
גילאיבקרבלבוהתקפילבדוםשלבקריאות25%שלעלייהחלה
16-29.

.20-29בגילאינשיםבקרבלבבהתקפי83%מעלשלועלייה
חיסוני הקורונהבקורלציה עם

על פי נתונים של מגן דוד אדום בישראל (מד"א)

מחקר של פרופסור רצף לוי

פיעללבוהתקפילבלדוםהקשורותבקריאותומתמקד2019-2021בשניםמד"אקריאותאתמנתחהמחקר
ההגדרות שנקבעו עי ידי צוותי מד"א בשטח.

תקופה זו כוללת:
,חיסוניםללאוקורונהמגיפתללאחודשים1.14
גלים)(שנימגיפהשלחודשים2.10
.חיסוניםעםמגיפהשלחודשים5.5ו-.3

הממצאים העולים הינם מטרידים בלשון המעטה.

ממצאי המחקר:
והתקפילבדוםשלבקריאות)2019-2020ל-(ביחס25%שלעלייהנצפיית2021ינואר-מאיבחודשים-

.16-29גילאיבקרבלב
.40מעלשלבגילאיםנצפותיותרקטנותעליות-
83%מעללדוגמא,נשיםבקרביותרגבוההאךעלייהחושףומגדרגילשכבותשלבפילוחניתוח-

.20-29בגילאינשיםבקרבלבבהתקפי
העליה בשיעורי המקרים עולה ככל שהגילאים צעירים יותר.-
שמהם עולה כי בחמשת החודשיםהממצאים נתמכים בנתוני הלמ"ס (לשכה המרכזית לסטטיסטיקה)-

.הצעיריםבגילאיםובפרטבתמותהמשמעותיתעליהנצפית2021שלהראשונים

בין כמות החיסונים שנתנה בתקופה זויתר על כן ניתוח סטטיסטי מעלה שקיימת קורלציה מובהקת-
הקורולציהבפרט.16-39בגילאילבוהתקפילבדוםשלהשבועיהקריאותבמספרהעליהלבין

(והיחידות) של מחלימים.קשורה למתן המנות השניות של החיסון והמנות הראשונותנקראית
לקורונה בשכבת הגיל הרלבנטית.לעומת זאת לא נצפית קורלציה סטטיסטית עם מספר מאומתים-

(מיוקרדיטיס),בין החיסון וסיכון לדלקת לבביתהקשר המוכחנתונים אלה הינם מטרידים ביותר, בפרט לנוכח
שלעיתים קרובות מאובחנת בטעותמחלה קשה לאבחוןמיוקרדיטיס הינהוכאשר ידוע מספרות רפואית עניפה כי

אחוז12-20(צעיריםבקרבלבמדוםצפויהלאתמותהשלמרכזיגורםשהינוסמוימופעבעלתואףלב,כהתקף
חשש אמיתי לתת אבחון של תופעות לוואי לבביותמהמקרים משוייכים למופע של מיוקרדיטיס). הדברים מעלים

.עד נמוך מאוד ממחלת הקורונהאוכלוסיות צעירות שהינן בסיכון נמוךשל החיסון בקרב

בכדי2021ינואר-מאיבחודשיםלבוהתקפילבדוםמקרישלבפרטניתברמהדחופהבדיקהנדרשתלפיכך,
זמן החיסון, האםהפרטני של אנשים אלה כולל,לנקות או לבסס חששות אלה. לצורך זה, יש להנגיש את המידע

באם קיים לגבי סטטוס הטיפול בהם., מחלות רקע ידועות ומידע מבית החוליםנדבקו בעבר בקורונה



או לכל הפחות להביא לידיעתם את הסיכונים,יש להימנע מהמשך חיסון ילדים וצעיריםעד לביצוע בדיקה זו
הפוטנציאלים.

ממצאי המחקר:



חשוב לציין כי נתונים מראים כי שיעורי התמותה בקרב הצעירים ירדה שוב עם
הירידה בשיעורי ההתחסנות

Professor Retzef Levi M.Sc. - לוירצףפרופ’

https://mitsloan.mit.edu/faculty/directory/retsef-levi

Management Science

Professor at the School of Management at MIT
University in Boston, Ph.D. in Performance Research
at Cornell University.
Major (Res.) In the field of special operations in the
Intelligence Corps, an expert in systemic risk
management, development and implementation of
analytical models for forecasting risks in government
bodies and health care.
Consultant for formulating protocols and making
decisions in managing the Corona epidemic for a
number of US government bodies.

ניהול וחקר ביצועים

בחקרדוקטורבבוסטון,MITבאונ'לניהולבבי"ספרופסור
ביצועים מאונ' קורנל.

רס"ן (מיל') בתחום המבצעים המיוחדים בחיל מודיעין, מומחה
לחיזוילניהול סיכונים מערכתי, פיתוח והטמעת מודלי אנליטיקה

סיכונים בגופי ממשל ומע' בריאות.
יועץ לגיבוש פרוטוקולים וקבלת החלטות בניהול מגפת הקורונה

למספר גופי ממשל בארה"ב.
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