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מראות פוטנציאל לתמיכה מהירות,  POCTבדיקות  

מערך הבדיקות הקיים, אך הטמעתן דורשת תיקוף ב

 ארץב נוספים וניסויים

 :עיקרים

המשמשים  הן אמצעים מהירות  Point-of-Care Testing   (POCT) בדיקות  .1

במהירות  , בנקודת הממשק עם הנבדק  לבדיקה מחוץ לכותלי המעבדה,

  POCTבדיקות אלו כוללות בדיקות    הדגימה למעבדה.  יחסית וללא צורך בשינוע

חלקן מאתרות   ,קיימות מגוון בדיקות העונות להגדרה זומהירות לזיהוי פתוגנים. 

את החומר הגנטי של הנגיף; חלקן מאתרות אנטיגנים )חלבוני מבנה( שלו; וחלקן  

מיועדות לאיתור נוגדנים שיש בהם כדי להעיד על הדבקה בעבר )בדיקות 

   סרולוגיות(.

בזמן  תרחישים בהם נדרשת תשובה בי לטמי ,מהירות POCTשימוש בבדיקות  .2

פריסה ל תוך אפשרת זאת,  .לתפעולפשוטות יחסית  כשמרביתןקצר, 

וכן להתמודדות עם  ,למצבי תחלואה משתנים ההמתאימ ,מבוזרת ודינאמית

 . מפושטתתחלואה 

  PCR- בהשוואה לבדיקת המהירות  POCTבולט של בדיקות ה נןככלל, חסרו  .3

עלולות להיות בעלות  בדיקות אלו לעיתים , ונמוכהה ןהוא רגישות המעבדתית

בעל תפוקה בדיקות דורשות מכשור ייעודי  הכמו כן, חלק מן    .סגוליות פחותה

, לביצוע בדיקות בהיקף  מכשיריםרב של  מספר    של  שינוע  דורשותועל כן  ,  מוגבלת

מהטמעת להתגבר על חסרונות אלו, החל  קיימות מספר אפשרויות .1נרחב

 להתפשר על הרגישותבמתווים בהם ניתן    מהירות  POCTהשימוש בבדיקות  

 בסקרים לגילוי תחלואה חבויה. , לדוגמהתשובהה לטובת מהירות 

 
הבדיקה עצמו )בדומה לסטיק בדיקת היריון(, אך רגישותן  נן דורשות מכשור, אלא את אמצעי  יאמנם, קיימות בדיקות פשוטות יותר אשר א  1

 מבדיקות הדורשות מכשור. פחותה , בחלק מהמקרים, עשויה להיות של בדיקות אלו
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יצירת ממשק של תשתיות  אתגרים מרכזיים להטמעת בדיקות אלה כוללים  .4

, מעקב אחר התוצאות וניתוח  לצורך דיווח התוצאות למשרד הבריאות המחשוב 

 . בשל סוגיית הרגישות, 2התוצאות פירוש התמודדות עם מורכבות , ו מגמות

שייגרם עקב ביצוע בדיקות בידי גורמים סכנת שימוש לא מפוקח  כמו כן, קיימת  

פרטיים, לא מאושרים ולא מוכרים על ידי משרד הבריאות. ביצוע בדיקות באופן  

להוביל לירידה בדיווח התוצאות שתפגע באופן ניכר ביכולת לבצע זה עלול  

 מעקב אחר מצב התחלואה בישראל.  

היות תרומה לתשובה מהירה )גם על חשבון רגישות(, עשויה לבהם תרחישים  .5

סקר בדיקות  כוללים  מהירות, POCTואשר עשויים להיות רלוונטיים לבדיקות 

  על אוכלוסייה בסיכון לאיתור תחלואה חבויה, בדיקות ניטור להגנה 

  - )בדיקות שאינן לצורך קליני או אפידמיולוגי  פתיחת המשק צורך ובדיקות ל

 . מוקדי תעסוקה ועוד(בדוגמת בדיקות 

הקיימת בארץ, ויתרונותיה, מאפשרים את   PCR-בראייתנו, תשתית בדיקות ה  .6

אסטרטגיה  . עם זאת, בשילוב עם 3המשך השימוש בה כאמצעי הדיגום המרכזי

לתמוך  עשויות המהירות  POCT-בדיקות ה ולידציה ויישום, מתאימה, 

 על תכליותיו השונות.  משמעותית את מערך הבדיקות 

העולם עודנו מצוי בשלבים ראשוניים  מהירות ברחבי    POCTהשימוש בבדיקות   .7

במערך  לתמיכה בעל פוטנציאל כמסתמן עם זאת, הוא , ובתהליכי בחינה

 מתווים שונים. במסגרת הטמעתו ב בארץ הבדיקות

ת ובדיק הינה  בארץ,בשימוש ראשוני שנמצאת  POCT-ה ת ו בדיקאחת מ .8

בתי חולים  באלו נעשה שימוש בבדיקות  ,עד כה .Sofiaמסוג  תואנטיגן מהיר

ניסוי  , נעשה בנוסף. סקר עובדים במגן אבות ואימהותבקופות חולים, וכן בו

חסרי ו ,תסמיניםבעלי אוכלוסיית בקרב אלו  בדיקותב, לבחינת השימוש ראשוני

 
, הוגדרו על ידי משרד הבריאות הנחיות ייעודיות אשר פורסמו בקישור המצורף  Sofiaקורונה במכשיר  תוצאות בדיקתבאשר לפרשנות  2
- 381726820.pdf-https://govextra.gov.il/media/27189/bz  . 
ראו מסמך מרכז המידע והידע בנדון "ניתן להגדיל משמעותית את תפוקת מערך הבדיקות ולהוזילן על בסיס התשתית הקיימת, באופן   3

testing-n185-report-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research- -" שיסייע להתמודדות עם מגפת הקורונה
strategy.pdf-testing-n185-report-strategy/he/research  

https://govextra.gov.il/media/27189/bz-381726820.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n185-testing-strategy/he/research-report-n185-testing-strategy.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n185-testing-strategy/he/research-report-n185-testing-strategy.pdf
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לשלבן באופן   על מנתים ניסויים נוספים , אך נדרששל מחלת הקורונה תסמינים

 .מערך הבדיקותכחלק מ קבועונרחב 

, אשר בארץניסויי פיילוט  ביצוע של  ו על תכנון  אנו ממליצים  ,  נושאה לצורך קידום   .9

ובפרט קידום    ,4מתווים ספציפייםלמהירות    POCTבדיקות  של  ן  יבחנו את התאמת

באחד  שימוש בבדיקות כחלק מטיפול במוקד התפרצות  שיבחןפיילוט 

לצורך למידת יעילות הכלי לתרחיש,  ,היישובים בהם מתפרצת תחלואה חריפה

תוכנית  לבחוןנמליץ  הניסויים הללו, ממצאיכתלות בובחינת המשך הטמעתו. 

 . לשילובן של הבדיקות במתווים הרלוונטיים

הנעשים   הניסויים על המשך מעקב ולמידה מתוך ממצאי    נמליץבנוסף,   .10

במדינות שונות   ,המהירות POCT-שימוש בבדיקות הבהם נבחן הבימים אלו, 

 . בעולם

 

 
 ניסויים אלו ייבחנו גם היבטים נוספים, בהם תפעול הבדיקות והיענות ציבורית להיבדק בהן.  4
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 מבוא  – POCTבדיקות מהירות מסוג 

 

מהוות צעד חיוני בניהול   SARS-CoV-2תדירות ומדויקות של נגיף בדיקות  .1

של   RT-PCR יאה gold standard-ה הקורונה. עד היום בדיקת מגפתהתפרצות 

עם זאת, מדובר בשיטה עם מספר מגבלות   .דגימות מדרכי הנשימה העליונות

אשר באפשרותן  צורך בבדיקות מסוגים נוספים  קייםלפיכך, . 5לוגיסטיות 

 .לפצות על פערים אלו

תוצאות תוך זמן  מספקות  מהירות    Point of Care Testing   (POCTטכנולוגיות ) .2

ומאפשרות   ,)למשל מקום העבודה( באתר הבדיקה כבר (, לעיתים דקות) קצר

נבדק. בעשור האחרון, תחום זה  לביחס החלטות קליניות ואפידמיולוגיות מהירות 

לצרכנים פרטיים גם חווה צמיחה משמעותית תוך פיתוח מוצרים המותאמים 

 )בעלי עסקים לדוגמא(. 

 

 יתרונות וחסרונות –מהירות  POCTבדיקות 

 

בתשתית  אינן תלויותשימוש מבוזר,  מאפשרותמהירות  POCTבדיקות  .3

)וכפועל יוצא מכך  אינן דורשות שינוע של הבדיקות למעבדה    ולכן  ,מעבדתית

)אך עודן  פשוטות יחסית לתפעול חלקןו מייתרות את הלוגיסטיקה הנלווית(

דורשות מפעיל בעל הבנה של הטכנולוגיה, שמיומן לשימוש בבדיקה והוכשר לכך  

שימוש בבדיקות אלו צובר תאוצה בעולם, לאור הבנת הפוטנציאל   .מקצועית(

 . לשילובן במתווים רבים

מספר חסרונות בולטים, המציבים מהירות  POCTלבדיקות  ,ןלצד יתרונותיה .4

 :. הבולטים שבהםבהןלהיערך טרם הטמעת השימוש   אליהם נדרשאתגרים 

בשל העובדה שבדיקות   –  מורכבות בפירוש תוצאות הבדיקה  .א

POCT  הינן רגישות פחות מבדיקות מעבדתיות, ולעיתים גם  מהירות

 
 זמינות ריאגנטים, שינוע למעבדה וכו'. 5
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 Falseסגוליותן פחותה, עולה הסבירות לתוצאות כוזבות מסוג 

Negative  ו/אוFalse Positive ,קיים צורך בחידוד והסברת  . לכן

, בפרט בבדיקות  ההבדל בין משמעות תוצאות חיוביות לשליליות

 ית /, פרמדיקה/שתפעולן אינו מתבצע בהכרח על ידי איש מקצוע )רופא

, כמפורט במסמך שפרסמה המחלקה למעבדות בשירות  ות(/או אח

הכשרה  . על מנת להתגבר על קושי זה, יש לקיים רבריאות הציבו

לאנשים הצפויים לתפעל בדיקות אלו ולדווח על תוצאותיהן,  ייעודית

לאור היבט זה, קיימת חשיבות רבה . 6וכן לבחון אכיפה של הנושא 

 .FPבשימוש בבדיקות שמידת סגוליותן גבוהה מאוד, למניעת תרחישי  

שתאפשר דיווח של   - צורך בהיערכות לתשתית מחשוב מתאימה .ב

 התוצאות למאגרי משרד הבריאות וממשק עם המערכות הקיימות. 

ייגרם עקב ש -סכנת שימוש לא מפוקח ובקרה על רכש בדיקות  .ג

ביצוע בדיקות בידי גורמים פרטיים, לא מאושרים ולא מוכרים על ידי 

משרד הבריאות. ביצוע בדיקות באופן זה עלול להיות בעייתי ביותר,  

ולהוביל לירידה בדיווח התוצאות שתפגע באופן ניכר ביכולת 

 י יש לציין כי שירות מצב התחלואה בישראל.מעקב אחר לבצע 

שרד הבריאות מקדמים ומחדדים הנחיות בריאות הציבור במ 

 בנושא זה. 

 

 מהירות   POCTסוגי בדיקות 

 

, המבוססים על עקרונות ביולוגיים  מהירות  POCTקיימים מספר סוגי בדיקות  .5

מורכבות  לספציפיות, לרגישות, ביחס ל) שוניםכל סוג בדיקה מאפיינים ל שונים. 

 מסוימים.  שימוש ביחס למתוויתפעול ועוד(, המקנים לו יתרונות וחסרונות ל

 
6 https://www.health.gov.il/hozer/MHB21122014.pdf  סוגיית ההכשרה הייעודית הנדרשת בבדיקות

POCT  קיבלה התייחסות בנוהל שהפיצה המחלקה למעבדות במשרד הבריאות בנושא ביצוע בדיקות בסמוך
 לנקודת הטיפול.

https://www.health.gov.il/hozer/MHB21122014.pdf
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מזהות שתיהן נשאים פעילים של הנגיף, בעוד בדיקות מולקולריות ובדיקות אנטיגן   .6

שבדיקות סרולוגיות מזהות תגובה חיסונית בדיעבד בקרב אנשים שנחשפו לנגיף.  

מגוון שיטות חדשניות המבוססות על עקרונות פיזיקאליים שונים.  בנוסף, קיימות 

יות אלו נמצאות, בראייתנו, ברמת בשלות נמוכה יחסית ואינן  שיטות פיזיקאל

 לא נרחיב עליהן במסמך זה.  ,"מבצעיות", ועל כן

באישור חירום  FDA-המאושרות על ידי החמש בדיקות מולקולריות קיימות  .7

המקביל לזה של   CE, וארבע בדיקות נוספות המאושרות באישור EUAמסוג 

יש לציין כי בדיקות אלו לרוב בעלות רגישות גבוהה, אך  .7האיחוד האירופאי

וקיימת בעיה ברכש שלהן בהיקפים נרחבים. בדיקות אלו   זמינותן בשוק נמוכה

 , באופן הדורש דוגם מיומן.PCR- מתבצעות באמצעות דיגום מטוש, בדומה ל

 N)בדיקות אלה מאתרות את החלבון  .8בדיקות אנטיגן בדיקות נוספות הן  .8

nucleocapsidבדומה  , זאת ( של הנגיף בדגימת מטוש מדרכי הנשימה העליונות

, ועל כן השימוש בהן דורש מידה מסוימת של מיומנות מצד הדוגם.  PCR- לבדיקת ה

ויכולות להיערך בנקל במקומות   ,דקות 15בתוך  תוצאות הבדיקה מתקבלות

נמוכה בהשוואה  ה ןמגוונים. חסרונן העיקרי של בדיקות אלה הוא רגישות

 false, אשר עלולה להביא לתוצאות שליליות שגויות )PCR-לבדיקות ה

negativeשל בדיקות אלו הינה הסגוליות  (. יש לציין כי במרבית המקרים מידת 

בדיקות  ".  9Positive False לתוצאות מסוג "מה שממזער את הסיכון    גבוהה למדי,

וזמינותן בשוק גבוהה יותר  הנפוץ ביותר בעולם,    POCT-סוג בדיקות האלו הינן  

ניתן לחלק את בדיקות האנטיגן   ,ככלל  .מאשר של הבדיקות המולקולריות

 המהירות לשתי קבוצות:

, שהשימוש בו עלול  מכשיר קריאה ייעודי הדורשותבדיקות אנטיגן  .א

 שלהן.  מגדיל את מידת הדיוק , אך מנגד גם צוואר בקבוק להוות 

 
7 -policy-and-regulatory-legal-response/mcm-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency

authorization-use-framework/emergency  
גנים מהירות עשויות להרחיב את סל הכלים לאיתור וקטיעה של  "בדיקות אנטי נדוןלהרחבה ראו מסמך מרכז המידע והידע ב 8

  tests-antigen-n153-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report -שרשראות הדבקה" 
 עה זו בולטת במיוחד בבדיקות אנטיגן ללא מכשיר קריאה )קרי, בדיקה הדומה לבדיקת היריון, ללא ציוד נלווה(. תופ 9

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n153-antigen-tests
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 ותקן עלולחלאשר  ייעודי,    ללא מכשיר קריאהבדיקות אנטיגן מהירות   .ב

זאת עבור כל בדיקה  חוןיש לב) יחסית רגישות נמוכה להיות בעלות

של בדיקות אלו אין  להיקף ביצוען, אך להן מספר יתרונות. (בנפרד

ניתנות לביצוע ללא הבדיקות הקיימות, והן    היקףמלבד    ,צוואר בקבוק

ל ציוד הקריאה )תיאורטית, ניתן לעשות בהן ושהוכשר לתפע  איש צוות

שימוש באופן ביתי(. ואולם, דווקא יתרון זה טומן בחובו סוגיה נוספת 

על    למשרד הבריאות הסיכון להעדר דיווחשיש להתייחס אליה, והיא 

 תוצאת הבדיקה. 

, POCT)בדיקות סרולוגיות( הינן סוג בדיקות נוסף שקיים בתצורת    נוגדניםבדיקות   .9

אינן מאתרות נשאים  בדיקות אלו  -יגוד לסוגי הבדיקות שהוזכרו לעיל אך בנ

 ,מעידות בדיעבד על חשיפה של הנדגם לנגיף. בראייתנוכי אם  של הנגיף,    פעילים

ולא באופן מהירות  POCTהערך בביצוען של בדיקות סרולוגיות כבדיקות 

ואינן מאפשרות זיהוי חולים פעילים,  . זאת מאחר מוגבלמרוכז במעבדה, הוא 

תשובה חיובית או שלילית בבדיקה מסוג    שלת בפרשנות  וקיימת מורכבוהעובדה כי  

עיקר השימוש בהן הוא לצרכי מחקר ומעקב אחר מגמות   ,נכון להיום  . כמו כן,זה

 אפידמיולוגיות ורפואיות.

)ובפרט: רגישות   כל השיטות שהוזכרו לעיל דורשות ולידציה של ביצועיהן  .10

לפני תחילת השימוש בכל בדיקה, נדרש לבצע ולידציה ואימות של  ספציפיות(. ו

המעבדה המרכזית לזיהוי   - הנתונים אודותיה על ידי הרגולטור המוסמך לכך 

  .10נגיפים 

 

 המהירות  POCT-אפשרויות ודוגמאות לשימוש בבדיקות ה 

 

את פעילות  לייעל כדי מהירות  POCTמדינות שונות בעולם משתמשות בבדיקות  .11

הציע המכון האירופי   ,כבר בחודש אפרילבאירופה, מערך הבדיקות. כך לדוגמא, 

 
 תלוי. -הנבחנת באופן בלתי POC-לעיתים תידרש בדיקה על ידי מעבדה נוספת לצורך אימות של תוצאות בדיקת ה 10
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, באמצעות  להקלה ולזירוז מערך הבדיקותדרכים  (EIT) לחדשנות וטכנולוגיה

  בבדיקות  אישור לשימושבבולטת כמובילה    יפן. גם  11השימוש בטכנולוגיות מסוג זה 

POCT לצורך אבחון נשאים. 12ובדיקות אנטיגנים בפרט  ,מהירות , 

מגוונות לצורך מתווים  מהירות  POCTקיימות דוגמאות בעולם לשימוש בבדיקות  .12

עודנו מצוי העולם ברחבי מהירות  POCTים. ראוי לציין כי השימוש בבדיקות  שונ

)עבור מרבית הבדיקות טרם פורסמו   בשלבים ראשוניים ובתהליכי בחינה

בבדיקות לעת עתה   והשימוש, תוצאות ולידציה שבוצעו להן במדינות השונות(

במרכזי עבור מתווים ספציפיים כפיילוט יחסית או בצורה מצומצמת נעשה 

קיימת רמת תחלואה   םבה ובמוקדי התפרצותרפואה מקומיים, בשדות תעופה 

 גבוהה.

 

 המצב בישראל  –מהירות  POCTבדיקות 

 

המהירה מבוססת האנטיגנים של    POCT- ה  תבישראל, נעשה שימוש בערכת בדיק  .13

, יחסית בהיקף מצומצםכמו כן, נעשה ניסוי  .Sofia, בדיקת Quidelחברת 

הנושאים    תסמיניים-תסמיניים ואאוכלוסיית  בקרב    בבדיקות אלולבחינת השימוש  

 לשלבן באופן נרחב יותר. ניסויים נוספים כדי, אך נדרשים 13את הנגיף 

מכשיר קריאה ייעודי  בדיקת אנטיגן מהירה, הכוללת היא  Sofiaבדיקת  .14

דקות )בהן אין צורך  15משך הרצת הבדיקה עומד על . להגברת הרגישות

במכשיר הקריאה הייעודי(, וקריאת תוצאת הבדיקה במכשיר עורכת כדקה אחת  

  30עד בלבד. כך, עמדת בדיקה בודדת הפועלת ביעילות מרבית עשויה לבצע 

בדיקות בשעה )בשקלול זמן הנדרש להכנסת הדגימה למכשיר הקריאה והוצאתה(. 

 
11-care-point-ultrasensitive-and-rapid-response/solutions/qwikzyme-19-activities/covid-https://eit.europa.eu/our
 diagnostic# 

12  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11332.html   
 אין"(. -נדגמים ברחבי הארץ )דיגום באמצעות עמדות "דרייב   1,000-כמדגם של  נוסתה עלהבדיקה  13

 

https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/solutions/qwikzyme-rapid-and-ultrasensitive-point-care-diagnostic
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/solutions/qwikzyme-rapid-and-ultrasensitive-point-care-diagnostic
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11332.html
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, עברה תהליך וולידציה  FDA-מטעם ה  EUAבדיקה זו, לצד אישור    יש לציין כי

   מקיף במעבדה המרכזית לזיהוי נגיפים במרכז הרפואי "שיבא".

ועד כה בדיקה זו נכנסה לשימוש בישראל בתום תהליכי הוולידציה הנדרשים,  .15

"מגן  בקופות חולים, בבתי חולים, במסגרת    במתווים שוניםראשוני  שימוש  בוצע בה  

. ייתכן כי בהמשך יתבצע , וכן במסגרת בדיקות של כוחות ביטחוןאבות ואמהות"

משרד  ב בחינהשימוש באמצעי זה גם במתווים נוספים, הנמצאים בתהליכי 

 הבריאות. 

 

 :14מהירות המשמשות במתווים שונים בעולם POCTבדיקות  - 1טבלה 

 
 " בסוף מסמך זה 1להרחבת מקורות הטבלה ראו סעיף "מקורות טבלה  14

 

 אנטיגנים 

 בלי מכשיר 

 קריאה 

 אנטיגנים 

 עם מכשיר קריאה 

אנטיגנים לא 

 ידוע 

בדיקות 

מולקולריות  

 מהירות 

בדיקת המונים   

לאיתור תחלואה  

 סמויה 

 

 ספרד
 

 (; תכנון) סלובקיה

 (;פיילוטצ'כיה )
 

שדות תעופה 

)בדיקות בהגעה(  

הכרה   /

בבדיקות קדם 

של מדינות 

 אחרות 

 יפן 
 ארה"ב;

 איטליה

 רוסיה;

;  הונג קונג

 בבריטניה.

שדות תעופה 

)בדיקות קדם 

 טיסה( 

  
  –אוסטריה 

בתכנון; צרפת:  
 בריטניה
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בתכנון עד סוף  

 אוקטובר; 

 איטליה ;

 ארה"ב;

   בתי ספר 

 . )תכנון(איטליה  

אוסטריה  

 ;)וולידציה(

 

איתור מוקדי  

 התפרצות

 קנדה 

הודו; המלצת  

WHO 

 ארה"ב  אוסטריה 

אבחון מהיר של  

חולים בבתי 

 חולים 

 ; ספרד )תכנון(

 ארה"ב;

 הודו;

 יפן;

 WHOהמלצת 

 

 יפן

 

 ארה"ב 

אישור  –אוסטריה 

 עקרוני 

אוסטרליה;  

 ארה"ב; בריטניה;

 יפן

בדיקות חוזרות  

לניטור תחלואה  

באוכלוסיות  

 מוגדרות 

 פיילוט()  ארה"ב WHOהמלצת 

בבתי  ) –גרמניה  

 ;(אבות

  –אוסטריה 

בבתי  -)פיילוט 

 ( אבות

 

 

פתיחת המשק 

וניהול "שגרת  

 קורונה" 

 (וולידציהקנדה ) סינגפור   (תכנוןבריטניה )
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ככלל, ניתן לראות כי השימוש בבדיקות אלו בעולם נמצא בשלבי הטמעה ותכנון,   .16

  ככלל, במתווים שונים בהצלחה.  מהירות    POCTמספר מדינות כבר שילבו בדיקות  ו

בדיקות  בשל זמינותן הנמוכה ורגישותן הגבוהה יותר, כי  ומרניתן ל

רפואיים  -תרחישי שימוש קלינייםלמולקולריות מהירות תואמות יותר 

. באשר לבדיקות אנטיגן, המגוון  15אבחון מהיר בבתי חולים ומרפאות( –)לדוגמא 

מאפשר לשלבן  ורמות דיוק(  הרחב של בדיקות מסוג זה )מחירים, מהירות

האנטיגן  מתווים מגוונים כאשר נדרשת התאמה של מאפייני בדיקת ב

 לצרכיו השונים של כל מתווה. 

בתרחישים של דיגום בהיקף נרחב )סקר, בדיקות המונים וכדומה(, המתאימים  .17

 POCT- הלבדיקות  ,למשל לטיפול בהתפרצויות ולמוקדי תחלואה חריפים וכו'

מהירות, באופן העשוי לפצות על רגישותן  ו יתרונות של כמותישנם מהירות ה

בהינתן די בדיקות ומכשירים )במידה ונדרשים( לצורך מבצע  , הנמוכה יחסית

  אף יש לציין כי לצורך דיגום בהיקפים גדולים ניתן גם, וייתכן ) הבדיקות הנרחב

בדיקות מהירות   . בנוסף, האפשרות לבצעאיגום מטושים(גם לבצע עדיף, 

לכך   במתארים המתאימים, בהינתן ספציפיות גבוהה, עשויה,  בתדירות גבוהה

של  סינון מהיר ויעיל הגנה על אוכלוסיות רגישות, אזורים תחת סגר( לאפשר )

 .16( ביותר באוכלוסייה תוך זמן קצר infectiveהפרטים המדבקים )

 
יש לציין כי קיימות גם בדיקות מולקולריות שרגישותן פחותה מכדי להתאים לשימוש זה, ולכן יש לבחון  15

 כל בדיקה באופן נפרד.
16https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=160296503016
 6000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw 

תגבור מערך 

ללא  –הבדיקות 

 מתווה מיוחד 

 הודו  יפן הודו

https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=1602965030166000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw
https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=1602965030166000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw
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כפולה  בדיקה  זמינות, הוא  הןנוסף בבדיקות המהירות, בהינתן ששימוש אפשרי  .18

, בייחוד באזורים צפופים. כלומר, שילוב של בדיקה  איתור מגעיםלמקבילה ו

בידוד מהיר של החיוביים  רגילה, באופן שיאפשר  PCRמהירה עם בדיקת 

, ללא צורך בהמתנה ביום נוסף, עד להגעת התשובה של הבדיקה  מביתם

 המעבדתית.

,  םמאפייניהן השוניבאופן נפרד. לאור אותן יש לבחון  ,בדיקות סרולוגיותבאשר ל .19

לבדיקות אלה נדרשת   .פורט במסמך זה אודות השימוש בהן ברחבי העולםלא 

ומכאן נגזר שימוש בהן במתווים התייחסות נפרדת ושונה בפרשנות תוצאותיהן, 

אפידמיולוגי יותר. לדוגמא, סקרים אפידמיולוגיים, מעקב  -שונים בעלי אופי מחקרי

מי פלזמה לטיפולי  אחר משך הימצאות הנוגדנים בדמם של מחלימים ואיתור תור

 נוגדנים. 

 מסקנות והמלצות -סיכום 

 

- אינן מהוות תחליף לבדיקות המהירות  POCTבדיקות  ,יתרונותיהן הרבים חרף .20

RT-PCR רגישותן לרוב נמוכה מזו של משלים שלהן.  כלי , אלא המעבדתיות

בשיטות חדשניות ופחות מקובלות,  ולעיתים קרובות מדובר, PCRבדיקות 

 מכשור ייעודי הדורשות , יתרה מכך, בדיקות אלו. ולידציהוהדורשות תיקוף 

 . ר תלות ביצרן ספציפיויצלעשויות  ,לצורך הפענוח

יתרונות בחלק מתרחישי השימוש שתכליתם  בדיקות אלו קיימים ל ,בראייתנו  .21

הן עשויות למלא  כן  , ו)בעיקר במצבי תחלואה גבוהה(  איתור והורדת התחלואה

)בעיקר   ובפתיחת המשק  בצל הקורונה״ ת חייםתפקיד חיוני בקיום ״שגר

בשל שילוב יתרונותיהן הבולטים, שבראשם מהירות,    . זאת,במצבי תחלואה נמוכה(

   ניידות ויכולת להפעלה מבוזרת.

המתאימים  בדיקות המונים וכדומה(,נרחב )סקר, בהיקף  דיגוםבתרחישים של  .22

  POCTלבדיקות  ,למשל לטיפול בהתפרצויות ולמוקדי תחלואה חריפים וכו'
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  ן רגישותיתרונות של כמות ומהירות, באופן העשוי לפצות על ישנם מהירות 

,  בדיקות מהירות בתדירות גבוהה האפשרות לבצעבנוסף, . יחסית הנמוכה

לכך )הגנה על   במתארים המתאימים, עשויהבהינתן ספציפיות גבוהה, 

של הפרטים סינון מהיר ויעיל לאפשר  ,אוכלוסיות רגישות, אזורים תחת סגר(

 .17( ביותר באוכלוסייה תוך זמן קצר infectiveהמדבקים )

דיווח על   שימוש בבדיקות אלו טומן בחובו אתגרים מסוימים, דוגמת אתגר .23

שאיפה לעשות שימוש בבדיקות שתפעולן דורש  . לרוב, תהיה תוצאת הבדיקה

הכשרה מועטה ולא בבדיקות אותן  מתפעל איש מקצוע )רופא, פרמדיק או אחות(.  

לכן, עולה השאלה באשר לסמכותו של דוגם או מתפעל לא מיומן למסור תשובה  

לבדיקת קורונה, כאשר לתשובה זו השלכות משמעותיות, הן אישיות והן  

הסברה והכשרה בנושא   קיום ר הנדגם. לפיכך, נמליץ עלאפידמיולוגיות, עבו

 אלו לאנשי המקצוע.משמעותן של תוצאות 

למערכת תקשורת לצורך  בנוסף, קיים קושי בחיבור חלק מהטכנולוגיות הללו  .24

מהווה פתח לתקלות   המחשוב. דיווח ידני של תוצאות למערכת דיווח אוטומטי

וודא כי לפני תחילת השימוש  חשוב לרבות ומאט את תהליך הדיווח. לכן, 

הנרחב בבדיקות אלו, קיימת תשתית מחשוב מתאימה למעקב וניהול  

 תוצאותיהן. 

ת  אספק ל ,תלות ביצרן הבדיקה קיימת לרובמהירות  POCTבבדיקות כמו כן,  .25

עבודה עם  תבאמצעועל פער זה ניתן להתגבר . שוטפת וחלקי ציוד מתכלים ציוד

בדיקות ומכשירים, כך שלא תיווצר תלות ביצרן בודד לצורך  מספר סוגי שונים של 

 אספקת הציוד. 

לכל מתווה  לאפיין היטב את הצרכים הייחודיים  נדרשבשורה התחתונה,  .26

על מנת להימנע ממצבים  לצורך. זאת  שימוש טרם בחירת הבדיקה המתאימה 

 
176503016https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=16029
 6000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw 

https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=1602965030166000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw
https://www.google.com/url?q=https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025631&sa=D&ust=1602965030166000&usg=AFQjCNHtf031SP0_NmnP_U6TOLrn0tteYw
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צרכי המתווה, דבר  את  בהם יתקיים אילוץ לעשות שימוש בבדיקות שאינן תואמות  

  .העלול ליצור סיבוכים לוגיסטיים, טכנולוגיים, רפואיים ומנהלתיים

,  בארץניסויי פיילוט  ביצוע של  ואנו ממליצים על תכנון  על מנת לקדם את הנושא,   .27

ספציפיים, ובפרט קידום פיילוט  אשר יבחנו את התאמת הבדיקות מול מתווים 

באחד היישובים התפרצות מוקד שימוש בבדיקות כחלק מטיפול ב שיבחן

בהם מתפרצת התחלואה חריפה )תוך העדפה ליישוב מבודד וקטן יחסית( לצורך  

אנו ממליצים על  למידת יעילות הכלי לתרחיש, ובחינת המשך הטמעתו. בנוסף, 

הנעשים בימים אלו, לשימוש  וייםהניסהמשך מעקב ולמידה מתוך ממצאי 

 . במדינות שונות בעולםהמהירות  POCT- בבדיקות ה

בשילוב עם אסטרטגיה מתאימה,  בשקלול היתרונות מול החסרונות,    ראייתנו,ב .28

מערך  במשמעותית  לתמוךולידציה ויישום, טכנולוגיות אלו עשויות 

 .  הבדיקות על תכליותיו השונות
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 18נבחרות מהירות  POCTנתונים טכניים אודות בדיקות  -ספח א' נ

 

 
הבדיקות המפורטות להלן הין בדיקות שאינן רווחות/נמצאות בשימוש בישראל. הבדיקות נבחרו לאור מספר קריטריונים להערכה,   18

יונים אלו ניתן למנות אישור הקיים. בין קריטר POC-שבראייתנו הופכים בדיקות אלו לרלוונטיות ביותר לשימוש מבין היצע בדיקות ה
 רגולטורי, מהירות גבוהה, הערכה טכנית של בסיס אמצעי הבדיקה ומאפיינים טכניים שונים.

19 https://jcm.asm.org/content/jcm/early/2020/04/23/JCM.00798-20.full.pdf  
20 https://jcm.asm.org/content/jcm/early/2020/04/17/JCM.00760-20.full.pdf  
21 https://www.genomeweb.com/point-care-testing/abbott-id-now-study-data-confirms-test-sensitivity-and-
specificity#.X4aw3tWfDIV   
22 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.03.20116327v1.full.pdf  

 שם חברה סוג שם הבדיקה
מדינת 

 ייצור

משך  

בדיקה 

כולל  

 בדקות

כמות 

שניתן 

לבצע  

 במקביל

 רגישות וסגוליות

 

*הצהרת יצרן לגבי נתונים 

יש לקחת בערבון   -אנליטיים 

 מוגבל

 

*וולידציה חיצונית במידה 

 ונמצאה

 

אישור 

 רגולטורי

VitaPC R COVID19 

assay 
RT-PCR Credo Singapore 22 1 

 רגישות

100% (96%, 100%) 

 סגוליות

100% (93%, 100%) 

CE 

RapiPrep 

COVID19 

LAMP 

amplification 

technology 

Microsens Dx UK 40 1 

Sensitivity was 80% 

against a laboratory PCR 

test 

FDA-EUA 

Accula SARS-CoV-

2 

RT-PCR + 

lateral flow 
Mesa Biotech USA 35 1 

 רגישות

100% (91%, 100%) 

 סגוליות

100% (86%, 100%) 

FDA-EUA 

ID NOW COVID19 

Isothermal 

nucleic acid 

amplification 

Abbott 

Diagnostics 
USA 15 1 

 רגישות

100% (86%, 100%) 

 סגוליות

100% (86%, 100%) 

 

דיווחים אודות וולידציות 

תלויות של הבדיקה -בלתי

העלו ערכי רגישות הנעים 

 בין 51%19 ל-94%20.

ערכי הסגוליות שדווחו 

 נעים בין 99% ל-2221.98%

FDA-EUA 

https://jcm.asm.org/content/jcm/early/2020/04/23/JCM.00798-20.full.pdf
https://jcm.asm.org/content/jcm/early/2020/04/17/JCM.00760-20.full.pdf
https://www.genomeweb.com/point-care-testing/abbott-id-now-study-data-confirms-test-sensitivity-and-specificity#.X4aw3tWfDIV
https://www.genomeweb.com/point-care-testing/abbott-id-now-study-data-confirms-test-sensitivity-and-specificity#.X4aw3tWfDIV
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.03.20116327v1.full.pdf
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23 Collier et al, “Rapid point of care nucleic acid testing for SARS-CoV-2 in hospitalised patients: aclinical trial and 
implementation study”, (2020), MedRxiv - 

RP2 (1.2( Panel 

Respiratory 
RT-PCR BioFire USA 45 21 

 רגישות

LoD 100% 

 סגוליות

In silico analysis and 

testing identified a risk of 

SARS-CoV-2 assay cross-

reactivity with a few 

sequences of SARS-like 

viruses isolated from 

animals (bats and 

pangolin). 

EUA-FDA 

Cue COVID-19 

Test Cartridge 

Isothermal 

nucleic acid 

amplification 

Cue Health 

Inc 
USA 25 1 

 רגישות

משתנה כי בדקו  75-100%

מהולים עבור כמה   

 סגוליות

  31לא מצאו תגובה עם 

 וירוסים אחרים

FDA-EUA 

SAMBA II SARS-

CoV-2 Test 

Isothermal 

PCR 

Diagnostics 

for the Real 

World 

USA 90 1 

 רגישות

the claimed LOD of the 

SAMBA II SARS-CoV-2 

Test is 250  cp/mL 

 סגוליות

In silico analysis for 

possible cross-reactions 

with related human 

coronaviruses concluded 

that none of the SAMBA 

primers had >80% 

homology to the 

organisms listed 

 

מחקר בריטי מיולי שהשווה  

PCRבדיקת  רגילה לערכת   

SAMBA במחקר לקחו   

נבדקים בבית  149-חלק כ

חולים. התוצאות הראו 

 96.9%רגישות של 

 וסגוליות של 2399.1%

CE 
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114520v1.full.pdfhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/
2020.05.31.20114520v1.full.pdf  

 

Cue COVID-19 

Test 

Molecular RT, 

Isothermal 

amplification 

Cue Health 

Inc 
USA 25 1 

 רגישות

Agreement with expected 

results was ≥ 95%. 

 סגוליות

None of the 31 organisms 

cross-reacted in the Cue 

COVID-19 Test at the 

concentrations tested 

FDA-EUA 

Panel Respiratory 

Dx-QIAstat 
RT-PCR Qiagen Germany 60 

21 

 

 רגישות

The final LoD for the 

assay is 500 copies/ml. 

 סגוליות

No cross-reactivity was 

observed, both in silico 

and in vitro, with any 

clinically relevant 

pathogens 

FDA-EUA 

visby medical 

covid-19 
RT-PCR 

Visby 

Medical 
USA 30 1 

 רגישות

The claimed LoD of the 

Visby COVID-19 test for 

SARS-CoV-2 virus is 1,112 

genomic copies/mL 

 סגוליות

There are no significant 

homologies with human 

genome, other 

coronaviruses or normal 

or pathogenic flora that 

would predict potential 

false positive results when 

combining primers and 

probes 

FDA-EUA 

VitaPCR SARS-

CoV-2 Assay 

 

RT-PCR 

Credo 

Diagnostics 

Biomedical 

Singapor

e 
20 1 

 רגישות

the VitaPCRTM SARS-CoV-

2 assay detects 2.73 

copies/μl of SARS-CoV-2 

RNA transcripts with a 

CE 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114520v1.full.pdfhttps:/www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114520v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114520v1.full.pdfhttps:/www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114520v1.full.pdf
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confidence ≥95%. This 

concentration therefore 

serves as the limit of 

detection. 

 סגוליות

combining specific SARS-

CoV-2 primer/probe set 

and universal SARS-like 

primer/probe set in 

multiplex RT-PCR, there is 

no prediction of potential 

false positive RT-PCR 

results. 

COVID Nudge test RT-PCR DnaNudge UK 60 1 

 רגישות

95% 

 

 סגוליות

100% 

CE 

Veritor Plus 

System for Rapid 

COVID-19 Testing 

אנטיגנים, 

תגובת צבע  

הנקראת 

 במכשיר קריאה 

BD USA 

 15-כ

דק׳ עבור  

הרצה  

על  

הסטיק 

+ דקה  

 לקריאה 

1 

 רגישות

84% 

 

 סגוליות

100% 

FDA-EUA 

SARS-CoV-2 

Antigen Test 

אנטיגנים, 

טכנולוגיה 

מיקרופלואידית 

עם תגובה 

פלורסנטית 

הנקראת 

 במכשיר קריאה 

LumiraDx UK 12-כ  1 

 רגישות

97.6% 

 

 סגוליות

96.6% 

FDA-EUA 

BINAX NOW 

אנטיגנים, 

lateralflow 

על דגימה   

 נזאלית ישירה 

Abbott USA 15-כ  

אין מגבלה,  

ללא מכשיר  

קריאה או  

 ציוד נוסף

 רגישות

97.1% 

 סגוליות

98.5% 

FDA-EUA 

Standard Q Rapid 

Antigen Test 

אנטיגנים, 

lateralflow 

 עם תגובת צבע

SD Biosensor 
South 

Korea 
30-15  

אין מגבלה,  

ללא מכשיר  

קריאה או  

 ציוד נוסף

 84.38% - רגישות

 100% - סגוליות

 

CE 
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24 https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/09/SDQ-Ag-Public-Report_20200918.pdf   

מחקר הערכה לבדיקה  

 שנעשתה ע"י ארגון    

FIND התבצע בגרמניה  

וברזיל ובגרמניה: הרגישות 

 76.65הקלינית הייתה 

 99.3%והסגוליות הייתה 

הרגישות הייתה ובברזיל 

 88.7% והסגוליות 2497.5%

Panbio 

אנטיגנים, 

lateralflow 

 עם תגובת צבע

Abbott USA 20-15  

אין מגבלה,  

ללא מכשיר  

קריאה או  

 ציוד נוסף

 רגישות

93.3% 

 סגוליות

99.4% 

CE 

https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/09/SDQ-Ag-Public-Report_20200918.pdf
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