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 הודעה לעיתונות
 

 8022 - 8002נים דו"ח תמותת תינוקות בישראל לשמשרד הבריאות מפרסם 
 

וק. שעור תמותת תינוקת הוא המדד השכיח והמקובל ביותר להעריך את בריאות הילוד והתינ

הוא מכיל מרכיבים של בריאות האם ושל ההריון בנוסף למרכיבי בריאות התינוק. שיעור  כמדד

 בארץ תינוקות משמש כאחד האמצעים החשובים והמקובלים להערכת מצב הבריאות  תמותת

 ולהשוואות בינלאומיות.  ככלל

 Evidence Based)  נתוני תמותת תינוקות מהווה בסיס למדיניות בריאות מבוססת ראיות

Medicine ). 

 ואשר  2008 -2011 –ים דו"ח מבוסס על לידות ופטירות של תינוקות במדינת ישראל בשנה

 , במשרד הבריאות לשכות הבריאות למחלקה לאם לילדמנאספו מדווח שוטף של פטירות תינוקות 

 העיון לעומק בקביעת סיבת המוות.  הייחוד בדוח הינו

רישומים אלה ידועים כלוקים בחסר. ,  על רישומי הודעות פטירהמבוססים  לרוב נתוני תמותה

לברר סיבות המוות בכל מקרה של אי  לאור חשיבות תמותת תינוקות כמדד בריאות, נעשה מאמץ

לאחר עיון בסיכומי לידה ואישפוז,  בהירות בהודעת הפטירה. סיבת המוות נחקרה ונקבעה

 . ות חלב וקופת חולים, גיליוני מד"א וראיון המשפחהרשומות טיפ

 
 בקרב יהודים ואחרים, 490,771תינוקות, מהם  650,516נולדו בישראל  2008-2011בין השנים 

 בקרב ערבים.  159,745ו 
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 -לידות חי כאשר השיעור בקרב  1,000ל  3.71שיעור תמותת התינוקות לארבעת השנים היה 
 . 2.5, גבוה פי  6.78והשיעור בקרב אוכליסיית הערבים היה  2.72ם ואחרים היה אוכליסיית היהודי

 
קיימת באוכלוסיה הערבית ושיעור תמותת תינוקות בקרב האוכלוסיה היהודית יורדת בהתמדה 

  .  2009ירידה משנת 
 

 
 
 

 ים. הימים הראשונים של החי 28ממקרי התמותה בקרב תינוקות בתקופה הניאונטלית, ב  2/3כ 
התפלגות מועד  2009משנת בשבוע הראשון לאחר הלידה.  מהתמותה הניאונטלית קורה %70כ 

 .הערבית התמותה אינו שונה משמעותית בין האוכלוסיה היהודית לבין האוכלוסיה
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 הדו"ח המלאמצורף 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf

