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 לכבוד

 

 ,רב שלום

 תחלואה נשימתית –הנדון: בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע 

 

 .27.5.19פנייתך מיום קיבלנו את 

 

 .2019 – 2017ביקשת מידע אודות תחלואה נשימתית במיון בחלוקה יומית ולפי גיל בין השנים בפנייתך 

 

ריכזנו את האבחנות שלהלן והקודים ועל מנת לבצע האחדה בין נתוני המרכזים הרפואיים, בהתאם לכך, 

 לתחלואה נשימתית ועל בסיס רשימה זו ביקשנו מהמרכזים הרפואיים את הנתונים.

 

 ות והקודים לאבחנות:להלן האבחנ

 

ICD-9-CM Code 

 033 Whooping cough 

460 Acute nasopharyngitis (common cold) 

464 Acute laryngitis and tracheitis 

465 

Acute upper respiratory infections of multiple or 

unspecified sites 

466 Acute bronchitis and bronchiolitis 

472 Chronic pharyngitis and nasopharyngitis 

477 Allergic rhinitis 

478 Other diseases of upper respiratory tract 

480 Viral pneumonia 

485 Bronchopneumonia, organism unspecified 

486 Pneumonia, organism unspecified 

490 Bronchitis, not specified as acute or chronic 

491 Chronic bronchitis 
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492 Emphysema 

493 Asthma 

494 Bronchiectasis 

495 Extrinsic allergic alveolitis 

496 Chronic airway obstruction, not elsewhere classified 

500 Coal workers' pneumoconiosis 

501 Asbestosis 

502 Pneumoconiosis due to other silica or silicates 

503 Pneumoconiosis due to other inorganic dust 

504 Pneumonopathy due to inhalation of other dust 

505 Pneumoconiosis, unspecified 

506 

Respiratory conditions due to chemical fumes and 

vapors 

508 

Respiratory conditions due to other and unspecified 

external agents 

516 Other alveolar and parietoalveolar pneumonopathy 

517 Lung involvement in conditions classified elsewhere 

518 Other diseases of lung 

519 Other diseases of respiratory system 

786.0 Dyspnea and respiratory abnormalities 

786.1 Stridor 

786.2 Cough 

786.3 Hemoptysis 

786.4 Abnormal sputum 

786.7 Abnormal chest sounds 

786.9 

Other symptoms involving respiratory system and 

chest 
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 ניתוח נתונים ע"פ אבחנות בשחרור בלבד.קבצים ובהם רצ"ב 

תה הדוח הופק במרכז הרפואי באמצעות מערכת בית החולים ביכולנציין כי  –בנוגע לנתוני המרכז הרפואי ברזילי 

  הנוכחית. 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 והממונה על חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 

 

 

 העתק:

 וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר אורלי 


