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ודיווח מחלת השפעת במשרד  קבלת מידע אודות מנגנון ניטור -בקשת מידע במסגרת חוק חופש המידע : הנדון

 תהבריאו
 

, ולאחר בפנייתך( 2)סעיף  דיווחי חולים קשים ופטירות כתוצאה משפעתלקבלת מידע אודות  ,במענה לפנייתך
 :בדיקת פנייתכם עם האגף לאפידמיולוגיה להלן התייחסותם

 (השיב לכם ישירות המרכז הלאומי לבקרת מחלות - 1סעיף לגבי )
 

לצורך  המגדירים מטופלים עבורם התחלואה/ תמותה מקושרת למחלת השפעת?מהם המאפיינים  .א

ניטור תחלואה קשה עם שפעת בישראל, "חולים קשים" מוגדרים כחולים שהונשמו, טופלו בטיפול 

 נמרץ/מוגבר/ביניים או נפטרו, עם תוצאת מעבדה חיובית לשפעת.

 לא בוצע כאשר גם ,השפעת מחלת של מוכרים סיבוכים רקע על תמותה /תחלואה מקרי נספרים האם .ב
לא. נכללים בהגדרה  )?החולים לבית מחוץ פטירה במקרי דוגמהמשמעי )ל-חד באופן הנגיף של בידוד

 זו רק חולים עם בדיקת מעבדה חיובית לשפעת.
 

 לא רלוונטי )?מאומתים ובלתי מאומתים(השונים  הדיווחים סוגי לגבי המידע מנוהל האם ,כן םא .ג
 

 כולל ,אחרים לנתונים שפעת רקע על תמותה /התחלואה מקרי להצלבת בדיקות מבוצעות האם .ד
דיווח על חולה קשה עם  ?החולים בקופות התחסנות ונתוני מעבדה בדיקות ,זקיף ממרפאות דיווחים

שפעת מתקבל רק כאשר הוא מלווה בדיקת מעבדה חיובית. נתוני חולים קשים מוצלבים מול נתוני התחסנות 
 קופות החולים.מול 

 
עביר השונתה שיטת דיווח חולים קשים עם שפעת, בכך שנדרש מלשכות הבריאות ל 9.12.19בתאריך  .ה

"דיווח אפס" שבועי, קרי דיווח מהלשכות גם במידה ולא אותרו מקרים. עד לשינוי זה, לא היה חיוב דיווח 
 שבועי. 

 9.12.19 -יולוגיה אל רופאי המחוזות והנפות מהמדימכתבה של דר' אמיליה אניס מנהלת האגף לאפ מצ"ב
 . "דיווח על חולים קשים עם שפעת"בנושא 

דעת ללשכות כן היה שיקול  י כשלוש שנים. לפניין בסעיף א' התגבשה לפנחולה קשה" כפי שצוהגדרת "
 הבריאות לדווח על חולים קשים כהבנתם.
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