
?)ITP( מהי תרומבוציטופניה אימונית
ITP היא הפרעה אוטואימונית נדירה שעלולה לגרום לחבורות או לדימום באופן 

 מוגבר עקב ירידה במספר הטסיות בדם.2,1
 היא עלולה לגרום לעייפות מחלישה ולהשפיע באופן משמעותי על איכות החיים, 

דבר המצריך טיפול רפואי שוטף.

I-WISh אודות
הסקר העולמי על השפעת תרומבוציטופניה אימונית )I-WISh( )ITP( הוא מחקר 

שיתופי בקרב מומחי ITP ברחבי העולם, ארגוני מטופלים ונוברטיס.

 הסקר ניתח את ההשפעה של ITP בעולם האמיתי על איכות החיים של המטופלים, 
את ניהול המחלה וכן דעות על הטיפול.4,3

I-WISh: סקר עולמי על בחינת תפיסת 
השפעת ITP  בעיני מטופלים ורופאים

İTP DÜNYA ETKİSİ ANKETİ

סקירה כללית - מחקר הכולל: 4,3

1,507 
 מטופלים מאובחנים
בגילאי 18 שנים 

ומעלה*

472 
רופאים**

13
מדינות

 מטופלים דיווחו על עייפות כתסמין עיקרי במונחים
של תדירות וחומרה הן בעת האבחון והן בעת השלמת הסקר

המטופל והרופא - נטל התסמינים המדווח

 תסמינים שדווחו על ידי המטופלים
)בעת השלמת הסקר(:

 תסמינים שדווחו על ידי הרופאים
)ככלל הנפוצים ביותר(:

82%פטכיה50%עייפות

 חרדה סביב ספירת 
32%טסיות לא יציבה

 ארגמנת 
74%)חבורות סגולות על העור(

 פטכיה )נקודות זעירות בצבע סגול, 
69%דימום מהחניכיים31%אדום או חום על העור(

 הופעת חבורות
69%אפיסטקסיס )דימום מהאף(30%מסיבה לא ידועה

 רמת החומרה שדווחה על ידי המטופלים ירדה באופן כללי עבור רוב הסימנים והתסמינים
מהאבחון ועד להשלמת הסקר. עם זאת, העייפות, החרדה סביב ספירת הטסיות והפקקת המשיכו להיות 

מדורגים כתסמינים חמורים. אחוזי החומרה של פקקת עלו בין האבחון לבין מועד השלמת הסקר.

תסמינים עיקריים אחרים שדווחו על ידי מטופלים ועל ידי רופאים כוללים

בעת השלמת הסקרבעת האבחוןתסמין

73%65%עייפות

60%74%פקקת

68%64%דיכאון

 חרדה סביב 
77%64%ספירת הטסיות

ITP אבחון של

 4 חודשים
 לצורך אבחון רשמי

 של ITP לאחר
ההופעה הראשונית

+

)QoL( על איכות החיים ITP ההשפעה של תסמיני

 דיווח על עייפות בעת 
השלמת הסקר בהשוואה אל

התסמינים אותם המטופלים היו רוצים 
לפתור במידה הרבה ביותר

התסמינים שהרופאים חושבים כי הם בעלי 
ההשפעה הגבוהה ביותר על איכות החיים

81%דם בשתן/בצואה75%דימום וסתי כבד

79%דימום נרחב במהלך ניתוח74%פקקת

78%דימום וסתי כבד73%עייפות

80%
 מהרופאים חשו

ITP שתסמיני 
 יכולים להביא לירידה 

באיכות החיים של המטופל

59%
 הסכימו בנוסף כי

ITP-עייפות הקשורה ל 
 עשויה להביא לירידה 

באיכות החיים של המטופל

המטופלים מייחסים חשיבות רבה יותר לעייפות כתסמין בהשוואה לרופאים

רוב המטופלים הרגישו כי ל-ITP הייתה השפעה שלילית על רמות האנרגיה שלהם, 
 על היכולת לבצע פעילות גופנית, לעבוד, להתרכז ולבצע משימות יומיומיות 

לפחות ב-50% מהזמן

85%
דיווחו על ירידה ברמות האנרגיה

77%
סיפרו כי יכולתם לבצע פעילות גופנית פחתה

75%
הרגישו שה-ITP השפיעה על יכולתם לבצע משימות יומיומיות

73%
דיווחו על קושי בריכוז

1 מתוך 2
 מטופלים )49%( ציינו

 של-ITP הייתה השפעה רבה על
רווחתם הרגשית

 מהמטופלים העובדים
 הרגישו שה-ITP הפחיתה אצלם את

 הפרודוקטיביות בעבודה
וכן

 מהמטופלים
 סיפרו על רמה גבוהה של חשש

לגבי החמרת מצבם הרפואי

שקלו ברצינות להפסיק לעבוד

הקשר בין המטופלים לרופאים
רופאים ומטופלים שונים זה מבחינת תפיסת יעדי הטיפול העיקריים שלהם

 מהרופאים רואים בהפחתת 
 הדימומים הספונטניים

כיעד הטיפול המהווה עדיפות ראשונה

 מהמטופלים מאמינים כי
 ספירות דם תקינות הן

 עדיפות ראשונה במסגרת הטיפול שלהם

באופן כללי, הן המטופלים והן הרופאים היו מרוצים מהקשר ביניהם

 היו באופן כללי שבעי רצון מרמת התקשורת
בנוגע למחלתם ולטיפול בהם

 *המטופלים גויסו באמצעות רופאים וארגוני מטופלים
 **הרופאים גוייסו באמצעות סוכנויות מקומיות

המטופלים והרופאים השלימו סקר מקוון בן 30 דקות
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 5  . נתונים מתועדים

קנדה צרפתסין גרמניה בריטניהטורקיה

ארה"ב קולומביה מצרים הודו ספרדיפן איטליה

ממצאים עיקריים5,4,3

31% מהרופאים50% מהמטופלים

 מבין המטופלים הללו סבלו
 מרמות גבוהות של חרדה

במהלך העיכוב

73%

 סיפרו על רצונם
לקבלת תמיכה נוספת בשלב האבחון

63%

שלושת התסמינים המרכזיים

63%

 יחד עם עלייה
ברמות האנרגיה

88% 79%

מבין הרופאים הרגישו שהמטופליםמבין המטופלים

+

 מבין המטופלים הרגישו
 כי הם חוו עיכוב בקבלת
 אבחון ה-ITP שלהם...

...דווח על כמעט

45%

 מהמטופלים העובדים
 הפחיתו את שעות העבודה שלהם

.ITP-בשל ה 

למרות השפעת ה-ITP על הפרודוקטיביות

63%

 מהמטופלים עובדים מעל
30 שעות בשבוע

וכן

72%64%
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