
תחלואה בצוותי רפואה מחוסנים  
וגורמי סיכון לפריצת חיסון לכדי מחלה 

דיווחים מהעולם -קשה 



התפרצות נרחבת של וריאנט דלתא בבתי  -פינלנד  
האמלינהחולים בעיר 

.(Hämeenlinna)האמלינהבעירסמוכיםחוליםבתיבמספר(מתים17-ונדבקיםכמאה)גדולההתפרצותעלדווח2021מאיב•

.משמעותייםוריצוףדיגוםבמאמצימשולבת,מקיפהאפידמיולוגיתחקירהערכוהפיניותהרשויות

.ההתפרצותבעקבות,והמאושפזיםהצוותאנשיבקרבנרחבדיגוםשנערךלאחררקהתגלההכוללהנדבקיםהיקף•

למחלקותבמהרה"זלגה"אך,בעירחוליםבביתאשפוזמחלקותבשתיהחלהל"מחוששבומאושפזיםבשנישמקורהההתפרצות•

.(חוליםניודעקבהנראהככל)בעירנוספיםחוליםבתילשלושהבהמשךואףהחוליםבביתנוספות

בשתישחוסנוהרפואיהצוותאנשיכלל.מנותבשתי(פייזר)מחוסנים16מתוכם,שנדבקורפואיצוותאנשי42הכולסךזוהו•

יחסיתקלהתסמיניתממחלהסבלו,ונדבקומנות

17.בודדתבמנהמחוסנים(40)מרביתם–(החוליםבתיבארבעת)המאושפזיםהחוליםמקרבנדבקים56זוהו•

.(מנותבשתיחוסןמהםאחדרק,60גילמעלכולם)נפטרושנדבקומהמאושפזים

ומאושפזיםאחריםצוותאנשי,משפחתםבניאתוהדביקושנדבקו,מנותבשתימחוסניםצוותאנשישלושהזוהו•



התפרצות נרחבת של וריאנט דלתא בבתי  -פינלנד  
האמלינהחולים בעיר 

רפואיצוותאנשישבעהמתוך•

נמצא,שנדבקומנותבשתימחוסנים

:כי

סימפטומטייםהיו(2)שניים•

הםכיונמצאמאודואינפקטיביים

,משפחתםבניאתהדביקו

.ומאושפזיםעמיתים

והדביקסימפטומטיהיה(1)אחד•

אשלנמצאאךביתובניאת

אליושנחשפומטופליםהדביק



התפרצות נרחבת של וריאנט דלתא  -סן פרנציסקו  
בקרב צוותי רפואה מחוסנים

בשני,מחוסניםהיומרביתםאשר,רפואיצוותאנשי233לפחותבקרבדלתאוריאנטרקעעלגדולההתפרצותעלדווח01.08ב•

.בעירחוליםבתי

אותרואסימפטומטייםמאומתים.(לאשפוזנזקקושנייםורק)בינונית–קלהממחלהסבלושנדבקוהצוותאנשימרבית•

:מגעיםמעקבבאמצעות

•University of California, San Francisco Medical Center-183(153)84%.חיובייםנמצאו(35000מתוך)עובדים

(לאשפוזנזקקועובדיםשנימתוכם)מנותבשתימחוסניםהיומהמאומתים

•Zuckerberg San Francisco General Hospital-75-80%.חיובייםנמצאו(7500מתוך)עובדים50לפחות

.(לאשפוזנזקקלאאישמתוכם)מנותבשתימחוסניםהיומהמאומתים

.בקליפורניההרפואייםהצוותיםאנשיליתרבדומה,השנהבתחילתחוסנוכימוערךאךשנדבקוהעובדיםחוסנומתיידועלא•

לחוליםמצוותיםהדבקותאיתורלשםובפרטההדבקהמקורותאפיוןלמאומצתאפידמיולוגיתחקירהמתקיימת,אלובימים•

.(בעיצומהוהחקירהטריהאירועאךנמצאולאאלושעהלפי)וההפך



עלייה חדה בהיקף ההדבקות  –PHE-עדכון ה
בדלתא בקרב צוותי רפואה מחוסנים ומחלימים

רוטיניות  PCRמעקב בדיקות )- SIRENמחקר ה

30%מהם מחוסנים ובנוסף 96%-לסגלי רפואה ש

וככלל , כלומר קיימת חפיפה), מתוכם מחלימים

אוכלוסייה זו בעלת רמת חיסוניות גבוהה  

נצפית עליה חדה בהתאמתות בקרב (. מהממוצע

סביב עליית דלתא , קבוצה מוגנת וצעירה יחסית זו

באמצע מאי לשיעור  0.01%משיעור של )בבריטניה 

(.באמצע יולי1.1%של 

הזינוק בשיעור  . אשר בדומה לישראל היו מהראשונים להתחסן,  מדובר באוכלוסייה צעירה יחסית ומוגנת מאוד

אוכלוסייה זו באה  . לצד השפעת דלתאWANINGעשוי לשקף משלב של דעיכת המוגנות בשל , המאומתים באוכלוסייה זו

כמסתמן במחקרמוגנותהבמגע רציף והדוק עם אוכלוסיות רגישות ומכאן החשיבות שבדעיכת 



דיווחים נוספים מהעולם

סקרוהחוקרים.דלתאוריאנטאודותמקיףpre-printמאמרויפןשוויץ,הודו,מאנגליהחוקריםקבוצתפרסמה16-7-2021-ב-הודו•

במאמרשמפורטיםהתפרצותמקריבשני.ההודיתבריאותבמערכתCovishieldבחיסוןמחוסניםעובדיםבקרבהדבקהמקרי

איש4000מתוך65-ו(9.6%)איש1100שלצוותמתוךאנשים106תסמיניםוהראונדבקו,רפואייםבמוסדותושהתרחשו

.דלתאלווריאנטהשתייכוהריצופיםרוב.בהתאמה(%1.625)

(17)מאושפזים:מקרים23שכלל,חוליםבבית(דלתאשל"מקומי"הדבקהאשכול)התפרצותאירועעלדווחקלגריבעיר–קנדה•

מהםאחד)נפטרושנדבקומהמאושפזיםשניים.(צוותאנשי5-ומאושפזים6)א"רנבחיסוןמלאמחוסנים11מתוכם,(6)צוותואנשי

.(נוירולוגיושיקוםפנימית)בומחלקותבשתיהחלההחוליםבביתההתפרצות.(מלאמחוסן



דיווחים נוספים מהעולם

.2021מספטמברהחל,במדינה"פגיעותאוכלוסיות"לשלישיתמנהמתןמתוכנןכיהודיעה(JCVI)בבריטניההחיסוניםמועצת•

–תקשורתייםפרסומיםלפי)70מגילמבוגרים,אבותבתידיירי,חיסוןמדוכאי:כלוליםהמתןבסדרראשונההמתועדפתבקבוצה

אבותובתירפואהוצוותי(ומעלה50מגילאף

מדוברכיאם,השלישיתהמנהבמתןרפואהצוותיעתהכברמתעדפות,קשותהתפרצויותהחוות,מדינותמספר,זאתלצד•

.סיןמתוצרתבעיקר,יותר"נחותים"בחיסוניםהמחסנותבמדינות

שלישיתבמנהומעלהחמישיםובנירפואהצוותי,(יוליבחודשהחלו)מחסנים,במדינההגואהההתפרצותרקעעל:טורקיה•

."(פייזר"בגםולאחרונה"סינובאק"במחסניםבטורקיה)

אףכאשר,(אישמיליון1.5)הרפואהצוותיאת"מודרנה"חיסונישלשלישיתבמנהבקרובלחסןמתכנניםבאינדונזיה•

.במדינהבחיסוניםומחסורנמוךחיסוניכיסוירקעועל(הרפואהלסגליפרט)שלישיתלמנהמתועדפתלאאחרתאוכלוסייה

.(להםורק)רפואהלצוותישלישיתמנהמתןבעבור,המדינהברשותהמצויותפייזרממנותשלישמקציםבתאילנד•



מחקר חדש  –פריצת חיסון על רקע וריאנט דלתא 
מסינגפור

מחוסנים שנדבקו בדלתא  -לא130-וואושפזודלתא בוריאנטלאחר מנה שנייה שנדבקו mRNAמחוסני 71מחקר מסינגפור שכלל 

:הממצאים(. WANINGלא ניתן להעריך )אין מידע על מועדי החיסון . השווה בין הפרופיל הקליני של שתי הקבוצות, ואושפזו

.בשל אופי מבצע החיסונים, מחוסנים-של הלא( 30-58)39.5לעומת ( 39-64)56הגיל החציוני של המחוסנים שנדבקו עמד על •

p<0.00821.5%,)סכרת נצפתה כגורם סיכון מובהק לפריצת חיסון , מבחינת מחלות הרקע של המחוסנים שחוו פריצת חיסון•

.נמצאו מובהקות לכךלא( והיפרליפידמיהד"יל)אחרות מחלות רקע (. מחוסנים-מהלא7%מהמחוסנים היו חולי סכרת לעומת 

או לצרוך טיפול רפואיתסמיניתוהיו בעלי סיכון נמוך יותר לפתח מחלה , סבלו מפחות תסמינים, המחוסנים היו יותר אסימפטומטיים•

פחות , (53.1%לעומת 21.7%)פחות נטו לפתח דלקת ריאות , מחוסנים הראו פחות מרקרים דלקתיים, מבחינת חומרת המחלה•

.מחוסנים-מהלא5%לעומת , וכן אף אחד מהמחוסנים לא נדרש לטיפול נמרץ( 20.8%לעומת 2.8%)הזדקקו לחמצן 

עלה כי גיל הינו גורם , (הוגדר לפי הזדקקות לחמצן ודלקת ראות)גורמי הסיכון לפריצת החיסון לכדי מחלה קשה בבחינת •

(שנמצא שמובהקהיחיד המשתנה –ולאחר ריבוד בעבור גורמי סיכון אחרים )הסיכון המשמעותי ביותר לכך 



מחקר חדש  –פריצת חיסון על רקע וריאנט דלתא 
מסינגפור

64מעל )גיל -( לא מתואם)גורמי סיכון •
סוכרת ; (6סיכון פי 45-64בין , 13סיכון פי 

;  (4.8סיכון פי )יתר לחץ דם ; (6.18סיכון פי )
(3.96פי )כל מחלת רקע אחרת 

סיכונים  )גיל -גורמי סיכון מתואמים •
מחלות  ; (דומים לעיל ובמובהקות סטטיסטית

ולא ( אם כי פחות)סיכון מוגבר -רקע 
מובהק סטטיסטית

מחוסן ובריא ברקע, ומטה45בהשוואה לבן ** 


