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COVID-19, נ�י  בעקבות המג�פה העו למ�ת ש ל
טור מרחוק ש ל מטופ ל�ם תפס את מרכז הבמה ככ ל� 
חשוב בט�פו ל במח לות רשת�ת. המטרה ה�א, כמובן, 
 להמש�ך  לנטר את מצב החו ל�ם ו לטפ ל בהם במ�דת 
הצורך, גם בתקופות ובמצב�ם בהם א�נם �כו ל�ם או 
במ�וחד  החו ל�ם.  ובבת�  במרפאות  חושש�ם  לבקר 
נכון הדבר כאשר מדובר באוכ לוס��ת הג� ל הש ל�ש�, 

זה.  הרג�שה ב�ותר  לנג�ף 
נ� כגון,  בבר�אות,  מרחוק  נ�טור  יטכנו לוג�ות 

טור רמת הסוכר בדם, או מעקב קרד�ו לוג�, זמ�נות 

בתחום הרפואה כבר מספר שנ�ם, אך עד��ן מהוות 
הע�נ��ם  הנוגע  לבר�אות  בכ ל  �חס�ת  חדש  מושג 

ונ�הו ל מח לות ע�נ��ם.
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רא ל�ת, מפתחת מערכות ב�ת�ות  לנ�טור מרחוק ש ל 
ג� ל  ת לו�  מקו לר�  נ�וון  ע ל  בדגש  ע�נ��ם,  מח לות 
בע�ות  בפתרון  �כו ל  לס��ע  שכזה  פ�תוח   .)AMD(
טכנו לוג�ה  ש ל  ב�ת�ת  גרסה  פ�תחה  החברה  רבות. 
 OCT  הזמ�נה כרגע במרפאות ע�נ��ם ב לבד, הנקראת

.)OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY(
רופא�  ה�נו כ ל� הד�מות המרכז�, המשמש   OCT
כד�  לאבחן  בפרט,  רשת�ת  ומומח�  בכ ל ל,  ע�נ��ם 

יו לנטר את התקדמות מח לות הרשת�ת ו לקב ל הח ל
טות ט�פו ל�ות באופן שוטף. החו ל�ם הנמצא�ם תחת 

מעקב רפוא� ש ל רופא ע�נ��ם וחו ל� רשת�ת בפרט, 
המתבצעת  הרשת�ת,  ש ל  סר�קה  נש לח�ם  לעשות 
ומועברת  לרופא  מומחה,  טכנא�  �ד�  ע ל  במרפאות 
נ�טור  מאפשר  הב�ת�   OCT ה-  הע�נ��ם  לפ�ענוח. 
מרחוק ש ל מצב והתקדמות המח לה ש ל המטופ ל ב�ן 
מ�דע  ומספק  לרופא�ם  הע�נ��ם,  במרפאת  בקור�ם 
קר�ט�  לגב� מצב החו לה, כגון האם נראה ש�פור, האם 
בו  והנכון  המדו�ק  הזמן  הג�ע  ומת�  החמרה  ק��מת 
�ש  לטפ ל בחו לה.  לטכנו לוג�ה זו, �ש אפשרות  לשפר 
ו להתא�ם א�ש�ת את הט�פו ל בחו ל�ם ברחב� העו לם.
הוא  "הרטוב",  המתקדם  בש לב   AMD  לדוגמה, 
מע ל  הפ�ך  לאנש�ם  ב לת�  המוב� ל  לע�וורון  הגורם 

חדש�ם  דם  כ ל�  נוצר�ם  זו  במח לה  בעו לם.   50 ג� ל 
נוז ל  לתוך  שא�נם תק�נ�ם, אשר גורמ�ם  לד לף ש ל 

או מתחת  לרשת�ת באזור המרכז�. 
ע� תוך  זר�קות  באמצעות  מטופ לת  יהמח לה 

הנוז ל  בהפחתת  המס��עות  ונשנות,  חוזרות  נ�ות 
הרא�ה.  חדות  ש�מור  את  ומאפשרות  וב��בושו, 
המח לה  אחר  רצ�ף  מעקב  הט�פו ל,  תח� לת   לאחר 
וההח לטה מת� הת�זמון הטוב ב�ותר  לט�פו ל, ח�ונ��ם 
 לשמ�רה ע ל רא��ת המטופ ל. כ�ום מעקב זה מתבצע 

אך ורק במרפאות הע�נ��ם. 
מצב  אחר  ומעקב  במרפאה  תכופ�ם  ב�קור�ם   

במר המבקר�ם  ע ל  מאד  רב  עומס  מהוו�ם  יהרא�ה 
קרוב� משפחה  ע ל  וכן  מבוגר�ם  ככו לם  רובם  פאה, 

יאו מטפ ל�ם המת לוו�ם  למטופ ל. בנוסף, מגפת הקו
רונה מקשה ע ל מטופ ל�ם א לו  להג�ע  למרפאה באופן 
באמצעות  מטופ ל�ם  ש ל  מרחוק  נ�טור  ו לכן  שוטף, 

תוך  זה  אתגר  ע ל  �כו ל  לעזור  להתגבר  ב�ת�   OCT
הד� בעבר  לגב�  זמ�ן  ה�ה  ש לא  מ�דע  הוספת  יכד� 

נאמ�קה ש ל המח לה. הדבר ר לוונט� במ�וחד בארצות 
עם פ�זור ג�אוגראפ� משמעות� כגון ארה"ב.

לעקוב מרחוק
ימחקר פורץ דרך שנערך  לאחרונה ע ל �ד� המ
ירכז הרפוא� ת ל- אב�ב )א�כ� לוב(, בש�תוף עם אסו

תא, הער�ך את �ע� לות מכש�ר ה- OCT הב�ת� ש ל 
.Notal Vision חברת 

סר�קה  ב�צעו  במחקר  השתתפו  אשר  מטופ ל�ם 
י�ומ�ת ש ל הע�נ��ם באמצעות המכש�ר במשך ש לו

ישה חודש�ם. הסר�קות הועברו באופן אוטומט�  למ
ערכת הענן ש ל החברה )מערכת מאובטחת  לנ�תוח 
אוטומט� באמצעות א לגור�תם ש ל ב�נה מ לאכות�ת 
זמ�נות  הבד�קה  תוצאות  עמוקה(.  מבוסס  למ�דה 
אשר   ,Web Viewer באמצעות  מאובטחת   לצפ��ה 

מראה את פע� לות המח לה  לאורך זמן. 
 OCT-ה מכש�ר  את  הצ ל�חו  להפע� ל  החו ל�ם 
בק לות בכוחות עצמם. הבד�קה עקבה אחר ש�נו��ם 
בפע� לות המח לה בצורה מדו�קת, ואפשרה  לרופא�ם 

 לקבוע את מה לך הט�פו ל ש להם.
OCT הב�ת�ת, מהווה ש לב נוסף בנ�י -מערכת ה

מרחוק  בנ�טור  צברה   Notal Vision-ש הרב  ס�ון 
 ForeseeHome-ה תכנ�ת  באמצעות  מטופ ל�ם  ש ל 
מכש�ר  כו ל לת  זו,  פ לטפורמה   .AMD Monitoring

אוטומט�,  נתונ�ם  ע�בוד  עם  פשוט  לתפעו ל  ב�ת� 
בג� לו�  המס��ע  לרופא�ם  מ לאכות�ת,  ב�נה  מבוסס 

מוקדי ט�פו ל  התח לת   ,AMD ה מח לת  ש ל  -מוקדם 
מת והע לאה משמעות�ת ש ל הס�כו�  לש�מור חדות 
הרא�ה בטווח הארוך. הנ�סו� הק ל�נ�  לבד�קת מכש�ר 

האמר� הבר�אות  רשו�ות  בחסות  נערך  אשר  יזה, 
גבוהה, עד כד� כך, שהנ�סו�  �ע� לות  קא�ות, הראה 
הופסק מוקדם והמכש�ר�ם הוצבו בבת� המטופ ל�ם. 
 FDA-אושרה ע ל-�ד� ה ForeseeHome-מערכת ה

מר באמצעות  הבר�ת,  בארצות  יוזמ�נה  למטופ ל�ם 
הממ לכת�  הבר�אות  ב�טוח  ש ל  ובכ�סו�  רופא  שם 

.)Medicare( האמר�קא� 
מש�רות  ח לק  תה�ה  הב�ת�ת  הנ�טור  מערכת 

�רש רופא�ם  מרחוק:  חו ל�ם  אחר  ימק�ף  למעקב 
ש ל  הרפוא�ת  הספק�ת  הנ�טור,  מרשם  לש�רות  מו 
הש�רות, Notal Vision, תש לח מכש�ר  לב�ת החו לה 
ותספק הדרכה ט לפונ�ת  לפ� צורך המטופ ל.  לחברה 
רצ�ף  מעקב  מספקת  אשר  מרחוק,  אבחון  מרפאת 
ו�וצרת  המטופ ל  �ד�  ע ל  במכש�ר  הש�מוש  אחר 
מהמ�נ�מום  נופ לת  הבד�קות  ותד�רות  במ�דה  קשר 
הנדרש. נ�טור זה קר�ט� ע ל מנת  לוודא כ� נאספ�ם 
שהרופא  כד�  המח לה  פע� לות  ע ל  נתונ�ם  מספ�ק 

�ער�ך כראו� את �ע� לות הט�פו ל.

בפ�תוח  �ס��ע  אשר  �דע  מספק  הב�ת�   OCT-ה
נוספ�ם בט�פו ל במח לות הרשת�ת.  חברות  ש�פור�ם 
וח לקן כבר הח לו  תרופות רבות הראו ענ��ן במכש�ר 

עו שהן  ק ל�נ��ם  בנ�סו��ם  זו  בטכנו לוג�ה  י להשתמש 
רכות, ע ל מנת  לס��ע במעקב אחר �ע� לות הט�פו ל�ם.
ב�מ�ם א לו, ה-OCT הב�ת� נמצא בתה ל�ך השגת 
א�שור ש ל ה-FDA בארה"ב.  לאחר השקתו בארה"ב, 
מחכ�ם  וכו לנו  נוספות  במד�נות  השקות  מתוכננות 
 לכך שהמערכת תה�ה זמ�נה בכ ל העו לם  לנ�טור ב�ת� 
נפוץ ומקוב ל כמו שק��ם כ�ום  לגב� נ�טור קרד�א ל�. 
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"מגפת הקורונה מקשה 
על מטופלים אלו להגיע 
למרפאה באופן שוטף, 
ולכן ניטור מרחוק של 
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