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 מחקר 

 COVID -19פוטנציאל חיסוני שפעת לשיפור ההתמודדות עם תחלואה ב  

במחקר זה אנו סוקרים את הידע בנושא חיסוני שפעת עונתית, ובפרט את הקשר בין התחלואה בשפעת עונתית  

 .COVID-19והתמודדות מערכת הבריאות עם 

 

 מבוא  

1) 2-CoV-SARS    הוא זן שלcoronaviruses    בשם  הגורם למחלהcoronavirus disease 2019 COVID-

 SARSהגורם ל  SARS-CoVו  MERSהגורם ל  MERS-CoV. נגיפי קורונה נוספים כוללים את 19

 ונתיחס אליהם בהמשך המסמך. 

 1.והתחלואה בו מאופיינת בעיקר בחום, שיעול וקושי נשימתי  2019הווירוס בודד בשנת  (2

( או חמורים 2שישנם דיווחים על חולים א סימפטומטייםתסמיני המחלה יכולים להיות קלים )על אף   (3

 עד כדי כשל נשימתי ומוות. 

 

 עיקרי הדברים:

 

)חום, שיעול, דלקת  COVID-19עונתית ותסמיני השפעת הקיימת בין תסמיני החפיפה הכתוצאה מ .1

עונתית, נוכל להפחית . על ידי שימוש בחיסון נגד שפעת  COVID-19-ריאות וכו'(, חולים רבים נבדקים ל

בות שמתבצעות. בדיקות ר  COVID-19את שיעור החולים בשפעת עונתית, ועל ידי כך לחסוך בבדיקות  

 קשב רפואי, שהם יקרים לנו בזמן המשבר.     ו אלו, מלוות בעלות כספית

קשב נוסף, כמו כן, השימוש בחיסון נגד שפעת עונתית ימנע אשפוז של מקרי שפעת, ועל ידי כך יפנה  .2

 משאבי אשפוז )מיטות, למשל( וכו'.

בחורף הקרוב, הגורמים לעיל משמעותיים הרבה יותר. לכן,   COVID-19בתרחיש התפרצות נוספת של   .3

 אנו מציעים לקראת החורף הקרוב את שתי דרכי הפעולה הבאות, לצורך צמצום התחלואה בשפעת:

באמצעות הגדלת מלאי החיסונים  הקרוב הגדלת שיעורי ההתחסנות לשפעת עונתית בחורף  (1

המוזמן והנגישות לחיסונים. מיזמי חיסון במקומות העבודה, במרכזים קהילתיים, שירות 

חיסון בבית בהזמנת תור, חיסונים בתור לרופאים בקופת החולים, וחיסוני כל השכבות בבתי  

פעת לאזרחי הספר הם רק חלק מהרעיונות שאנחנו מציעים בשביל להנגיש את חיסון הש

 המדינה.

 FDAשמאושרת על ידי ה  Baloxavir marboxil (Xofluza) בחינת אישור ושימוש בתרופה  (2

 וניתנת במתן בודד. 

 

      השפעת התחסנות לשפעת על משאבי מערכת הבריאות  –חלק א 

 

וצות סיכון לסבול חודשים, ובפרט לאלו שנמצאים בקב  6חיסון נגד שפעת עונתית מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל  

 3מסיבוכי השפעת. 



 
 CoronaIL 21/03/2020קבוצת 

 

2 
 

יעילות החיסון משתנה בשנים שונות, אך ככלל החיסון מפחית הן את הסיכוי להידבק בשפעת, והן את הסיכוי 

  לפתח סיבוכים.

, הם תסמינים שגם זני השפעת 6שמתוארים כחום, שיעול ודלקת ריאות  ,COVID-19 התסמינים האופייניים של

והסיכוי של חולה בשפעת לפתח דלקת ריאות  . דלקת ריאות היא סיבוך מוכר של שפעת,7יכולים לגרום להם 

  8.נמוך משמעותית אם הוא חוסן

 

 בשל כך, באוכלוסייה שאינה מתחסנת לשפעת, נראה גם יותר חולים עם שפעת וגם יותר חולים עם סיבוכי שפעת.

ו בעידן משבר הקורונה, חולי השפעת שמגיעים עם חום ושיעול הרבה פעמים נבדקים לקורונה. הבדיקות האל

מבזבזות משאבים מוגבלים, כוח אדם, כסף וזמן שהיה נחסך אם יותר אנשים היו מתחסנים ופחות אנשים היו 

 נדבקים.

 

בנוסף, תחלואה בשפעת יכולה להוביל לאשפוז, בעיקר בקרב חולים השייכים לקבוצות הסיכון. בתקופה כזו 

כפליים להתחסן לשפעת ולהוריד את מספר שבה בתי החולים קורסים תחת נטל הטיפול בקורונה, חשוב 

  9.המאושפזים במחלקות שסובלים ממחלה שיש נגדה חיסון 

היא הפחתת   COVID19מכאן שהדרך הראשונה שבה חיסון נגד שפעת עונתית תורם להתמודדות עם תחלואה ב  

ים , הפחתת העומס במחלקות האשפוז והפניית המשאבCOVID-19עומס החולים שנחשדים ונבדקים ל 

 .COVID-19הרפואיים לטיפול בחולי 

 

 מסקנה ובחינת דרכי פעולה אפשריות  –חלק ב' 

 

  COVID-19מסקירת הנושא עולה כי צמצום התחלואה בשפעת הוא בעל פוטנציאל להקטין את מספר בדיקות 

הנלווה לטיפול  כסףהזמן והקשב הרפואי, ה'מבוזבזות' על חולי שפעת עונתית, וכן לחסוך מיטות האשפוז, ש

לאור זאת, נדרש למפות את הצעדים שניתן לנקוט כדי להילחם בשפעת העונתית. סביר  .ולתהליך הבדיקה

 להתמודד טוב יותר עם משבר הקורונה.שיימצאו צעדים 'קלים', שיאפשרו לנו 

נראה שלמרות שהחיסון לשפעת לא מגן מפני הדבקה בווירוסים ממשפחת הקורונה, הוא חשוב גם למניעת 

, גם למניעת עומס לא הכרחי על המערכת הרפואית בשעת משבר, וגם  COVID-19 עבור  בדיקות מיותרות

 קים רק לאחת.מפחית סיכוי שמטופלים סובלים משתי המחלות אך נבד 

 

      תרחיש הגל השני   –חלק ג' 

 

השפעת  מגפתהקורונה, נשענת על המקרה של  מגפתיתר על כן, אחת התחזיות האפשריות להמשך התפשטות 

 אתו., שם הגל הראשון של השפעת היה קל בהרבה מהגל השני שהגיע בחורף, והביא 1918הספרדית בשנת 

 13  יותר רבים בהרבה.תחלואה ותמותה בהיקף רחב 

 .COVID-19במצב כזה חשוב מאוד שמערכת הבריאות תוכל להתפנות לטיפול בחולי 
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 צעדים אפשריים: 2לשם כך, במטרה להפחית את התחלואה בשפעת, נציע 

באמצעות הגדלת מלאי החיסונים המוזמן  הגדלת שיעורי ההתחסנות לשפעת עונתית בחורף הקרוב  .1

מי חיסון במקומות העבודה, במרכזים קהילתיים, שירות חיסון בבית בהזמנת והנגישות לחיסונים. מיז

תור, חיסונים בתור לרופאים בקופת החולים, וחיסוני כל השכבות בבתי הספר הם רק חלק מהרעיונות 

 שאנחנו מציעים בשביל להנגיש את חיסון השפעת לאזרחי המדינה.

וניתנת  FDAאושרת על ידי ה המ Baloxavir marboxil (Xofluza) בחינת אישור ושימוש בתרופה  .2

 ..14במתן בודד

 

 צעדים ליישום ההמלצות -חלק ד' 

 

 צעדים אפשריים: 2במטרה להפחית את התחלואה בשפעת, נציע  

 

הגדלת שיעורי ההתחסנות לשפעת עונתית בחורף הקרוב באמצעות הגדלת מלאי החיסונים המוזמן  .1

מיזמי חיסון במקומות העבודה, במרכזים קהילתיים, שירות חיסון בבית בהזמנת   והנגישות לחיסונים.

תור, חיסונים בתור לרופאים בקופת החולים, וחיסוני כל השכבות בבתי הספר הם רק חלק מהרעיונות 

 שאנחנו מציעים בשביל לנגיש את חיסון השפעת לאזרחי המדינה.

וניתנת  FDAמאושרת על ידי ה ש  Baloxavir marboxil (Xofluza)בחינת אישור ושימוש בתרופה  .2

לאוכלוסיות בסיכון שפוטנציאל ההיענות התרופתית שלהם לתרופות קיימות לשפעת נמוך   14במתן בודד

 ולכן יש חשיבות בתרופה שניתנת במתן בודד.

 

 על החתומים,

, 054-7482124מאי מירב,   -כותבת ראשית 

  may.merav@mail.huji.ac.il 

 

 יונתן שוומנטאל  -מלווה מחקר 

 

 ד"ר גיא וישנבסקי -מלווה מחקר

 

 דנה ונקרט  –עורכת 

 

 שי לירז  -יועץ אחראי 
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