
 

 COVID-19 לש ןושארה יטפארתה הלועפה וקב IVERMECTIN תללכה

 םע ,UNMSM רגוב רוטקוד .גנא'צ הראוגא ובטסוג הב שומישה םע התומתה רועישב דואמ תיתועמשמ הדירי לע םיחוודמ

.2020 יאמב 2 .ורפ ,המיל .תיתקוסעת תואירבו לוהינב םימדקתמ םיראתל תוינכת

 םוכיס

.תימוקמה המרב ולפוטש םירקמה לע חוויד ךרענ ןכ ומכ .תוקדבנ COVID-19 -ב ןיטקמרויאב שומישה יבגל תומייקה תויארה

 לש בר רפסמ ללוכ הז רקחמ ,םלועה יבחרב םילוח יתב 169- מ םיפתתשמ גישה Antiviral Research תעה בתכב הנורחאל םסרופש רקחמ

 ב ושמתשהש .הרקמב התומתה רועישש ךכ לע תועיבצמ רקחמה תואצות .המיאתמה םתרוקיב 704 -בו Ivermectin: 704 -ב ולפוטש םילפוטמ

Ivermectin ב ושמתשה אלש םילוחל האוושהב 6.1 יפ ךומנ היה Ivermectin (1.4 8.5% תמועל, p <0.0001). 

 חוויד אלו םירקמה לכב תיבויח הבוגתב ןיטקמרביא םע םילוח 247- ב לפטמ אוה יכ סראווט יי'ג גולונומלופה חוודמ ,ודיצמ תינקינימודה הקילבופרב

 .םיינלטק םירקמ לע

 100% -ב םג יכ ןיוצו 0% לע דמע םירקמה לש התומתה רועיש ,םידעותמ םירקמ הברה ןיא םויהל ןוכנ יכ ףא ,תימוקמה המרב ,המוד ןפואב

 .לופיטה תליחתמ תועש 48 ךות םוח תדיריו הלחמ ב רופיש לח ןיטקמרויאב ולפוטש םירקמהמ

 .םיימוקמה םילפוטמ לש ןויסינ סיסב לע הנכוהש ,לופיטל הבוגתהו הרמוחה ראות יפ לע תגצומ השדח תילופיט תינכת

 תא דסמל ץלמומ ,הב שומישב ןוכיס םוש ןיא השעמלש ןוויכמ יכ קיסהל ןתינ ,ןיטקמרויאב שומישה לש ןוכיסה תלעות תכרעה תעצבתמ ןורחאה קלחב

 .COVID-19 לש ןושארה ילופיטה הלועפה וקב התללכה

 .ץראה יבחרב תואירב ילעפמב עציהה אשונב רקיעב תונתינ תוצלמה ,ףוסבל

 תויארה תא ץיפהל ךרוצ שי ,COVID-19 לש תיחכונה הימדנפה לומ

 שי ,הלא ךמס לעו ,םוי ידמ תושחרתמה תוינילקה תויוסנתהה תאו תויעדמה

 .ונלש תוילופיטה תוינכותה תא ןכדעל

 COVID-19 -ל תילופיט תינכת

-COVID םע םירקמל תמרוג תוומה רחאלש החיתנ

 תושחרתמ תוילאיה תונרבממו DIFIUS Alveolar (DAD) קזנ יכ וארה 19

 ,(SARS) הרומח המישנה תנומסת לש םיינייפוא םיאצממ םהינש ,םיבילאב

 ללוכ ,סיזורבמורקמו ורקימ לש רתוי ההובג הגרד םג החכוה ךא

 הימוטנאה םירקחמב אצמנש המל האוושהב ,יתאיר םזילובמובמורפ

 רתוי בוט ריכהל ונל רשפאמ הז .SARS Cov-1 םע םירקמ לש תיגולותפה

-SARS Cov לש םייגולויזיפותפה םיבלשה תא

 .(1 הלבט) םיירקיע הלועפ יווק 3 םע תילופיט תינכות תמקה ,2

 COVID-19 -ל תיטפארתה תינכותה .1 הלבט

 תיטפארתה תינכותה לש הלועפ יווק

 תילאריו הבושתו סמוע תיחפהל (1 תילאריו הבושתו סמוע תיחפהל (1

 רתי רצוויהל תלוכיה תא תיחפהל (2 רתי רצוויהל תלוכיה תא תיחפהל (2

 .היליפומורת

 .תוירחאו תוימצע-יא לש התחפה (3 .תוירחאו תוימצע-יא לש התחפה (3

 סמוע תתחפהל ןווכמ COVID19 -ב לופיטל ןושארה ילופיטה הלועפה וק

 דע תויודעהמ .וז המרב דואמ בושח םדקומה לופיטה רשאכ ,ילאריו קיתעו

 ,Ivermectin -ב קוסענ הז ךמסמב .תונוש תוילופיט תופולח םיריכזמ הכ

 תוינלטקה רועיש תתחפה לע איה הכרעהה יפלש הבושחה העפשהה לשב

.(MV) ינכמ גוזימב ךרוצהו



.ורפ .UNMSM רגוב האופר רגוב גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד

2 

ןיטקמרפאב שומישה תחטבאו עקר

Ivermectin ה ידי לע תבשחנה תיטיסרפ-יטנא הפורת אוה- WHO הפורתכ 

 בחרנ שומישב תאצמנו ,תירבה תוצראמ FDA -ה ידי לע הרשואש ,תינויח בחרנ שומישב תאצמנו ,תירבה תוצראמ FDA -ה ידי לע הרשואש ,תינויח

 ל בורק ונתינ 2008 תנש דע .הנש 40 טעמכ ךשמב םלועה יבחרב םדא ינבב

 תיניטלה הקירמא ,הקירפאב שיא ןוילימ 68- מ רתויל תוילבט ןוילימ 2,000-

 ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע הבשחנו סיסאיר'צו'צנוא הקחימ םמיע ,ןמיתו

 תרכומה הפורתב רבודמ ךכיפל .תוקוצמ לומ .תושונאה ןוחצינכ 2009 תנשב

 ,םיטנטפ תלוטנ איה ,תינויסינ הפורת הניא איה ,םדא ינבב בחרנ שומישב

 לש ליגרה ןונימב בטיה תלבסנ איה ,ההובג התוחיטב ,תולקב הנימז איה

 ונתינ םא םג ,תויטנוולר יאוול תועפות לע חווד אלו ,לקשמ וליקל .ג"קמ 200

 וז הפורת f הזש ונל שי ,רוציקב .(1,2,3) תוליגרה תא םיליפכמש םינונימב וז הפורת f הזש ונל שי ,רוציקב .(1,2,3) תוליגרה תא םיליפכמש םינונימב

 םילופיטה ינוילימב תוליער לע חווד אל ,הב שומישב דואמ הסונמ רבכ

 הלאמ רתוי הברה םינונימב וליפא החטבב התוא תתל ןתינו ,ועצובש

 .(1-6) םיליגרה

 IVERMECTIN לש תצרמנ תוליעפ

 םורטקפס תילאריו-יטנא תוליעפ Ivermectin -ל יכ םיארמ םירקחמ רפסמ

 יפ לע .HIV1 (8) -ו Dengue (7,8) דגנ העפשה שי הנחבמב יכ אצמנ ,בחר

 IMPα / β1 רמידורטהה תא קתנל לוכי ןיטקמרוויא ,ומסרופש םירקחמ

 .(8) ילאריו ןובלח יסמוע לש תיניערג הלבוהל יארחאה ,שארמ םקוהש

 בוכיעלו לופכשה רוזחמל תינויח םיילאריו םינובלח לש תיניערג הלבוה

 תיניערגה הלבוהה ךילהת לע הלועפש ךכ ,תחראמה תילאריו-יטנאה הבוגתה

.RNA (8,10,11 ) יפיגנ דגנ אמייק-תב תילופיט השיג תויהל היושע

IVERMECTIN םע COV-2 סראס לש תילאריו הבוגתב התחפה

 ילייק ידי לע לבוה COVID-19 לע ןיטקמרביא תעפשה לע ןושארה רקחמה

 לש (BDI) האופר-ויבל ןוכמהמ ףאטסגו

 ה

 3- המ לחה ןימז הז רקחמ .(12) הילרטסוא ,ןרובלמב שאנומ תטיסרבינוא

 הנחבמב עצוב הז .Antiviral Research תעה בתכב תשרב 2020 לירפאב

 -בו תועש 24 רחאל 93% ב תחפוה יפיגנ RNA יכ אצמנ .םיאת תויברתב

 הנתינש Ivermectin לש mM 5 לש הדיחי הנמ םע תועש 48 רחאל 99.8%

 יפ לש ךרעב התחפהל הווש הז .SARS-CoV-2 -ב הקבדהה רחאל םייתעש

 התפצנ אל תועש 72 רחאל .תועש 48 ךות ונרוקה ףיגנ לש RNA -ב 5,000

 2MM ~ אוה יכ עבקנ Ivermectin -ב לופיטה לש IC50 .תפסונ התחפה

יאנתבו הלא םיאנתב

 .וכרעוהש םיזוכירהמ דחא ףאב תוליער התפצנ אל יכ וחוויד םירבחמ

 תויסולכואב לופיטל בחרנ ןפואב הב שמתשהל ןתינ יכ םינייצמ םה םיבתוכה תויסולכואב לופיטל בחרנ ןפואב הב שמתשהל ןתינ יכ םינייצמ םה םיבתוכה

 .ישונא שומישל FDA -ה ידי לע רשואמ רבכ ןיטקמרביאו רחאמ ועגפנש

 ללוכ COVID-19 -ב ןיטקמרפיאב שומישה לע הנושארל םסרופש רקחמה

 םלועה יבחרב םירקמ 704

 COVID-19 ילוחב ןיטקמרויאב שומישה לע הנושארל םסרופש רקחמה

 הלעוה ,COVID-19" (14,15) תלחמב ןיטקמרביא לש תוישומיש" :ארקנ

 ימואלניבה תעה בתכ לש רתאה -ב 2020 לירפאב 19 זאמ טנרטניאה תושרל

 ,יזכרמ-בר ,ימואלניב יתיפצת רקחמב רבודמ .Antiviral Research עודיה

 םע ונחבואש םילוח לע יביטקפסורפ ןפואב ףסאנש עדימב שמתשמה

COVID-19 ץרמב 31- ל ראוניב 1 ןיב,

2020. 

 תואצות לש תויונכוס בר ,ההוזמ אל ,ימואלניב םינותנ סיסבב ונשמתשה

 םילוחה .ףסוא אוהש םינותנה רובע FDA -ה תושירדב דמועה תואירבה

 ידי לע ורשואו COVID-19 םע ונחבואש םיזפשואמה םילוחל םימיאתמ

.PCR -ה לש הדבעמ תקידב

 ללוכ רקחמה ,םלועה יבחרב םילוח יתב 169- מ םיפתתשמ לביק רקחמה

 704 -בו 704 :ןיטקמרויאב ולפוטש COVID-19 םע םילוח לש בר רפסמ

 ועיגה 64.1% ,ןיטקמרויאב ולפוטש 704 ךותמ .םהלש הליבקמה תרוקיבה

,היסאמ 8.7% ,הפוריאמ 17.0% ,הקירמא ןופצב םילוח יתבמ

 גישהל ידכ .הילרטסואמ 0.1%- ו הקירמא םורדמ 5.0% ,הקירפאמ 5.1%

,704 ידקפ תא

 ידכ התשענ המאתהה .ןיטקמרויאב ולפוט אלש םיזפשואמ םילוח 68,230

 הלחמה תרמוח ןויצו תוידיברומוק ,תוינתא וא עזג ,ןימ ,ליג םיאתהל

(SOFA). היה עצוממה ליגה

 .(םינש 17 -/+) םינש 53.7

 .דחא ןונימב ג"ק / ג"קמ 150 היה לביקש Ivermectin -ב עצוממה הלוחה

 התומתה רועיש ,MV ושרדש ולא ברקב יכ ,ךכ לע תועיבצמ רקחמה תואצות

 תמועל Ivermectin (7.3% תצובקב םילוח ברקב תיתועמשמ ךומנ היה

 תצובקב רתוי ךומנ היה הרקמה הרקמב התומתה רועישו (21.3%

Ivermectin (1.4 8.5% תמועל, p <0.0001). Ivermectin (1.4 8.5% תמועל, p <0.0001). 

 רועיש -ה תתחפה תניחבמ רתויב תויתועמשמ ןה ןושארה רקחמה תואצות רועיש -ה תתחפה תניחבמ רתויב תויתועמשמ ןה ןושארה רקחמה תואצות

 ושמתשה אלש םילוחל האוושהב 6.1 יפ ךומנ היה ,הז הרקמב םיגורהה

 חותינב .תיללכה תונלטקה תניחבמ רמולכ ,(8.5% תמועל 1.4) ןיטקמרויאב

 םירקמב התומתה ,MV -ל םיקוקזש הלא לש קר םירקמה לש התומתה רועיש

ותויה תורמל ,יתועמשמ םג הזו ,(21.3% תמועל 7.3%) 2.9 יפ הדרי
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 לש עצוממ ןונימב וגשוה הלא תואצות יכ רוכזל שי .הלחמה לש םדקתמ בלש

.ג"ק / ג"קמ 200 לש ליגרה ןונימל תחתמ אצמנה ,ג"ק / ג"קמ 150

 לע IVERMECTIN תועצמאב ולפוטש COVID-19 םע םירקמ 247 לע חוויד

ינקינימוד .הבוגתב יאפור גולוכיספ ידי

 ריעהמ ןיילפא'צ סראווט ינו'ג ,תינקינימודה הקילבופרה לש גולומואנפה

 ןתנ ,2020 לירפאב 18 זאמ ,הנש 30 טעמכ לש ןויסינ לעב ,הטאלפ וטראופ

 ןיטקמרביא -ב החלצהב שמתשמ אוהש רמאנ םהבו תרושקתל תונויאר

 אוהש לופיטה יכ ריבסה אוה .COVID-19 (15,16) םע םילוחב לופיטל

 ךשמל םויב (ןיטקמרוויא ג"מ 12) ג"מ 6 לש תוילבט 2 ןתממ בכרומ עצבמ

 ול שיש ימבו .(וליקל ג"קמ 200- ל 150 ןיבש םויל ןונימל הווש הז) םיימוי

 םויל (ג"גמ 18) ג"מ 6 לש תוילבט 3 אוה ןתונ אוהש ןונימה ,וליק 80 מ רתוי

.(16) (וליקל ג"קמ 225 ל 150 ןיבש םויל ןונימל הווש הז) םיימוי ךשמל

 אוה הלחמה לש םינושארה םיבלשהמ ןתינה Ivermectin -ה יכ ןייצמ אפורה

 ויה םה תועש 24 ינפל םירקמה בורב ,דואמ תובוט תואצותהו דואמ ליעי

 תוברועמ 50% -מ רתוי םע םירקמ וליפא יכ ריעה םג אוה .םימוטפמיס אלל

 ויה אל ולפוט אלש םילפוטמהמ דחא ףאל .לופיטל דואמ בוט וביגה האיר

 לש התומת רועיש לבקי אוה ןכלו ,ינלטק הרקמ םוש אטיב אל הז .םיכוביס

 תוחונ יאו הליחב התייה רתויב תוחיכשה ,תוירעזמ ויה יאוולה תועפות .0%

.תורווכמ לבס דחא הלוחו ,הביקב

 לירפאב 28 -המ לחה ןיטקמרביאב םילפוטמ םילוח 247 יכ ןייצמ אפורה

 האממ רתוי ,םירקמה 247 ןיבמ .תויבויח תואצות םע םלוכ ,(17) 2020

 ,ןיקורולכיסקורדיה הליחת ולביק םה םירקמה ראשבו ,ןיטקמרביא קר ולביק

 םג וזו ריעב הלכתה וזה הפורתה תפורתש זאמ וקיספהש ךכ לע עיבצמש המ

 רקס םיכרוע םה הלא םימיב .ןיטקמרביא םע הלחתהל תוביסה תחא התייה

 םהמ דחא ףא ,ולפוטש םירקמה רחא בקעמב .יביטקפסורטר רקחמל עדימ

.םיאירב הארנה לככ םהו ךבוסמ רזח אל

 חותיפ ידומיל

 -מ לחה .םיינילק םירקחמ לש רגאמ אוה Clinicaltrials.gov (18) רתא

 .םילוח סייגל הווקתב ןיטקמרביא םיללוכה םירקחמ 4 םנשי 04.30.20

 ,ןיטקמרביא םע ןיקורולכיסקורדיה בלשיש רוויע לופכ יוסינ אוה ןושארה

 רקחמ אוה יעיברהו ,Ivermectin םע Nitazoxamide בלשי ישילשהו ינשה

.COVID-19 דגנ תונוש תופורת קדבש 36 םייתימאה םייחב

 דגנכ ןיטקמרביא תוחיטבו תוליעי תכרעהל רקחמ עוציבל רקחמ לוקוטורפ ךרענ ,תימוקמה המרב

 תיבב עצבתי רקחמה יכ רכזומ .COVID-19 םוהיז םע םילוחב ןושאר וק לופיטכ ןיקורולכיסקורדיה

 ,הז רקחמב ושמשיש םינונימה יבגל .(19) דולאסא הד סניטרמ יטילגבר ודרגדא ימואלה םילוחה

 2 םינותמ רובעו ,הקיר ןטב לע לקשמ ג"ק לכל ג"קמ 300 לש הדיחי הנמ םילקוש םה םילק םירקמב

 תרושקת ילכ לש רתאב ,תאז תמועל .תועש 24 לכ הקיר ןטב לע לקשמ ג"ק לכל ג"קמ 300 לש תונמ

 ,COVID 19" (20) -ב לופיטל תומיוסמ תופורת םימדקמ םירקוח" העידיה תמסרפתמ הניטנגראב

 ,הלש תינכתב .םיאפור תצובק ידי לע הניטנגראב םילוח תיבב ךרענש רקחמה תא הארמ ונכות

 .דחא ןונימב ,הפה ךרד ונתינש ג"קל ג"קמ 400 וא ג"מ 24 אוה עבקנש ןונימה ,םינותמ םירקמל

 200 לש ןונימ הרתונ .nasogastric רוניצ תועצמאב .ג"מ 24 תתל איה היצקידניאה םירומח םירקמב

 תנתינ הסרג לע רבעב הלמע MedinCell היגולונכטויבה תרבח ,ףוסבל .םילק םירקמב וליקל ג"קמ

 ,העודי הפורתב רבודמ יכ םינייצמ םה .הירלמ דגנ םינש בר שומישל תדעוימה Ivermectin -ל הקרזהל

 התוליעי תא רוקחל הרבחה סרטניא תעכ .תויוצר אל תועפות טעמ םעו בר ןמז תשמשמה

 ונתינש םרגוליקל ג"קמ 400 וא ג"מ 24 אוה עבקנש ןונימה .SARS CoV-2 (21) דגנכ תילאיצנטופה

 .nasogastric רוניצ תועצמאב .ג"מ 24 תתל איה היצקידניאה םירומח םירקמב .דחא ןונימב ,הפה ךרד

 הלמע MedinCell היגולונכטויבה תרבח ,ףוסבל .םילק םירקמב וליקל ג"קמ 200 לש ןונימ הרתונ

 יכ םינייצמ םה .הירלמ דגנ םינש בר שומישל תדעוימה Ivermectin -ל הקרזהל תנתינ הסרג לע רבעב

 רוקחל הרבחה סרטניא תעכ .תויוצר אל תועפות טעמ םעו בר ןמז תשמשמה ,העודי הפורתב רבודמ

 ג"קמ 400 וא ג"מ 24 אוה עבקנש ןונימה .SARS CoV-2 (21) דגנכ תילאיצנטופה התוליעי תא

 תועצמאב .ג"מ 24 תתל איה היצקידניאה םירומח םירקמב .דחא ןונימב ,הפה ךרד ונתינש םרגוליקל

 היגולונכטויבה תרבח ,ףוסבל .םילק םירקמב וליקל ג"קמ 200 לש ןונימ הרתונ .nasogastric רוניצ

MedinCell תקירז לש הכורא הסרג לע תדבוע Ivermectin הירלמ דגנכ שומישל הקרזהל תדעוימה. 

 סרטניא תעכ .תויוצר אל תועפשה טעמ םעו בר ןמז תשמשמה ,העודי הפורתב רבודמ יכ םינייצמ םה

 ,MedinCell ,קטויב תרבח .SARS CoV-2 (21) דגנכ תילאיצנטופה התוליעי תא רוקחל הרבחה

 יכ םינייצמ םה .הירלמ דגנכ שומישל ןיטקמרביא לש הכורא הקרזהל תנתינ הסרג לע רבעב הדבע

 רוקחל הרבחה סרטניא תעכ .תויוצר אל תועפשה טעמ םעו בר ןמז תשמשמה ,העודי הפורתב רבודמ

 לע תדבוע MedinCell היגולונכטויבה תרבח .SARS CoV-2 (21) דגנכ תילאיצנטופה התוליעי תא

 הפורתב רבודמ יכ םינייצמ םה .הירלמ דגנכ הלועפל תשמשמה Invermectin לש קרזמ-תכורא הסרג

 התוליעי תא רוקחל הרבחה סרטניא תעכ .תויוצר אל תועפשה טעמ םעו בר ןמז תשמשמה ,העודי

.SARS CoV-2 (21) דגנכ תילאיצנטופה

 IVERMECTIN לופיטל הנושאר תינכות תנכה

 ןיטקמרויאל לופיט תתל וליחתה םיאפורהמ קלח ,המיל ריעב ,ימוקמ ןפואב

 תצובק ,ורכזוהש תויוסנתההו םירקחמה לע ססבתהב .2020 לירפא עצמאמ

 ןס לש האופר עדמל הטלוקפה לש 83 םודיקב םהידומיל תא המייס םיאפור

 ונא ,םינש 27 מ הלעמל לש יעוצקמ ןויסינ םע םלוכ ,UNMSM -מ ודננרפ

 תועפות לע חווד אל יכ םכוס .ןיטקמרביאב שומישה תוחיטב תא םיקדוב

 לע רתוי תובורק םיתעל םיחוויד .תולקו תורידנ הלא יכו תויתועמשמ יאוול

 הייאר ,הליחב ,תורוחרחס ,םיבאכ וא הביקב תוחונ יא לש תוחכונ

 ןיטקמרביא תינכות הנכוה ןכמ רחאל .ןובאיתב הדיריו לושלש ,תשטשוטמ

.(2 הלבט האר) COVID-19 -ל הנושאר

 תאו תיטפארתה תינכותה תא תראתמה רתוי הבחר הלבטב הללכנ וז תינכות

 ירגוב תצובקב ןה הצפוהש ,COVID-19 -ל תוילאיצנטופה תוירואיתה

 םירקמה םע ןויסינה לע ססבתהב .הצובקל ץוחמ ןהו ,ס"מנוא לש האופרה

 לש הלבטה ןכדוע ,ןיטקמרביאב שומישב רתוי הבר תוחיטבבו ולפוטש

-ב התוא הפתישש תיטפארתה תינכתה
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 .ןיטקמרויאב לופיטה תינכת תללכנ ןאכ ,םיפסונ םיבר םיאפור םע הדסרט

 ,MINSA תנידמב םייטרפ םילוח יתבו םייטרפ םילוח יתב רפסמ ,םויהל ןוכנ

EsSalud ב שמתשהל ולחה ,םעוצקמב םיאפור םג ומכ ,הנידמב םילעפמבו- 

Ivermectin דגנ תילופיט הלועפ לש הנושארה הרושב COVID-19.

 -ל IVERMECTIN לש הנושארה תצמואמה לופיטה תינכות .2 הלבט

COVID-19 

 (04-22-20 םיכיראתב הסרג)

IVERMECTIN תגצהל COVID-19: 

 .ל"מ / ג"מ 6 קובקב

 .לקשמ וליק לכל תחא הפיט :יללכ ןונימ .לקשמ וליק לכל תחא הפיט :יללכ ןונימ

 .םיימוי ךשמב םויב תחא םעפ

 .גמ 6 תוילבט :תגצמ

.םיימוי ךשמל םוי ידמ .2 תינושל :םירגובמל ןונימ

 לקוש אוה םא .םיימוי x ימוי .תינושל 3 ןת :ג"ק 110 ל 80 ןיב לקוש אוה םא

 םיצימ םע דחי ותוא חקית לא .םיימוי x ימוי .תויסיטרכ 4 ןת :ג"ק 110- מ רתוי

 חקית לא .םימ סוכ תחקל זאו דבל ותוא תחקל ףידע ,(ותעפשה תא ןיטקמ הז)

.(ירחאו ינפל) ןוזמהמ םייתעש תוחפל ותוא חק ,לכוא םע דחי ותוא

 הביס לכ וא הליחב ,הביקב תוחונ יא ,הביק תקלד לש הירוטסיה לש הרקמב

 םיקלח ינשל קלוחמה ןונימה תא תתל שי ,הפה ךרד תונלבוס רסוח לש תרחא

 רתוי ההובג תורידתב) יאוולה תועפות תא תיחפהל ידכ הז ,תועש 3 לש שרפהב

 סמועה םהב ,םייטירקו םירומח םירקמב .םורגל הלולע איהש (לוכיעה תכרעמב

 ,היינשה הנמה רחאל רופיש טעמכ היהי אלש הרקמל ,ךשמתמו הובג יפיגנה

 םיטלוב םינמיסו םימוטפמיס ןיא רשא דע תופסונ תוימוי תונמ תתל ץלמומ

.יגולותפ דנואסארטלוא וא היפרגוידר ,האנפסיד ומכ .האיר תלחמל

 וז תגצמב .ל"מ / ג"מ 6 לש םיקובקבב איה רתויב הנימזה תגצמה ,ונצראב

 תופיט 20 ןיב ןויוושה םע לדבה הזו ,רטילילימל תולוקש תופיט 30 יכ ןיוצמ

.תופיטב תונתינה תורחא תופורתב ללכ ךרדב לפוטמש רטילילימל

 בושח .ןיטקמרביא לש mg 6 תווש תופיט 30- ו ,ג"קמ 200 הליכמ הפיט לכ

 הממ רתוי הובג וא ךומנ ןונימ תתל אל ידכ ,תורורב הלא תוליקש ויהיש

.תינכתב ןיוצמש

 ,קובקבה לע ןיוצש המ יפ לעש תורמלש אוה ןובשחב תחקל שיש ףסונ בצמ

 150- ל 130 ןיב הענ האושתה לעופב ,לכה ךסב תופיט 150 בינהל וילע

 .תופיט

 םע ,ג"ק 74 מ רתוי לקוש לפוטמה םא ,תופיט 150- מ רתוי ביני אלש ךכב

 הרקמב רבודמ םא ךא ,ינשה ןונימה תא םילשהל ידכ קיפסי אל הז 1 קובקב

 ריבס ,יבויח אל הניא ולש תוחתפתהה רשאו ןוכיס ימרוג אלל ינוניב וא לק

 יושע ינשה ןונימהש ךכ ,יתועמשמ היהי רופישה הנושארה הנמה םעש דואמ

.(קובקבה ראש) ןושארה ןונימהמ תופיטה רפסמב תוחפ תויהל

 הפה ךרד תיגולויבה תונימזה תא תיחפמש םיזופת ץימ ההוז יכ תעדל בושח

 תוריפמ וא םיזופת ץימ םע ותוא תתל רוסא ןכל .Ivermectin (22) לש

 תומיוסמ תולבוה לש םיבכעמ םיווהמה םיביכר םיליכמ םהש ןוויכמ םירחא

 החפשמהו הלוחה תא תוחנהל שי .םתעפשה תא םיתיחפמו ןיטקמרביא לש

 ,(NSAID וא Paracetamol) תקלד ידגונ וא ןואפיק דגנ תופורת לוטיל אלש

 לש הבוט הכרעה תרשפאמ הניאו תחתפתמ הלחמה דציכ תווסמ ולאו רחאמ

 ,םיניפזאידוזנב ,םיטארוטיברב םע תויתפורת תויצקארטניא .לופיטל הבוגתה

 רשק םיצלמומ ןיא יכ םינייצמו ,תיאופרה תורפסב םירכזומ טאורפלאו ןרתנ

.ןיטקמרביא לש המזלפה זוכיר תא הלעמ לוהוכלא .GABA ירפשמ םע

 IVERMECTIN לופיטל םירקמ גוויס

 הליחת הרקמה תא גווסל שי ,ןיטקמרויאב לופיטל םינונימה תא ןייצל ידכ

הז עדימ םע .אל וא ןוכיס ימרוג תוחכונו ותרמוח יפל

 .לופיט

 יפ לע גוויס .ותיא ךישמהל דציכ טלחוה ,לופיטל הבוגתה יפ לע ,ךשמהב

 ישעמ ןפואב ,הרקמה תרמוחל םאתהב אוה עצבתמש ןושארה גוויסה הרמוח

:רתויב םירומחל תוחפהמ םירבוע ,םיאבה םירקמה יגוסב םילפטמ ונא

 אלו דואמ םילק םינימסת םע וא) יטמוטפמיסא (א אלו דואמ םילק םינימסת םע וא) יטמוטפמיסא (א

 .(המישנ

 .תולק (ב

 .ינוניב (ג

 .הרומח (ד

 .יטירק (ה

 םייתמישנ םניאו דואמ םילק םינימסת םע הלאכ וא םייטמוטפמיסא םירקמ

 ימרוג םיגיצמ םניאש םילק םירקמ אל םגו ,ןיטקמרויאב לופיט םיקידצמ םניא

 תא רומשל שי ,ירשפא םוקמ לכב ,הפורתה תונימז יאמ ענמיהל ידכ .ןוכיס

 אוה הרקמ יכ עובקל ידכ .םייתרוקיבו םירומח ,םיינוניב םירקמל וב שומישה

 וא םינימסת וא האנפסיד גיצמ וניא אוה יכ ששאל אוה בושחה רבדה ,לק

.האיר תוברועמ לש םינמיס

 ץמאמב ךא ,תיתמישנ הקוצמ וא תוויע תיעבמ םילבוס רבכש םינותמ םירקמ

 רשא ,המישנה רועישב היילע םהל שיו (הצחר ,הכילה ,תוגרדמ סופיט תעב)

 הפירח המישנ תקלד לש תוחכונ ,םירומח םירקמב .22 -מ לודג ללכ ךרדב

 תשחרתמ וא העובק טעמכ המישנה תקלד ,תידדצ-וד תיתאיר הרשפ םע

 םייושע םה .םיליכאמ וא םירבדמשכ ,טעומ ץמאמב תויוליעפ עוציב תעב

 ירירשב שומיש ,ףאב ףורפר ומכ םירירש תופייע לש םיינילק םינמיס גיצהל

.ןטבבו הזחב ןוזיא רסוח ,(הכישמ) רזיבא
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 תועצמאב לופיטל ץרמנ לופיטל םיאכז רשא םילפוטמ םה םייטירק םירקמ

 םירומח םירקמב יפיגנ סמוע יכ אצמנ .ינכמ רורוואב לופיט םע ץרמנ לופיט

 יפיגנה סמועה דבלמ םירומח םירקמב .םילק םירקמב רשאמ 60 יפ לודג

 םיינש :ןוכיס ימרוג .ףיגנה לוסיח לש רתוי הכורא הפוקת שי ,רתוי הובגה

 תוצופנה תולקתהו .ירבגה ןימהו רגובמה ליגה םה םיירקיעה ןוכיסה ימרוגמ

 תולחמ ,רתי תנמשה ,תרכוס ,יקרוע םד ץחל רתי :ןה רתויב תובושחהו

 תולחמ ,תינורכ תואיר תלחמ ,המטסא ,תויחומ חומ תולחמ ,תוילילכ

.דועו תוילכ תקיפס יא ,םינורחא םילודג םיחותינ ,תוילבויב-ובמורט

 תרעושמ יפיגנ סמוע תמרו לופיטל הבוגת

 יפלו ,ןיטקמרביאב לופיטל הבוגתה תא ךירעהל שי לופיטה תליחת תרחמל

 לידגהל וא ףיסוהל שי םא וא םיפסונ םינונימב ךרוצ היהי םאה עובקל ןתינ הז

 ,(LMWH) .ךומנ ירלוקלומ לקשמב ןירפה ,םידיאורטסוקיטרוקה ןונימ תא

 סמוע ךירעהל ןתינ ,לופיטל הבוגת ךמס לע .תורחא תופורת וא הקיטויביטנא

 ,םימוטפמיסה לכ לש היצולוזרבו תועש 12 ךות תנתינ הבוגתה םא .יפיגנ

.ךומנ היה יפיגנה סמועהש איה הכרעהה

IVERMECTIN PERU תועצמאב ולפוטש COVID-19 םע םירקמ לע חוויד

 הטלוקפה תרגוב ונלש םיאפורה תצובק ידי לע ולפוטש םירקמל רשאב

 7 ,ןלהל .36 םנשי םויה דע ,UNMSM -ה לש ודננרפ ןס לש האופרל

 :םיראותמ םילפוטמה םירקמהמ

 דואמ בורק רגש ,86 ןב רבג .גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד ידי לע חווד 1 הרקמ דואמ בורק רגש ,86 ןב רבג .גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד ידי לע חווד 1 הרקמ

 39 ל 38 ןיב םימי 8 לש םוח םע ,המיל ,רולפארימב סומגנא םילוחה תיבל

 גיצה אל אוה .םד ץחל רתיו תרכוס לש תורקובמ תונחבא םע ,סויזלצ תולעמ

dyspnea תא חקל ,םימי םתואב תיבב ראשנ אוה .ץמאמב Paracetamol 

 תא תועשהל ץלמוה .ג"ק 74 ולקשמ .םויב שולש דע םיימעפ רגרגו םוחל

.לופיטל הבוגתה תא תווסהל אל ידכ תויטריק-יטנאה תופורתה

 תופיט 70 לש הנושאר הנמ חקל אוה םוטפמיסה תעפוהל ינימשה םויב

 .ברעב 18 דע הגמ 4 העשמ .Dexamethasone 1 תינושלו 16:00 העשב

 ותוא גיצה אלו םוח ול היה אל רבכ 19:30 העשב .העיז גיצה 19:00 העשב

.בוש עיזה אוה םויה ותואב 23:00 העשב .ךכ רחא בוש

 תא החקל רקובב 9 העשב .םוח אללו תוחונ יא אלל ררועתה אוה תרחמל

 תונפל 11:30 העשב .קובקבהמ ראשנש המ הזו תופיט 64 קר ,היינשה הנמה

 אל אוה תרחמל הרקבב .שיגרה רבכ אוהש רמאו ןופלטב רשקתה אוה רקוב

.םינימסת לע חוויד

 דואמ הריהמ הבוגת (בו ןוכיס ימרוג םע לק הרקמ (א :כ גווסמ הז לפוטמ

רגרגמ .ךומנ ילאריו סמוע / (תועש 3.5) לופיטל

 הבוגת רשפיא הזו ,יפיגנה סמועה תתחפהב ועייס םויב םימעפ 3 עצוב

 .תיללכ תוחונ יאו םוח תתחפהל דואמ הריהמ

 Ca -ו HT םע ,62 תב השיא .הדראלו יונרב' גרו'ג ר"ד ידי לע חווד 2 הרקמ Ca -ו HT םע ,62 תב השיא .הדראלו יונרב' גרו'ג ר"ד ידי לע חווד 2 הרקמ

 .ינשה םויהמ םצעתמו ךלוהש שאר באכו ןורג באכ םע םימי 3 םע ,לופיטב

 תעב המישנ םומידו תוילגרומ ,םילועישו םינימסתה םיפסוותמ ישילשה םויב

 .(התיא רשקתמ אוה רשאכ הזנפסיד םע בישקמ אפורה) םירבדמשכו ץמאמ

 שאר באכ דגנ לומקא .1gr חקל אוהש ללגב הזש ןבומ ,םוח לע חוויד אל אוה

 ישילש םוי ותואב Ivermectin לש הנושאר הנמ לחתה .ג"ק 65 ולקשמ .זע

 ינשה ןונימה תא חק ,רקובב 9 העשב ,תרחמל .(תופיט 60) 16:00 העשב

 ינילק רופיש גיצמ .םיימוי ךשמל .ןוזטמסקד גמ 4 ףיסוהו (תופיט 55)

 תליחתמ 6 םוי) ינשה ןונימה תליטנ לש םיימוי רחאל .יביסרגורפ

 םויב .הנפסיד רתוי ןיא ,הירטסימו לק שאר באכ לע קר םיחוודמ ,(םינימסתה

.10 דע 1 לש םלוסב 8 לש החוור תשוחתל סחייתמ הז יעיבשה

 (א :כ גווסמ לפוטמה .הראוגא ובטסוג ר"ד ידי לע הכרענ הרקמה תכרעה

 הבוגת 70% םע (בו ןוכיס ימרוג םע (רוביד תעב הערפה בקע) ינוניב הרקמ

 .ילאריו ינוניב סמוע / םימי 7 ב לכה ךסו םיימוי ךות

 .סייר סוטנס ןיטרמ ר"דו ורביר רבינרא תור ר"ד ידי לע חווד 3 הרקמ .סייר סוטנס ןיטרמ ר"דו ורביר רבינרא תור ר"ד ידי לע חווד 3 הרקמ

 תוחונ יא תשוחת ,הינופאב הלחה הלחמה .תרקובמ תרכוס םע 60 ןב רבג

 תחקרמ תיבל ךלה ,חלמו ןומיל םע םימ רגרג אוה .לק ףאב שדוג ,עולב הלק

 אל רבכ אוהש ןוויכמ רפתשה אוה ותיא הקיטויביטנא םשרמ הלביק םש

 גיצהל לחה אוה םימוטפמיסה תעפוה רחאל ישישה םויב .תודירצמ לבוס

 תעפוה רחאל 9- ה םויהמ .תיללכ תוחונ יא וויהו הגרדהב וקזחתהש בג יבאכ

 אל הרוטרפמטה ,(ותניחבמ גירח) הלילב העזה גיצמ אוה םימוטפמיסה

 ךלה אוה רקובב 13- ה םויב ,רפתשה אל אוה רשאכ .םימי םתואב הדדמנ

 לש השוחת ול התייה האפרמל ותסינכ םע יכ ריהצה אוה ,SJL -ב האפרמל

 ,יבויח אציש ,COVID-19 -ל ריהמה ןחבמה תא ול ונתנ םה ,זע המישנ רצוק

רשא לע תואיר לש היפרגומוט ושע םה

 לע חווד

 םה ,תעפש תמועל COVID-19 תיסופיט אל תואיר תקלד לש ןוחבא

 ,Paracetamol ו םימי 5 ךשמל ג"גמ 500 לש ןיצימורתיזא לע םיעיבצמ

 ,ףייע שיגרה אוה תיבב .רדסב התייה ןצמחה תייוור יכ ול ורמא םה יכ ועבק

 130 זוקולג ,סויזלצ תולעמ 38.5 םע םוח ול היה 13 םוי ותוא לש הלילב

 תא גיצמ רבינרא ר"ד .(ןגאלבה ללגב רקובב ותפורת תא חקל אל אוה)

 איה .ןיטקמרביאב לופיטב ליחתהל טלחוהו סוטנס ןיטרמ ר"דל הרקמה

 הנושארה הנמה תא תלטונ איה 14:00 העשב 14- ה םויב .ג"ק 78 תלקוש

 יתשל תדעוימ איה ףסונב ,ירחא וא ינפל םייתעש לכוא אלל ,תופיט 78 לש

.Azithromycin םע וכישמהו VO .ג"מ 4 לש ןוזטמסקד לש תונמ



.ורפ .UNMSM רגוב האופר רגוב גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד גנא'צ הראוגא ובטסוג ר"ד

6 

 ,תוחונ יא אלל טעמכו ,םוח םוחמ הלבס אל רבכ איה ,םויה ותואב ברעב 20 העשב

 תקלד וא לועיש הגיצה אל איה ברעב 22 העשה תוביבסב תינופלטה תרושקתב

 .המישנ

 תופיצרב ןשי אוה םימי רפסמ רחאל יכ ריהצה אוה (15- ה םויה) תרחמל

 םק אוה ,לועיש וא םוח ול היה אל רבכ ,רקובב 5 דע ברעב 12 העשהמ

 תושר שקיב אוה ,ףייע שיגרה אל אוה ,ולש רדחה תא תצק רדסלו תוקנל

 ןיטקמרביא לש היינשה הנמה תא חק 11.00 העשב .בוט שיגרמ הז הצחרל

.לופיטה םויסל

 :כ גווסמ הז לפוטמ יכ ונל שי ,הקידבב

 לופיטל הבוגת ריהמ (בו ןוכיס ימרוג םע (dyspnea תגצהל) ינוניב הרקמ (א לופיטל הבוגת ריהמ (בו ןוכיס ימרוג םע (dyspnea תגצהל) ינוניב הרקמ (א

 תא דירוהל ול רזע עציבש רוגרגה .ינוניב דע לק ילאריו סמוע / (תועש 6)

 םוח תתחפהב הריהמ הבוגת רשפא ורותבש המ ,ולש יפיגנה סמועה

.םירחא םינימסתו

 תנחבואמה ,70 תב השיא וד'צלס הסוזרז ודננרפ ר"ד ידי לע החוויד : 4 הרקמ תנחבואמה ,70 תב השיא וד'צלס הסוזרז ודננרפ ר"ד ידי לע החוויד : 4 הרקמ

 תוחונ יאו םוח םע םינימסת הליחתמ ,הלק תונופמיס תערפהמ תלבוסכ

 רתוי הובג םוחו הזחב םיבאכ ,האנפסיד םיררועתמ םוי 6 רחאל .תיללכ

 ,הלילב

 ,תופיט 80 ,ןושאר ןונימ לוטיל שי םימוטפמיסה תעפוהל ינימשה םויב

 תליטנ רחאל .(קובקבהמ עיגהש) תופיט 65 לש ינש ןונימ תחקל תרחמלו

 רמוא אוה .הרפתשה ךא תכשמנ המישנה תערפה ,תחפ םוחה ינשה ןונימה

.רתוי בוט שיגרמ אוהש

 .תיללכ תוחונ יא תצקו סויזלצ תולעמ 38 איה הרוטרפמטה ירישעה םויב

 דע ינוניב הרקמ (א :כ גווסמ אוה .הראוגא ובטסוג ר"ד ידי לע ךרעומ הרקמה

 הובג ילאריו סמוע / םיימוי ךות הבוגת 70% םע (בו ןוכיס ימרוג םע רומח

.ןיטקמרביא לש תופסונ תונמ יתש ןנשי .הדמתהו

 תנמשהמ לבוסה ,60 ןב רבג .סאחור הטפז לגימ ר"ד ידי לע חוויד : 5 הרקמ תנמשהמ לבוסה ,60 ןב רבג .סאחור הטפז לגימ ר"ד ידי לע חוויד : 5 הרקמ

 לועיש םע ,סויזלצ תולעמ 39 ל 38 ןיב םוח ימי 5 םע .ג"ק 86 :לקשמ ,רתי

 .הגרדהב רבגתמה ישימחה םויב המישנ תקלד עיפוהל ליחתמ ,ןורג יבאכו

אוה

 ה ל ליבוה

 COVID-19 תואיר תקלד םע זפשוא םש ,ימואל םילוח תיב לש םוריח בצמב

 תא חקול אוה ותלבק םע .ןצמח לבקמ אוה ,םיפירח המישנ תונולשיכ ןוחבאו

 הכרענ תועש עבשב .ןיטקמרביא לש תופיט 80 לש הנושארה הנמה

 תיבויח PCR תקידב .םיידדצ-וד םייתאיר םיננתסמ הגיצמה היפרגומוט

 ,D 1.12, DHL: 521, PCR: 362 רמיד = 04.24.20 -מ חותינ םאה .הרשוא

HB: 11.8, PLAQ:

349, LEUC: 17,020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST. 0%). 

 :D-dimer 0.62, DHL: 482, PCR = 04.28.20 -מ לחהו

186, HB: 11.8, PLAQ: 413, LEUC: 9,850 (ABAST. 0%). ןיטירפ; 

1.650, FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 םילוחה תיבב ותוהש רחאל םוי 

 הנומה רקובב היינשה הנמה תא לביק אוה (םימוטפמיסה תעפוה זאמ 6 םוי)

 םצמצמ ,יביסרגורפ ינילק רופיש גיצמ .(קובקבהמ ראשנש המ) תופיט 70

ןצמח דוע שרוד וניאו האנפסיד תא תיתועמשמ

 גיצה אוה םינימסתה תעפוה עגרמ 10 ו 9 םימיב ךא .םיליחתמ םיימוי רחאל

 ,92-94% ןיבש חווטל ןצמח לש היוורב הדירי םע האנפסיד לש םיקרפ

.84%- ל עיגה ץמאמה רחאל םימעפה תחאבו

 םע רומח הרקמ (א :כ גווסמ אוה .הראוגא ובטסוג ר"ד ידי לע ךרעומ הרקמה

 ילאריו סמוע / םימי 9 ב 75% ו םיימוי ךות הבוגת 70% םע (בו ןוכיס ימרוג

 ךא ,ןיטקמרביא לש תונמ 2 רחאל םימי ןושארה רופיש םע ,הדמתהו הובג

 םויסל ןיטקמרביא לש תופסונ תונמ יתש וניוצ .םינימסתה לש היצולוזר אלל

 ,תופיט 129 לש 4- ו ישילש ןונימ ןיוצמ .הרואכל ךשמתמה יפיגנה סמועה

 יעיברה ןונימה רחאל .םיקלח ינשב ותוא תחקל ץילממ ,ג"קל ג"קמ 300 והז

 לפוטמהו 94% -ל 92% ןיב ענ ולש O2 -ב היוורה ,ינילק רופיש גיצמ אוה

.הבוט השגרהב יוטיב ידיל אב

 תמונדא תנחבא םע ,83 ןב רבג .ןרס יוי לאונמ ר"ד ידי לע חווד : 6 הרקמ תמונדא תנחבא םע ,83 ןב רבג .ןרס יוי לאונמ ר"ד ידי לע חווד : 6 הרקמ

 סחייתמ אוה .םוריחה תנידמ ידי לע החדנ ,יגרוריכ לופיט םע תינומרע

 יטרפ אפורל ךלה אוה .םימי 7 ךשמב תיללכ תונלבסו לועיש ,םוח תגצהל

 ,םימי 3 ןיליצינפ לש םשרמ ול היהו םימוטפמיסה תעפוה לש ישילשה םויב

 ךלוה אוה יעיבשה םויב .ישישה םויהמ המישנ תקלד םיפיסומו רימחמ הז

 עורגה ובצמ לשבש ול םירמואו ,(ררוגתמ אוה וב זוחמ) VES םילוחה תיבל

 םה יכ תחוודמ החפשמה ,ימואלה םילוחה תיבל תכלל ךירצ אוה דואמ

 ר"ד םע רשקתמ החפשמ ןב .ימואלה םילוחה תיבל ותוא תחקל אל םירחוב

 ונתינש םינונימה לכ ןכלו ,ג"ק 70 ולקשמ .ןיטקמרביאב ליחתהל ןייצמה ,יוי

 עצבל תוסנל םירחוב םה םהיבורקו לפוטמה תטלחה יפ לע .תופיט 70 ויה ול

 .ברעב 21 העשב יעיבשה םויב הנושארה הנמה תא חק .תיבב לופיטה תא

 (םינימסתה לש העפוההמ 8 םוי) 10:00 העשב תרחמל חקלנ ינשה ןונימה

.המישנה תמצמצמו קספנ םוחה םיירהצה רחא תועשבו

 תידדצ וד האירל הרידח הארמה הזחב ןגטנר םוליצ עצוב ,9- ה םויה ,תרחמל

.האירה תודשמ 35%- כ לש תוברועמב

 השק הרקמ (א :כ גווסמ אוה .הראוגא ובטסוג ר"ד םע קדבנ הרקמה

 / םימי 4- ב 80% ו םיימויב הבוגת 70% םע (ב .ןוכיס ימרוג םע תויתרוקיבל

 לבוס וניא רבכ ,ןיטקמרביאב לופיטל ביגהש ו ,ךשמתמו הובג ילאריו סמוע

 .היפרגוידר ידי לע םידיעמש האיר תוברועמו המישנ יישק תרמשנ ךא ,םוחמ

 תויהל תבייח איהש רבסומ ךא ,תיבה לוהינב ךישמהל תשקבמ החפשמה

 תיאופר הרקבו ןצמח תקפסא םע רמולכ ,יתיב זופשא לש תורשפאה תחת

 סמועה תאו תיתאירה הרשפה תא תיחפהל ידכ יכ הנקסמ .רתוי הפוכת

 םידיאוקיטרוק םג ןיוצמ ,תופסונ תונמ 2 תוחפל שורדי אוה יפיגנה

 תיעבמ הלבס ןיידע איה ,תיעיברה הנמה תרחמל ,11- ה םויב .ןיצימורתיזאו

.ןטק לושלש לע וחוויד םהו המישנה
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 1 הלופמא .98% ל הלוע אוה יתפורת ןצמח םעו ,ןצמח אלל 92% ל 90 ןיב

 Prednisone PO לש גמ 50 ןונימ םע הפיצר ,תלחומ Enoxaparin לש

 300) 70 םוקמב תונמוסמ תופיט 100 ,ןיטקמרביא לש 5 הנמ חק .רוגרגו

 לושלש ךל שיש חווידה לע ,םיקלח ינשב הז תא תחקל ץלמומ ,(ג"ק / ג"קמ

 ,תיבב םירג םישנא 8 יכ םיחוודמ םה .יאוול תועפות תתחפהלו םויה ךלהמב

 .הטילש ןגטנרל ןיתממ .תיתיבה הביבסה תא אטחלו ררוואל םיחנומ םה

.93-94% ל ןצמחב היוורה תא רפשמ ישימחה ןונימה רחאל

 יפל ןבומ הז ,תונמ 5 תתל תשרדנ איה וב דיחיה אוה םויה דע ,הזה הרקמה

 רבעוה המצעלשו יפיצפס לופיט הלביק אלשכ הילא העיגה הלחמהש הרמוחה

 תקספה היינשה הנמה רחאל .לופיט תלבק ךרוצל ימואל םילוח תיבל תונפל

 לש םימי רתוי תשרוד איה יכ חינהל שי .הראשנ המישנה תמישנ ךא ,םוחה

 רפסמ תכשמנ וניפצ יכו הובגה ףיגנה סמועה תא תיחפהל ידכ ןיטקמרביא

.םייטירקו םירומח םירקמב םיפסונ םימי

 .הרדוואס וליטסק .א ודראודא ר"ד ידי לע חוויד : 7 הרקמ .הרדוואס וליטסק .א ודראודא ר"ד ידי לע חוויד : 7 הרקמ

 ףוג באכ ,תיללכ תוחונ יאב לירפאב 13- ב הלחמב לחה 58 ןב רכז הלוח

 .םילודג םיקרפמב רקיעב

 לושלש םוי ,סויזלצ תולעמ 39.6 דע 38.4 לש םיאישב ףסוותמ םוח :2 םוי

 יפל היצרדיהו ימוי .ןתינ' רג 4 לומטצרפב לופיט ,ליחתמ דודיב ,3 ףסונ

.הליחב םיפיסומ :4 םוי .השירד

 .רתוי תופוכת םיתיעל ךפוה םוח ,תואקה 2 ,סומסנטל רושק לושלשה :5 םוי

ףסונ שבי לועיש

 ד"לס FR: 30-32 םע רחש הז .רחש םע םיימואתפ הזחב םיבאכ :6 םוי

 האציש ,הריהמ הקידב תעצובמ םש HNERM -ל חקלנ אוה ,92% לש היוורו

 םהו Azithromycin 500 mg / d תועצמאב ליחתמ יוסיכה .הביגמ אל

.ינפוג-ץוח לופיט םע התיבה ךתוא םיחלוש

 תא ריבגמ ,לומקא םע ךישמה ,Azithromycin לש היינשה הנמ חק :7 םוי

 סיסב לע םיעיפומ םיצפצפ .(םייניש חוצחצ) ןטק ץמאמב המישנב ישוקה

.לאמש

 ףסונ .החונמל דע רתוי לודג המישנה םוד ,ןיצימורתיזא ישילש ןונימ :8 םוי

 .ןימי סיסב לע םיצופצפ םיפסוותמ ,O2 (SatO2): 89% היוור ,םיצר

 2) םיכשמנ תואקההו לושלשה ;ןמוקמ תא תונפמ תוחדוקה תוגספה

 הקידב ולש האצותה ,ימואלה םילוחה תיבל חקלנ אוה .(תויונמדזה

 תנחבא םע םוריח תיפצתל ךישממ אוה ,תיבויח איה (PCR) תירלוקלומ

.CBN ידי לע 40% :ליחתמ הכומנ המירזב fiO2 ןצמחב לופיט .תואיר תקלד

 ינשה קובקבה) תופיט Ivermectin 90 -ל תנתונ םתמזוימ החפשמה :9 םוי

 ךא ,תועש 24 רחאל ותוא תחקל היצקידניאה םע לפוטמה לש וסיכב ראשנ

,ןיקורולכיסקורדיה םיליחתמ םה םוריח תיפצתב .(וירחא בקוע אל אוה

 םע ףיצר ,ןירפאסקונא

 FiO2 100% -ל ירוטנו תא ריבעמו ןיצימורתיזא

 :alveolar-arterial: PaO2 / FiO2 (PaFiO2) ןצמח עופיש :AGA :10 םוי

308, SatO2 95% תכסמ םע Venturi ב- Fio 100%. תופידע לא רובע II ב- 

CELIM. הדבעמ תואצות תולבקתמ: LDH: 680, 1993 תנשב ןיטירפ, 

.CORADS 6 הארה CT -ה .645 הינפופמיל

 לש ינשה ןונימה תא ךל תנתונ החפשמה הלילב :(לירפאב 26) 13 םוי

 150) גמ 30 ל הוושה 1 קובקב לש ןכותה לכ תא ךל םינתונ םה ,ןיטקמרביא

 ,לודירפולה םע העגרה לע הטלחהה ,211 ל לפונ PaFi -ה :14 םוי .(תופיט

 CBN 5 -ל רבוע אוה ,MV םע 100% אוה SatO2 :15 םוי .ליחתמ יוגיהה

.רבגומ PaFiO2 הגיצמ AGA .ןוזמ תליטנ לובסל ליחתמ ,רטיל

 לחתה ,רטיל 4 םע CBN -ל רובע ,Sat02: 97% םע ,יוגיהב ךשמה :16 םוי

 Sat02: 98% םע :1 רטילל CBN ךומנ :17 םוי .המישנ םוד ילב רבדל

 לכוא ,ליגרכ לכוא התא ,שבייתהל ילב םיתורישל תכלל לוכי התא ,החונמב

.ךלש לכואה לכ תא

 האיבמ COVID -ל הריהמה הקידבה .דואמ תויבויח הדבעמ תורקב :18 םוי

.IgG -ו יבויח IgM -ל

 .םילחמ ,ימואלה םילוחה תיבמ ררחושמ אוה :19 םוי

 וידר ןויארב ,ס"מנוא תרגוב ונלש םיאפורה תצובקב ולפוטש םירקמה דבלמ

 םע םילוח 12- ב לפיט אוה יכ ריהצה ו'גובורגומ רטלוו גולוידרקה ,(23)

 םיינלטק םירקמ לע חוויד אלו לכה ךסב תיבויח הבוגת םע ,ןיטקמרביא

 היה אל הז יכ חוויד אל לפוטמ ףא" יכ ריהצה אוה .לופיט לביק םהבש

 לביקש רחאל יכ חוויד אפורה .דואמ חוטב ןיטקמרביאב שומישה יכו "ליעומ

 ,הכלמ ליג ר"ד ידי לע ןיטקמרביאב ולפוטש םילוח השולשמ תרושקתה תא

 וגרמק וינוטנא םיאפורה יכ ריהצה םג אוה .ולש היווחה תא לחה אוה

 הלא תא םיפיסומ םהשכ .ןיטקמרביא םע םילוחב החלצהב ולפיט הבילואו

 םירקמה תקידבב .םילוח 46 םיפיסומ םה ,ל"נה םיאפורה ידי לע ולפוטש

,תאז ךראתל םיכירצ ונא ,ןיטקמרויאב ימוקמ ןפואב ולפוטש

 .0% היה ינכמ רורווא וא / ו ץרמנ לופיטל סנכיהל ושרדנש םילוחה זוחא

 שומישה יכ רכינ ךא ,טעומ אוה ולפוטש םילוחה רפסמ ,תיטסיטטס

 ריכזנ .הרקמב ןוירהה רועישב דואמ תיתועמשמ הדיריל איבמ ןיטקמרויאב

 ךישמהל יופצ רשא ,תחקרמ יתבב הפצנ הפורתב יביסרגורפ רוסחמ יכ םג

.וב שומישה לש תויבויחה תואצותה םיפשחנש לככ שחרתהל
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 3 הלבט

 ןיטקמרפאב שומישה תלעות תמועל הכרעה ןוכיס

 םויה דע םיחוודמה םירקמה תפסוה

 247 ,יזכרמ-ברה רקחמהמ 704) םלועה יבחרב ולפוטש םירקמ 1,000

 .(ורפב םירקמ 82 תוחפלו תינקינימודה הקילבופרב

 םינשה םיעבראב בחרנ שומישב תאצמנש הפורתב רבודמש ןוויכמ

 תועפות לע קרו ,תוליער לש םייתועמשמ םירקמ לע חוודל ילבמ ,תונורחאה

 הרמוחה רואלו ,הב שומישב תוחיטב םיקינעמה ,םיחוודמ תולק יאוול

 ,19- .םדקתהל הלוכי הלחמה הילאש ההובגה

 ךכמ האצותכ םע

 תללכה ,ךורכ הז בצמש םירקמה הבוגב התומתה רועישו MV תשירד

 .תקדצומ COVID-19 -ל תילופיטה תינכותב ןיטקמרביא

 IVERMECTIN לופיטל השדח תינכות חותיפ

 השדח לופיט תינכות ךרענ ,םילפוטמה םירקמה םע ןויסינה ךמס לע

 .ןיטקמרויאל

 לש ליגרה עצוממה ןונימב לופיטל הבוגתה התפצנ םינותמו םילק םירקמב

 .ג"קל ג"קמ 200

 הדירי ליחתהל םיבייח ,ןושארה ןונימה רחאל תועש 8 ךות ,םילק םירקמב

 COVID-19 הגיצהש םינימסת לכ המצעבו ,הערפה ,תיללכ תוחונ יא ,םוחב

 איה הכרעהה ,הלא םירקמב .לופיטה לש הנושארה הנמה .םתליטנ ינפל

.סמועה תתחפהב עייסמ אוהש הנחבה ךותמ ,ךומנ היה יפיגנה סמועהש

 .הלחמל ןושארה עובשב חלמב ילאריו רוגרג

 האנפסידו תיללכ תוחונ יא ,םוחב הדיריה העיפומ םירומחו םינותמ םירקמב

 .תועש 48 דע 12 ךות

 לש הכרעה ,ןיטקמרביא לש תונמה יתש רחאל דבלב תיקלח איה הבוגתה םא

 ןיב רופיש יכ הפצנ ,םייתרוקיבו םירומח םירקמב .הובג אוה יפיגנה סמועה

 תונמ תתל ךרוצ שי םימיוסמ םירקמב ,תועש 48 ךות שחרתמ 65-85%

.םימי רתוי ךשמל תופסונ

 הבוגתהו הרמוחה תגרד יפל השדחה תילופיטה תינכותה תא הגיצמ 3 הלבט

 .לופיטל

 הב רתוי הבחרה הלבטה לש ןורחאה ןוכדעב הללכנ וז השדח תינכות

 איהו COVID-19 -ל תוילאיצנטופה תויפרתהו תיטפארתה תינכותה תראותמ

.הז ךמסמל חפסנכ תפרוצמ

 VM -ה תשירדו התומתה רועיש לע העפשהה

 הנמה תא ולביקו ,ימוקמ ןפואב ןיטקמרויאב ולפוטש םירקמה ןויסינמ

 אל םהמ דחא ףא ,םזופשאל ינשה םויב רתויה לכל ,ןיטקמרביא לש הנושארה

 התחפה לע תובר ועיפשיש ךכ לע דיעמ הז ,רטפנ וא MV שורדל םדקתה

 שומישה בוליש יכ הדבועה תא MV לש השירדהו תוינלטקה רועישב

 ומדקתי םהש ינפל ,םינותמהו םילקה םירקמה לכב ןתניי ןיטקמרויאב

 ותואב ,םייתרוקיבו םירומח םירקמכ םיגצומ רבכש םירקמב .השק הלחמל

היצקידניא לע דיפקהל שי ןפוא
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 תרמוחל יפיגנ סמוע ןיב רישי רשק שי יכ הפצנש ןוויכמ ,ןיטקמרביא

 לש הלא םימדקתמ םירקמב ,ןיטקמרוואל יכ דואמ ריבסש ךכ ,הלחמה

 . תורידדה רועיש לע תיתועמשמ העפשה היהת ,הלחמה

 הנקסמ

 ותללכה תא דסמל ץלמומ ,ןיטקמרביאב שומישב ןוכיס ןיא השעמלש ןוויכמ

 ילאריו סמוע תיחפהל ידכ ,COVID-19 לש ןושארה ילופיטה הלועפה וקב

 .לופכש

 תוצלמה

•  ילעפמב ןיטקמרביא תקפסא חיטבהל םייטסיגולה םיכילהתה תא ןווכל

 הרטמב ,לופיטה לש הנושארה הגרדהמ הלא תוברל ,הנידמב תואירבה

 הלאו םינותמ ,ןוכיס ימרוג םע םילק םירקמב לופיטה תליחת לע לקהל

 םירומח םירקמל םימדקתמ םהש ינפלו םירומח םינימסת תלחתה

 .זופשאל תוינפה םישרודה םייטירקו

•  ,תימואלה המרב ןיטקמרביא לש רתוי םיבוט הקולחו הקפסא ךרוצל

 שי ולאו רחאמ ,תוילבטב תגצמה תא לולכל יוצר עצבל שיש תושיכרה

 ריבש רמוח ןניאו הלבוהל רתוי תולק ןה ,םיקובקבהמ רתוי ךומנ לקשמ

 .תונצנצה לש הז ומכ

•  תויכשמה תא חיטבהל ידכ תופורתה תודסומו תורבח םע םאתל ץלמומ

 .וז הפורתל הנידמב שוקיבה יוסיכל הצוחנה הקפסאה

 תוינפה
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