
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

  הציבור בריאות שרותי
 יילודיםב סקירה לבדיקות הארצית התוכנית
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 חסר חיסוני חמור ומשולבמידע להורים לגבי בקשה לבדיקה חוזרת עבור דף 

 הורה יקר,

טיפות דם מעקב  4ארצית לבדיקות סקירה ביילודים.   במדינת ישראל מזה עשרות שנים, כמו ברוב מדינות העולם, קיימת תוכנית

הרגל של כל יילוד נספג על גבי נייר מיוחד הנשלח למעבדה מרכזית של משרד הבריאות. במעבדה מבצעים בדיקות עבור מחלות 

אחר. גילוי וטיפול שחשוב לאתרן בשבועות הראשונים לחיים. תינוקות חולים, בימים הראשונים לחיים, נראים בריאים כמו כל תינוק 

על פי הניסיון  !!! אינה סופית ואינה אבחנתיתבדיקת הסקירה הראשונית מוקדם יכולים למנוע את התפתחות סימני המחלה. 

רק ! מקבלות בסופו של תהליך תוצאה תקינה ובזה מסתיים התהליך TRECמהבדיקות החוזרות עבור  90% -שצברנו, מעל ל

 לבירור נוסף אצל רופא מומחה.במקרים בודדים מופנים ההורים 

 

תוצאת בדיקת המעבדה יכולה להיות תקינה, גבולית, מוגברת או חריגה. כאשר מתקבלת תוצאה שאינה תקינה )גבולית, מוגברת 

קיימת מחלה ביילוד  סבירות גבוהה כי אכןוה חריגה מאדאו חריגה( מתקבלת החלטה על דרך המשך המעקב. במקרה והתוצאה 

כמו במקרה של גבולית, רק מרפאה בבית חולים. במקרה והתוצאה היא לקשר ישירות עם ההורים ואלה מופנים  יםהנבדק, יוצר

חלב באזור מגוריכם. הבדיקה החוזרת נשלחת הנשלחת בקשה לביצוע בדיקה חוזרת באמצעות לשכת הבריאות וטיפת , תינוקך

ביכולתך לזרז המשלוח על ידי הבאת הבדיקה למחלקת יילודים של בית חולים קרוב  עות הדואר.למעבדה, ברוב המקרים באמצ

 משם אנו אוספים בדיקות בכל יום.

 ויש להמשיך את דרך הטיפול בתינוקלשנות  אין צורךתשובה לבדיקה החוזרת הלקבלת במצב של שיגרה )תינוקך בריא(, עד 

 הטיפול הרגיל והמתוכנן לתינוק/ת!

באמצעות לשכת ניתן לקבל התשובה לבדיקה החוזרת את ימי עבודה לביצוע הבדיקה.  3לתשומת לבך, למעבדה נדרשים עד 

  הבדיקה החוזרת.נטילת הדם עבור  התבצעה ןהבריאות או טיפת החלב דרכ

 

 severeחמור ומשולב,  חסר חיסוניהוא סמן מעבדתי עבור  TREC? T-cell Receptor Excision Circle (TREC)זה  מה

combined immunodeficiency (SCID). כאשר מספר עותקי TREC   נמוך, עולה החשד כי המערכת האימונית אינה מייצרת

( בצורה הנחוצה להתמיינות והתרבות תקינה של תאי מערכת החיסון ומכאן החסר המשולב של T-cell Receptorsמגוון קולטנים )

החסר המשולב פירושו חוסר של מספר סוגי תאים של מערכת החיסון, כך למשל, חסר משולב של סון. תאים שונים במערכת החי

 איתור מוקדם של תינוקות הלוקים במערכת החיסון מונע תחלואה קשה, אשפוזים מיותרים ומציל חיים..  Bושל תאי  Tסוג של תאי

 


