
 

 
 
 

 

 ףתש" בניסן כ"א|  15.4.2020 | רביעייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 40מספר  מסמך

מדד ממוקד  - 60נדבקים מעל גיל ושיעור  נדבקים שלגיל חציוני 
 תמותה ולמאושפזים בטיפול נמרץלשיעור הו"מנבא" משמעותי 

 הדברים עיקרי

להיקפי התמותה והתחלואה מדד מדויק ככל הניתן להציע מטרת מסמך זה  .1

פורסם באופן נרחב על הקשר שבין  עד כה .כתוצאה מנגיף הקורונה הקשה

מדינות רבות ו (CFR – Case Fatality Rateגיל החולים לבין היקף התמותה )

חיבור בין נעשה  טרם אולם ,מפרסמות את פילוח הגילים של הנדבקים בשטחן

 זהמשתנים אלה, ייתכן בשל הקושי לעבוד עם פילוח הגילים כמדד. במחקר 

 גיל חציוני של הנדבקים –ניסינו לאתר מדד פשוט מקורב לפילוח הגילים 

 .60הנדבקים מעל גיל ושיעור 

ובשיעור עם העלייה בגיל החציוני של הנדבקים כי  מניתוח מעמיק נמצא .2

עולים באופן מעריכי גם שיעור  במדינה מסוימת 60הנדבקים מעל גיל 

 . המשולב של מאושפזים בטיפול נמרץוהשיעור התמותה 

את  להסביר בהסתברות גבוהה ויוכלאלו  יםמדדהממצאים מראים כי  .3

טיפול נמרץ. ב םמאושפזישיעור הי של תמותה והמצרפ והשיעורהתמותה  שיעור

התמותה  לשיעורהמתאם בין גורמים נוספים לצידם, ראוי יהיה לבדוק את 

 הלי אשפוז(.ו)מחלות רקע; מצב מערכת הבריאות; נ והמאושפזים במצב קשה

 (:באפריל 11-עדכניים למעוגלים, )נתונים מתאם זה ממחישה  להלןהטבלה  .4

גיל חציוני של  מדינה
 הנדבקים

אחוז מצרפי של  תמותהאחוז 
מתים וחולים נזקקים 

 לטיפול נמרץ
 15 10 62 איטליה
 2.5 0.85 37 ישראל
 2 0.5 37 סינגפור

 3.7 0.55 47 (במרס 26) גרמניה
 4 1.8 50 באפריל( 11)גרמניה 
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המשולב  השיעוראת התמותה ו שיעורלצפות את  גם מאפשרת זו שיטה .5

  .ומעלה 60בני  ושיעורמול גיל חציוני של תמותה ומאושפזים קשים 

למשתנים אלה באמצעות מעקב אחר בנוגע הערכה מושכלת ניתן לקבל  .6

יתר על כן, חילוץ הגיל . י הנדבקים לאורך ההתפרצותגיל"התפתחות" 

גבוהה -יאפשר כנראה ברמת סמך בינונית מסויםהחציוני של נדבקים ביום 

כשבוע לאחר הצפוי המאושפזים בטיפול נמרץ והמתים מתוכם שיעור להבין את 

  .המגמה מה תהיה להעריךמכן, ולכל הפחות 

ההבדל בין גילם החציוני של הנדבקים לבין הגיל החציוני  את להדגיש יש .7

 שיעורשממשיכות להתפרסם כתבות שבהן מוסבר  אףהכללי במדינה. 

 נמוך ואינוזה  מדד מול המתאםהגיל החציוני במדינה,  באמצעותהתמותה 

הדבר אינו מפתיע,  .המאושפזים ושיעור התמותה שיעור את היטב מסביר

ים באוכלוסייה ים לא בהכרח תייצג את פילוח הגילאוכלוסיית הנדבקשכן 

ממליצים מעתה אנו . ניתןהככל צעירה תהיה וכאמור יש לשאוף ש הכללית

 המדינהאוכלוסיית לגיל החציוני של תמותה שיעורי הלא לקשר בין 

 הנדבקים.של בגיל החציוני ולהתמקד 

התמותה במחוזות השונים באיטליה. שיעור את  היטבנמצא שהמודל מסביר  .8

יומי לנדבקים -גיל חציוני יומי או רב שללבצע ניתוח  ממליציםבשל כך, 

 מדויק באופן המצב את להבין כדי, ישראלב מסוימיםמחוז מ אומעיר 

 .מקומיות הנחיות בעבורהמלצות ממוקדות  ולייצר יותר

 ,בישראלואף  בעולםלחיוב או לשלילה  אפשר לאתר מקרים חריגיםיהניתוח  .9

ראוי  שבההתמודדות טובה או רעה במיוחד דרך יכולים להעיד על ה

  תובנות נוספות. כדי להפיקלהעמיק 
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 נתונים

 תסמיניםהמהופעת בסין הזמן החציוני עולה כי  שפורסמו עד כהמן המחקרים  .1

באיטליה ; [4-1]ימים 16-כ -מוות עד ו ,ימים הוא כעשרהאשפוז בטיפול נמרץ ועד 

ימים עד  12-9-ואשפוז בטיפול נמרץ עד ימים  שמונה-שבעהמדובר על ספרד וב

 . [5-6]מוותל

  עוברים ההדבקה זיהויועד  תסמיניםגילוי הרגע ממתוך הנחה כי  .2

אשפוז בטיפול נמרץ צפוי להיות עד אבחון הימים, הזמן ממועד חמישה -שלושה

 יום.  12-6 להיותוהזמן עד מוות צפוי  ,יומיים עד שבעה ימים

 ביחס לכלל הנדבקיםהתמותה  ושיעורהגיל החציוני  ונבדק במסגרת הניתוח .3

ה בהסט הגיל החציוני מול במספר תאריכים התמותה נבדק שיעורמדינות.  11-ב

 ביותר יםם הטובמיהמתא כי נמצאלמציאת המתאם האידאלי.  ,םמיי 12-9של 

(R²=0.84-0.93 בין גיל חציוני בתאריך מסוים ) תמותה ה שיעורמול התקבלו

 במגוון התמותה שיעור מוצגלהלן  1 באיור. כןמלאחר ימים תשעה -שבעה

 . באפריל 2-ב החציוני הגיל מולבאפריל  9-מ מדינות

. גם כאן, 60הנדבקים מעל גיל שיעור מול התמותה נבדק בצורה דומה גם שיעור  .4

ימים, אך  תשעה-שבעהה של בהסטהודגמו המתאמים הגבוהים ביותר 

מול הגיל מאלו שנמצאו  (R²=0.8-0.84)המתאמים היו מעט נמוכים יותר 

מול באפריל  9-מון מדינות התמותה במגו שיעורמוצג להלן  2באיור החציוני. 

 באפריל. 2-ב 60מעל גיל הנדבקים שיעור 
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 גיל החציוני לבאפריל  9-מ (CFR – Case Fatality Rateהתמותה ) שיעורבין  השוואה: 1איור 
באפריל 2-מ במדינות שונותשל הנדבקים 

[7-20]
 

 

 

 הנדבקים  לשיעורבאפריל  9-מ (CFR – Case Fatality Rateהתמותה ) שיעורבין  השוואה: 2איור 
באפריל 2-מ במדינות שונות 60מעל גיל 

[20-7]
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(. מאז שרטוטו, 0.8יומי הגרף ממשיך במתאמים גבוהים )מעל -במעקב רב .5

 16.5%-עלה מומעלה  60-בני השיעור ) 50-ל 47-גיל החציוני מהה גרמניה עלב

 חציוני הגיל הה הולנד עלב; 1.3%-ל 0.55%-התמותה עלה מושיעור ( 28%-ל

 נתונים המתאימים לחיזוי - 9.1%-ל 5.8%-מעלה תמותה ושיעור ה 64-ל 61-מ

 הגרף.  שמאפשר

מאושפזים ביחס לכלל ושיעור המצרפי של תמותה השיעור באופן דומה, נבחן  .6

 ות שלבהסט ,מול הגיל החציוניפר תאריכים הנדבקים. הבדיקה בוצעה במס

ביותר  יםם הטובמייום למציאת המתאם האידאלי. נמצא כי המתא 11-3

(R²=0.9-0.95 בין גיל חציוני בתאריך מסוים ) מצרפי של שיעור מול התקבלו

מוצג  3ימים מאוחר יותר. באיור  עשרה-חמישה תמותה ומאושפזי טיפול נמרץ

במגוון מדינות  ואשפוז בטיפול נמרץ מכלל הנדבקים תמותה המצרפי שלהשיעור 

  באפריל. 2-מול הגיל החציוני בבאפריל  9מתאריך 

הנדבקים מעל גיל שיעור המצרפי לבין השיעור בצורה דומה נבחן המתאם בין  .7

ימים והיו  עשרה-ארבעהרחב של . גם כאן, המתאמים הגבוהים נעו בטווח 60

 4באיור מול הגיל החציוני. מאלו שהוצגו  (R²=0.91-0.99)מעט גבוהים יותר 

במגוון מכלל הנדבקים  מצרפי של תמותה ומאושפזי טיפול נמרץה השיעורמוצג 

 .באפריל 2-מול הגיל החציוני בבאפריל  9מדינות מתאריך 

 

 ( מכלל הנדבקים ICUואשפוז בטיפול נמרץ ) (CFRתמותה )המצרפי של  השיעורבין  השוואה: 3איור 
באפריל 2-מ במדינות שונותמול הגיל החציוני של הנדבקים באפריל  9-מ

[7 ,9-14 ,15-19]
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 ( מכלל הנדבקים ICUואשפוז בטיפול נמרץ ) (CFRתמותה )המצרפי של  השיעורבין  השוואה: 4איור 
באפריל 2-מ במדינות שונותמול הגיל החציוני של הנדבקים באפריל  9-מ

[7 ,9-14 ,15-19]
 

 שיעור ביןל הנדבקים של החציוני הגיל בין מתאםל באשרגם בדיקה  בוצעה .8

( יותר לעלייה R²=0.60) נמוך מתאם נמצא כאן. נמרץ בטיפול המאושפזים

 דיו. ממצא זה יוסבר בהמשך, אך ניתן לשער כי גיל אינו מדד מנבא טוב מעריכית

 המאושפזים במצב קשה.  לשיעור

 המחוזות מול גם בוצע התמותה ושיעור נדבקים של החציוני לגיל באשר ניתוח .9

 מחוז בכלבמרס  26-מ נדבקים של החציוני הגיל נתוני מתוך. באיטליה השונים

 קשה ומאושפזים תמותה של המצרפי והשיעור התמותה ורשיע של חישוב בוצע

 מוצגים 6-ו 5 באיורים. בהתאמה 2-ו 1 באיורים שאותרו הרגרסיה קווי בסיס על

 ושניבמרס  26-גיל חציוני של נדבקים מ – [22-21]הנתונים במחוזות איטליה

 ואשפוז תמותה של המצרפי והשיעור התמותה שיעור נבדקו בהםש תאריכים

 בהתאמה. 3-ו 1על גבי גרפי הרגרסיה מאיורים  נמרץ בטיפול
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מול הגיל החציוני כפי ( כחולבבמרס  31-ומ כתוםבאפריל ב 2-התמותה )משיעור לוג של : 5איור 
 התמותה והגיל החציוני במחוזות איטליה בנוגע לשיעורועליו פיזור הנתונים  1שהוצג באיור 

 

מול  (כחולבמרס ב 31-ומ כתוםבאפריל ב 2-המצרפי של תמותה ואשפוזים בטיפול נמרץ )מהשיעור לוג של : 6איור 
 התמותה והגיל החציוני במחוזות איטליה  בנוגע לשיעורועליו פיזור הנתונים  2הגיל החציוני כפי שהוצג באיור 
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לשיעור ישנה התאמה טובה יותר  6באיור והן  5באיור הן ניתן לראות כי  .10

ימים לאחר חמישה מאושפזים, ושיעור המצרפי של תמותה והשיעור תמותה ה

מדינתי, לאור -מזה שנמצא בניתוח הרבהגיל החציוני. ייתכן שפרק הזמן קצר 

 ומוות. לאשפוזועד  תסמיניםמוצגים באיטליה מגילוי הפרקי הזמן הקצרים יותר 

שיעור לבין  ה הכללית במדינהיבאוכלוסיהגיל החציוני קשר בין הגם נבדק  .11

 7המצטבר של תמותה ומאושפזים בטיפול נמרץ )ראו איורים והשיעור התמותה 

 ,זאתבהתאמה(. R²=0.4 -ו R²=0.27לגביהם נמצאו מתאמים נמוכים )ו(, 8-ו

ככל הנראה כיוון שאוכלוסיית הנדבקים אינה בהכרח זהה או מייצגת את 

צעירים גבוה ככל  רצוי לשאוף לשיעור ודגם לעילהכפי שו ,אוכלוסיית המדינה

 הניתן מבין הנדבקים.

 

 1 באיור שהוצגו במדינותמול הגיל החציוני התמותה שיעור לוג של : 7איור 

R² = 0.2735 
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 המצרפי של תמותה ואשפוזים בטיפול נמרץ השיעור לוג של : 8איור 
 2 באיור שהוצגו במדינותמול הגיל החציוני 

 דיון

ניתן לראות כי  9. באיור [24-23]עולה עם הגילההתמותה שיעור פורסם רבות על  .12

לכן הממצאים לעיל  ,תמעריכיבהתאם לגיל היא  התמותה בשיעור העלייה

 . זה עם זהמתיישבים 

 

לפי קבוצות גיל בדרום קוריאה, ספרד, סין ואיטליה עולה  (Case Fatality Rateהתמותה ) שיעור: 9איור 
עם הגיל מעריכיבאופן 

[23]
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שיעור בין נמוך יותר בין הגיל החציוני של נדבקים להמתאם הניתן להסביר את  .13

)לחץ דם  [23]רקעהעובדה שמספר מחלות  באמצעות המאושפזים בטיפול נמרץ

את הסיכון מגדילות כרת, מחלות ריאות, סרטן, השמנת יתר ועוד( וגבוה, ס

המאושפזים במצב שיעור את לתלות ניסיון בצעירים. י ביניים ולמוות, גם בגיל

 לא יוכל לספק את מלוא ההסבר. בלבד הנדבקים גילבקשה 

לשיעור התמותה  במדינה החציוני הגיל בין הנמוך המתאם ,לטעמנו .14

ים שכן אין הכרח שפילוח הגיל ,מפתיע ואינ המאושפזים ולשיעור

היה זהה לפילוח של אוכלוסיית המדינה. רק במקרה של יבאוכלוסיית הנדבקים 

לזו של המדינה. אוכלוסיית הנדבקים דמה ת   מהמדינה ניכרשיעור הדבקה של 

התמותה בין היתר  להסביר את שיעורממשיכות בתקשורת כתבות רבות 

 .במדד זהלהשתמש אנו ממליצים שלא אך הגיל החציוני במדינה,  באמצעות

תחלואה בקרב למנוע  הכרחהזאת ועוד, ניתוח זה מבסס עוד יותר את  .15

הגיל בעת הזו, . הכללי במקביל לצמצום הגידול במספרם, מבוגרים

סדר גודל דומה עבור ב) החציוני של הנדבקים בארץ הוא מהנמוכים בעולם

 התמותה שיעורמסביר היטב את הדבר  ,של מספר נדבקים מאומתים(

גיל יעלו אם עם זאת,  .האשפוזים הנמוך שיעוראת ו (10)ראו איור הנמוך 

 בשיעורים אלה, אנו צפויים לראות עלייה ומעלה 60-בני הושיעור הנדבקים 

 .למגבלת הטיפול של המערכת הרפואיתמהירה יותר  והגעה
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מול מספר המקרים במדינות העולם (Case Fatality Rateהתמותה ) שיעור: 10איור 
[23] 

 60הנדבקים מעל גיל בשיעור , נראה כי השימוש בגיל חציוני או לעילכפי שהוצג  .16

תמותה ויתרון קל לאחרון בניבוי שיעור , עם יתרון קל לראשון בניבוי דומהדי 

בו אחד שבמקרה מצרפי של תמותה ומאושפזי טיפול נמרץ. השיעור ה

הפרמטרים שומר על יציבות, ניתן להשתמש בשני כדי לצפות את התוצאות 

 העתידיות. 

המשולב של  והשיעורהתמותה  לבחון את שיעור תמאפשר תהמוצג השיטה .17

יש לעקוב אחר מול גיל חציוני מסוים. תמותה ומאושפזים קשים הצפויים 

"התפתחות" הגיל החציוני לאורך ההתפרצות כדי לצפות את היקפי התמותה 

 והמאושפזים. 

כדי  נמליץ גם לבחון את הגיל החציוני של הנדבקים המתווספים באופן יומי, .18

 ,לנסות לבחון את היקפי התמותה והמאושפזים מספר ימים מאוחר יותר. ניתן

 [25]י( הפורטוגזdashboardוונים" )מוצג ב"לוח המחהלהשתמש במודל לדוגמה, 

 (. 11)ראו איור 
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וונים הפורטוגלי אחר פילוח הנדבקים לפי קבוצות גילחמעקב בלוח המ :11 איור
[25]

 

על בסיס את שיעורי התמותה והאשפוז המדויקים באופן ודאי לקבוע ניתן לא  .19

מספר הימים המדויק קדימה שבו ניתן לחזות את וגם לא בלבד, הגיל החציוני 

את העלייה. עם זאת, ניתן לראות מגמות עלייה וירידה עם השתנות הגיל 

 החציוני של הנדבקים באופן מובהק. 

התמותה שיעור , המציגים את השתנות 13-ו 12דוגמה כזו ניתן לראות באיורים  .20

הגיל החציוני בה שוהאחוז המצרפי של תמותה ומאושפזי טיפול נמרץ בפורטוגל, 

 . 51-לבאפריל הגיע  2-וב במרס 10-ב 43-41היה 

 

(measured) כחול, בתמותה בפורטוגלה שיעורהתפתחות : 12 איור
[19 ]

סגול על בסיס הגיל החציוני ב מול החזוי
 (בהתאמה 2-ו 1 יםהרגרסיה מאיור יוועל בסיס ק ו)כפי שחושב ירוקב ומעלה 60-ה בני שיעור בסיס ועל



 

13 
 

 

 כחול, בניתוח גרף התפתחות האחוז המצרפי של תמותה ומאושפזי טיפול נמרץ בפורטוגל – 13 איור
(measured )[19], כפי  ירוק+ ב60-הועל בסיס אחוז בני סגול על בסיס הגיל החציוני ב למול החזוי(

 (בהתאמה 4-ו 3 יםהרגרסיה מאיור יוועל בסיס ק ושחושב

ימים אחר  חמישההתמותה האמיתי עוקב בכשיעור ניתן לראות כי הגרף של  .21

ובהתאמה טובה. הגרף  2-ו 1הגרפים שנבנו על בסיס המודלים מאיורים 

 מזה של הגיל החציוני. "רגיש" ומעלה  60-בני השיעור מבוסס על ה

עוקב  הנצפהמאושפזים ושיעור המצרפי של תמותה השיעור הגרף של  .22

 במרס בנצפה  30בהתאמה די טובה עד  החזוי ימים אחר הגרף בכחמישה

ולאחר מכן ישנו שינוי מגמה בניגוד למודל. ראוי  ,י המודלובקו במרס 25-ו

 להעמיק בסיבות לפער החל מתאריכים אלו.

)ראו בלבד תאריכים  בתשעההגיל החציוני של הנדבקים  [7]בישראל פורסם .23

ים בפרסומי (. לאור תנודות קטנות בגיל החציוני )הוערך מפילוח הגיללהלןטבלה 

לא ניתן להבחין בגרף דומה לזה ומעלה  60-בני הובשיעור משרד הבריאות( 

בשיעור גם סביר שנראה עלייה  תהיה עלייה במדדים אלואם שבפורטוגל, אך 

 התמותה. 
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יתר על כן, בבואנו לבצע ניתוח מדויק יותר בתוך מדינה, אנו ממליצים לבחון את  .24

 את שיעוריומחוזות שונים בבערים והנדבקים  פילוח גילאת הגיל החציוני ו

כדי לבחון את יעילות צעדי האכיפה ולאפשר מתן  בהם, התמותה והאשפוז

 הנחיות ממוקדות יותר.

 לחיוב או  ותםראוי להעמיק במקרים החריגים ולהבין את הסיבה לחריג .25

המגדילים או גורמים סביבתיים  ,אם בגלל צעדים ממשלתיים – לשלילה

  .גורם אחראו  תרופות, היקף בדיקות ,התמותה והאשפוזשיעורי את  מקטינים

הגיל  , שםשל מחוז לומברדיה באיטליההיא חריג שלילי דוגמה בולטת למקרה  .26

 12%סביב לפי החזוי במודל התמותה צפוי היה להיות  שיעור. 64גבוה, החציוני 

. 21%-המצרפי של תמותה ומאושפזים במצב קשה צפוי היה להיות כוהשיעור 

והשיעור  ,, גבוה בהרבה מהצפוי16.5%-למעל הוא התמותה שיעור בפועל, 

, מעט מתחת. ניתן להסביר זאת בהגעת המחוז 19.5%-למעט מעל הוא המצרפי 
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מתו חולים , לאשפז יותר חולים בטיפול נמרץ. כך פשרא   , שלאלמגבלת האשפוז

 המאושפזים בטיפול נמרץ.מספר גדל לעומת מספר המתים מבלי שאושפזו ו

שהגיל החציוני של אף . לחיובחריג ( Liguriaלעומת לומברדיה, מחוז ליגוריה ) .27

והשיעור ( 16%-)צפי לכ"בלבד"  12.5%התמותה הוא שיעור , 66הוא נדבקיו 

 (.  24%-)צפי לכ"בלבד"  17.8% הואהמצרפי של תמותה ואשפוז בטיפול נמרץ 

התמותה שיעור כי ראוי לבדוק את המתאם בין גורמים נוספים לבין  מכאן נובע .28

הלי ונ, מצב מערכת הבריאות במדינה, והמאושפזים במצב קשה )מחלות רקע

 אשפוז ועוד(.

 מספר צמצם אתול" העקומה "לשטח אתמעבר לניסיון לסיכום,  .29

את  להצעירנדרש מאמץ משולב שיאפשר "שמחקר זה מדגיש , הנדבקים

הדבקה של אוכלוסיות דגש על מניעת שימת באמצעות  הנדבקים"

להגן על אנשים המאמץ כמובן, לצד המשך  ,זאת .נעשה שכבר כפי, מבוגרות

מהמתים )מחלות לב, ריאות, סרטן  ניכרבשיעור מחלות רקע שנמצאו בעלי 

 ועוד(.

 אחר יומי עקבמ"ההצערה" באמצעות  ניתן לנטר אתכפי שהודגם במסמך,  .30

 אנו .מחוזות ולפי הארץ בכלל 60 גיל מעל הנבדקים ושיעור החציוני הגיל

 ממליצים לבצע מעקב מסוג זה.
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