בקע רבעבכ הקבדה תתחנה .תמדוק תירויש תוניסח ילעב ןוילימ5–3 :תוחנה
 .3-4 יפ תתחפומ תומילאו ,םינכדועמ זופשא ייוכיס יפל םישק בושיח
םינסוחמ אל םימילחמו ףקותב אל םינסוחמל85% ו ,אלמ םינסוחמל97% לש ההובג ןוסיח תוליעי לע הרימש

.םישיחרתהןיברבעמתרשפאמ–הקבדההםדקמבדבלב20%לשהתחנה

 תללוכ תוניסחל העגה בקע הריצע :ךשמהל םישיחרת
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.היסולכואהמ10%מהובג)הליעפהלחמלםימי6תחנהב(םיליעפהםילוחהרפסמ

םילוח יתב / קשמ סמוע
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:תוקידבה רטשמב המאתה עצבל ץלמומ
.הקידב עצבל זא קרו תועש72-כ ןיתמהל אלא ,תמואמ הלוח םע עגמ ירחא דימ קדביהל ןיא יכ תוקידבה הוותמב שיגדהל שי
.הדובע תופיצרל םישרדנה הדובע תומוקמו ,רפס יתבב דחוימב דאמ בושח הז ןיינע  .זא דע דדובתהל שי ,תוקבדהמענמהל ידכ

עגמ ירחאתידיימ הקידב ידי לע הנורוקב הקבדה תולגל ןתינ אל

Alex Crozier et al. BMJ 2021;372:bmj.n208

לעהעיבצמאלהפישחרחאלדימתילילשהבושת
.הקבדה-יא

הנטקהבתעייסמתיקלחתונימאבהקידבםג
.ללוכהםיעגמהרפסמלשתיביטקפא

םגהיסולכואהלכלשהבחרהקידב–המגודל
תיתועמשמהטאהלרבעבהליבוהתיקלחתונימאב
.)םירחאוהיקבולסלארשי(תוקבדהב
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ץראב תוטשפתהה בצק לע תיתועמשמ העפשה תולהקתהל

 לגה
ןושארה

 .הריגסב יונישה לש המילבו ,החיתפב הקבדה תצאהל איבה )םירוגס תומוקמב דחוימב( תויולהקתה יוניש :רבעב
.תויולהקתה תלבגה י״ע האולחת תוטשפתה תטאהל יתועמשמ לאיצנטופ
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ללגבםיברםידבועלשתורדעהוהקבדההלגתארקל,םיינויחתומוקמלעשגדב,קשמהתנכה-
.םימוטפמיס

רפסמבאלא,הובגםיזפשואמוהשקםילוחהרפסמבקראלאטבתיש,יופצהסמועלםילוחהיתבתנכה-
ירקיערגתא.)הזהלגב11ליגדעםידליתויהלםייופצםישקהםילוחהמ2-5%-כ(םיזפשואמהםידליה
.דודיב/םינימסתמהאצותכתווצתורדעהוהובגינושארסמועלשבולישבקע
,סמועהןוזיאבעייסללוכישהמ,םיתמואמהדודיבךשמתאוהשקההאולחתהתיוותהתאןוחבלשי-

.תיביזופשאלהרבעהבו

תרבעהו,םירוגסתומוקמבדחוימב,תוינויחןניאשתויולהקתהתלבגהתועצמאבתוקבדההתטאה-
.ןתינהלככםיחותפתומוקמלתויוליעפ
תומוקמב.תמואמםעןורחאעגמירחאתועש72לשדודיבתועצמאב,תוקבדהטאמשתוקידבהוותמ-

.הזדודיברוציקליעצמאכתוימויתוקידבבשמתשהלןתינםיינויח
.תוקבדהתטאהליעצמאכתובחרנתוקידבעוציב-


