
 

 

 12-2022-509 הגרס



 
 הקדמה

 
כנית הלאומית למדדי איכות הינה לתרום לשיפור האיכות במערכת הבריאות בנושאים מרכזיים ומטרת הת

 הטיפול ופרסום תוצאותיו לציבור.ונבחרים בעזרת תהליך של מדידת איכות 

כנית בשיתוף פעולה עם המועצות הלאומיות וכנית נבחרים בקפידה על ידי צוות התוהנושאים במיקוד הת

 והאיגודים המקצועיים ומאושרים בוועדה המייעצת למדדי האיכות.

 

וספים במערכת כנית עסק בעבודה רוחבית מאומצת מול כלל נותני השירות וגורמים נוגם השנה צוות הת

הבריאות על מנת לטייב ולשפר את הגדרות המדדים הקיימים. העדכון מבוסס על מכלול שיקולים לרבות 

 מחקרים עדכניים, הנחיות מקצועיות, היבטים מתודולוגיים והיתכנות המדידה הממוחשבת.

 

 .2023מוגשת לכם בזאת חוברת מדדי איכות לשנת המדידה 

 

ו בפורמט הכולל רציונל למדד, קריטריונים להוצאה ולהכללה, הגדרות המונה המדדים מפורסמים בחוברת ז

והמכנה וכן הגדרת המשתנים הנדרשים לצורך המדידה. לכל מדד נבנה אלגוריתם אחיד אשר מוטמע בקרב כל 

 נותני השירות על מנת להבטיח את אחידות המדידה. 

 רות לגבי כל מדד ומדד ממשיכה את פעילותה.יהשלצורך דיון בהשגות נותני  2019ועדת ערר שהוקמה בשנת 

 npqm@moh.health.gov.ilייעודית של ועדת הערר: המייל -איהכתובת 

מוחשב תהליך של הגשת השגות פרטניות. כעת ניתן להגיש את ההשגה הפרטנית במעמד דיווח  2021בשנת 

השגה פרטנית מפורסמות באתר משרד בקשה ל תההנחיות להגש הלאומית למדדי איכות. קובץ המדד לתוכנית

 . הבריאות

מדדים אשר הגיעו ליעד מיטבי הוקפאו. הם ימשיכו להיות מדווחים אך לא יפורסמו ברמה פרטנית. במידה 

 ירידה בעמידה במדד לאורך זמן תישקל החזרתו למתודולוגיית מדידה רגילה ולפרסום. ותהיה

 

 .כניתואנו מוקירים ומעריכים את שיתוף הפעולה של כל הגורמים העובדים עם הת

 כנית ולשיפור איכות טיפול הרפואי במדינת ישראל.ושיתוף פעולה זה הינו רכיב חיוני להצלחת הת
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 )2022אגף בכיר איכות ובטיחות, המחלקה לחקר שירותי רפואה ( –כנית וצוות הת
 פרופ' שאול דולברג, מנהל האגף להבטחת איכות

  איכות ובקרהמערך  מנהלת תחוםגב' אולגה ברונשטיין, 

 מיכאל קוניאבסקי, מנהל תחום מחקר ד"ר

 ד"ר אלכסנדר קונסון, מנהל תחום מחקר

 קהמר נתנאל גולדשמיט, מנהל תחום סטטיסטי

 גב' שיר פרי, מידענית

 גב' חנה רוזנפלדר, מידענית

 גב' חנה מהלא, מידענית

 

 ב)-(לפי א איכות ובקרה צוות מפקחים/ות

 גב' אילנה שזר

 גב' ברכה גרינברג

 גב' ג'ניה גרינברג

 ד"ר חאלד עואודה

 גב' מליסה טוביאס

 גב' מריה לופט קליימן

 גב' נג'את מחאמיד

 גב' עדנה מלכה

 דמיטרוחהגב' קטיה 

 גב' רונית גונן

 גב' תמרה קושניר
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 תוכן העניינים
 

 

מועד תחילת  שם מדד מספר מדד
 מדידה

 עמוד

 חיסונים

 6-9 1.1.2015 חודשים 13לפעוטות עד גיל  MMRVאו MMR מתן מנה אחת של חיסון  05-15-2-01-003

 11-13 1.1.2015 חודשים 18ארבע מנות של חיסון מחומש לפעוטות שמלאו להם  05-15-2-01-004

 14-17 1.1.2017 שעלת נגד חיסון מנות 3 שקיבלו חודשים 7 בגיל התינוקות שיעור 05-17-2-01-006

 גדילה

 18-21 1.1.2015 חודשים 8מדידות היקף ראש לתינוקות שמלאו להם  3השלמת  05-15-2-01-002

 התפתחות

 22-24 1.1.2015 ותקשורת בגיל שנתיים עד שלושבדיקת התפתחות בדגש על שפה  05-15-2-01-005

החל משנת המדד מוקפא  – 6 עד 4 בגיל התפתחות בדיקות ביצוע 05-18-2-01-006
2023 1.1.2018 25-28 

 אלימות ודיכאון

 29-33 1.1.2015 אומדן דיכאון לנשים לאחר לידה 05-15-2-01-001

 34-38 1.1.2016 ביצוע תשאול לאלימות כלפי נשים 05-16-2-01-002

 טיפולרצף 

ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב במהלך השבועיים הראשונים לאחר  05-16-2-01-005
 39-42 1.1.2016 הלידה

 תזונה

 43-47 1.1.2021 חודשים 4שיעור תינוקות שדווחה לגביהם הנקה בלעדית סביב גיל  05-21-2-01-001

 48-51 1.1.2016 חודשים 14תיעוד מתן תוסף ברזל לתינוקות עד גיל  05-16-2-01-004

 הדרכה

 52-56 1.1.2020 בטוחה לשינה הדרכה מתן 05-20-2-01-001

 57-68 נספחים

4



  בכיר איכות ובטיחותאגף 
  המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  , מגדלי הבירה, ירושלים39רח' ירמיהו 
quality@moh.health.gov.il    

  02-6474878 פקס:  02-5082119  טל:
 

Quality & Safety Division 
Health Services Research Department 39 
Yirmeyahu St., Jerusalem 9446724 
quality@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5082119 Fax: 02-6474878 

 

  950-2220-12גרסה  –עדכון מדדים טיפות חלב 
  

 2015מדדי 
  )05-15-2-01-005(בדיקת התפתחות בדגש על שפה ותקשורת בגיל שנתיים עד שלוש 

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

  נספח 509
תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד גיל שש : 1נספח מס' 

. גיל שנתיים עד 7 סעיף –) 3/2022שנים (חוזר ראש חטיבת בריאות הציבור, 
  ח') 36ח' עד  24שלוש שנים (

12.2022  

  
  

 2016מדדי 
  )05-16-2-01-004(חודשים  14תיעוד מתן תוסף ברזל לתינוקות עד גיל 

 עדכוןתאריך  פירוט  עדכון גרסה

הסבר  509
  12.2022  ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת: ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  למשתנה

  
  )05-16-2-01-005(ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב במהלך השבועיים הראשונים לאחר הלידה 

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

הסבר  509
  12.2022  בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת ת.ז. תועבר: ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  למשתנה

  
  

 2018מדדי 
  )05-18-2-01-006( 6עד  4ביצוע בדיקות התפתחות בגיל 

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

  12.2022  המדד לא יפורסם כלל, לא ברמה הפרטנית ולא ברמה הלאומית 2023בשנת   הערות 509

  
  

 2021מדדי 
  )05-21-2-01-001(חודשים  4שיעור התינוקות שדווחה לגביהם הנקה בלעדית סביב גיל 

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

הסבר  509
  12.2022  ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת: ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  למשתנה

  

5



 

  חודשים 13 גילעד  לפעוטות MMRVאו  MMRן של חיסו מנה אחתמתן   שם המדד 

  05-15-2-01-003  מספר מדד

 משולש קיבלו מנה אחת של חיסוןו בתקופה הנמדדת חודשים 13שיעור הפעוטות שמלאו להם   תיאור המדד
  חודשים 13-חודשים ל 12גילים בין  )MMRVאו  MMR( מרובעאו 

הרציונל 
  לבחירת המדד

-חיסון ה. אחרות מחלות של ניכר ולצמצום קשות מחלות של להכחדתן הביאו חיסונים
MMR/MMRV )Measles, Mumps, Rubella, and Varicella ( הוא חיסון משולב למניעת

) ואבעבועות רוח MMR – Measles, Mumps, Rubellaהמחלות חצבת, חזרת, אדמת (
)Varicella .(ה פי על 1.ומסוכנות אלו במניעת מחלות מידבקותנמצא יעיל  חיסוןה-IDSA 

Guidelines,  ברמת והן הפרט בריאות ברמת הן – גבוה אוה זה חיסון של תועלת- עלותיחס 
 95%-יעילה בכ MMRV/MMR, המנה הראשונה של חיסון CDC- על פי ה 2.הציבור בריאות

   3,4מהמקרים.

 13ועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים בישראל ממליצה לתת את החיסון עד גיל וה
איגוד רופאי הילדים בישראל תומך  5למנוע חשיפה של ילדים לתחלואה קשה. , וכךחודשים
  במדד.  

 )process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   השירותסוג 

  מחצית השנה הנמדדת חודשים במהלך 13הפעוטות שמלאו להם כל   מכנה

קיבלו מנה אחת של ו מחצית השנה הנמדדתחודשים במהלך  13כל הפעוטות שמלאו להם   מונה
 חודשים 13-ל חודשים 12 יםגילה ביןMMRV או  MMRחיסון 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  במהלך מחצית השנה הנמדדתחודשים  13גיל 

קריטריונים 
  להכללה

במהלך מחצית השנה חודשים  13מלאו להם ש טיפת חלבתחנת כל הפעוטות הרשומים ב
  הנמדדת

  
קריטריונים 

  להוצאה
  (לא ידווח) חודשים 13 להם טרם מלאומחצית השנה הנמדדת  פעוטות שבמהלך

  (לא ידווח) ומעלה חודשים 13בני היו  תקופת המדידהפעוטות שבתחילת 
 3ראה נספח  גרע)י(ידווח וי החיסוןמתן ל התוויות נגד

  3ראה נספח  גרע)י(ידווח וי ות למתן החיסוןאזהר

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  )מוצפנת(של התינוק ת"ז 

 מערכות המחשוב הקליני בטיפת חלב
  תאריך מתן החיסון 

  )4(ראה נספח שם התרכיב 
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  תאריך לידת התינוק
  מין הילוד

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

  גורם מבטח

  מתן החיסוןל התוויות נגד
  ות למתן החיסוןאזהר

  

לשנת  יעד
2023  

80%  

  )יולי וינואר( לחציון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2015 רבעון ראשון של שנת

   הערות

 
 

                                                            
1 Di Pietrantonj, C., Rivetti, A., Marchione, P., Debalini, M. G., & Demicheli, V. (2021). Vaccines for measles, mumps, 
rubella, and varicella in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, CD004407. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004407.pub5 
2 Pickering, L. K., Baker, C. J., Freed, G. L., Gall, S. A., Grogg, S. E., Poland, G. A., ... & Zimmerman, R. K. (2009). 
Immunization programs for infants, children, adolescents, and adults: Clinical practice guidelines by the Infectious 
Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 49, 817-840. doi: 10.1086/605430 
3 Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Epidemiology of Vaccine Preventable Diseases - Measles. 
Retrieved December 6, 2021, from https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html  
4 Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Epidemiology of Vaccine Preventable Diseases - Varicella. 
Retrieved December 6, 2021, from https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html 

 .משרד הבריאות .2120 נובמברתדריך חיסונים, עדכון ) .2120 .(האגף לאפידמיולוגיה 5
 http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf  

7



מתן מנה אחת של חיסון MMR או MMRV לפעוטות עד גיל 13 חודשיםמדד 05-15-2-01-003
12 חודשים ל-13 חודשים בין הגילים (MMRV (MMR או 13 חודשים בתקופה הנמדדת וקיבלו מנה אחת של חיסון משולש או מרובע שיעור הפעוטות שמלאו להם תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
כל הפעוטות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם 13 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
פעוטות שבמהלך מחצית השנה הנמדדת טרם מלאו להם 13 חודשים (לא ידווח)

פעוטות שבתחילת תקופת המדידה היו בני 13 חודשים ומעלה (לא ידווח)
התוויות נגד למתן החיסון (ידווח וייגרע) ראה נספח 3

אזהרות למתן החיסון (ידווח וייגרע) ראה נספח 3

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: גיל 13 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-15-2-01-003טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות בנספח (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך מתן החיסון לאחר גיל 12 חודשים DD/MM/YYYYטקסט Injec_Date(10)תאריך מתן החיסון 
(ראה נספח 4)טקסט MMR_MMRV _Name(100)שם התרכיב מסחרי / התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / יש לציין את שם התרופה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1-103טקסט MMR_Contra(20)התוויות נגד למתן החיסון  נא פרט בנספח במידה וקיימת התוויית נגד

במידה וקיימת אזהרה נא פרט בנספח 2-43טקסט MMR_Warning(20)אזהרות למתן החיסון
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  חודשים 18לפעוטות שמלאו להם ארבע מנות של חיסון מחומש   שם המדד

  05-15-2-01-004  מספר מדד

קיבלו ארבע מנות של החיסון ובתקופה הנמדדת,  חודשים 18שיעור הפעוטות שמלאו להם   תיאור המדד
  חודשים 18עד גיל  על כל חלקיו, )DTaP+IPV+Hib( המחומש

הרציונל 
  לבחירת המדד

 IDSA-ה פי על. אחרות מחלות של ניכר ולצמצום קשות מחלות של להכחדתן הביאו חיסונים
Guidelines, והן הפרט בריאות ברמת הן – גבוהה היא זה חיסון של העלות מול תועלת מידת 

דרך ה ואה תינוקות וילדים, חיסון של CDC-על פי המלצות ה 1.הציבור בריאות ברמת
מודדים את שיעור מתן החיסונים לילדים  HEDIS-ב .כבר שנים רבותלמניעת מחלות  המועדפת

  3מדויקים ושימושיים.כו מצאנמדדים אלו ו 2כמדד איכות,

פני בהחיסון המחומש, המגן . מתן כל החיסונים במועדםרואה חשיבות רבה במשרד הבריאות 
דיפתריה, טטנוס, שעלת, פוליו ודלקת קרום המוח, כלול בשגרת החיסונים בישראל החל משנת 

 18עד גיל חשוב לתת את כל ארבע המנות  4.נמצא יעיל ובטיחותי לשימוש. החיסון 2002
הספר, וזאת  בית בגיל המנות שתי גם לתת את ובהמשך ,לצורך הגנה מקסימליתחודשים 

  איגוד רופאי הילדים בישראל תומך במדד.   במטרה להבטיח הגנה לכלל הילדים בישראל.

)process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   סוג השירות

  תהנמדד מחצית השנהבמהלך  חודשים 18כל הפעוטות שמלאו להם   מכנה

קיבלו ארבע מנות של ו הנמדדת מחצית השנהבמהלך  חודשים 18כל הפעוטות שמלאו להם   מונה
  חודשים 18עד גיל  החיסון המחומש

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  הנמדדת השנהמחצית במהלך חודשים  18גיל 

קריטריונים 
  להכללה

 מחצית השנהמהלך חודשים ב 18שמלאו להם  תחנת טיפת חלבהרשומים בכל הפעוטות 
  הנמדדת 

קריטריונים 
  להוצאה

  

  (לא ידווח) חודשים 18 להם טרם מלאוהנמדדת  השנה מחצית פעוטות שבמהלך
  ידווח)(לא  ומעלה חודשים 18 בניהיו תקופת המדידה פעוטות שבתחילת 

  2ראה נספח  )גרעיוי (ידווח למתן החיסון התוויות נגד
  2ראה נספח  גרע)י(ידווח וי אזהרות למתן החיסון

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק 

  )מוצפנת( של התינוק ת"ז

 בטיפת חלב  הקלינימערכות המחשוב 
שנים עשר  –מתן חיסון חודשיים שם התרכיב 

 )5(ראה נספח  aמנה חודשים 
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  תאריך לידת התינוק 
 מין הילוד

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו
  ) כתובתו המלאה

  גורם מבטח

  

שנים עשר  –תאריך מתן חיסון חודשיים 
 aמנה חודשים 

שנים עשר  –מתן חיסון חודשיים שם התרכיב 
  )5(ראה נספח  אופציונלי b-c מנהחודשים 

שנים עשר  –תאריך מתן חיסון חודשיים 
  אופציונלי b-cמנה חודשים 
 )13-1התוויות נגד למתן החיסון (תאריך 

)1-13פירוט התוויות נגד למתן החיסון (
)1-13תאריך אזהרה למתן החיסון (
)1-13פירוט אזהרה למתן החיסון (

לשנת  יעד
2023  

90%  

  אחת לחציון (יולי וינואר)  דיווחתקופת 

תחילת הפקת 
  המדד

  2015 רבעון ראשון של שנת

  

   הערות

 
 

                                                            
1 Pickering, L. K., Baker, C. J., Freed, G. L., Gall, S. A., Grogg, S. E., Poland, G. A., ... & Zimmerman, R. K. (2009). 
Immunization programs for infants, children, adolescents, and adults: Clinical practice guidelines by the Infectious 
Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 49, 817-840. doi: 10.1086/605430 
2 National Committee for Quality Assurance. (2019). Childhood Immunization Status (CIS). Retrieved December 6, 2021, 
from https://www.ncqa.org/hedis/measures/childhood-immunization-status/ 
3 Bundy, D. G., Solomon, B. S., Kim, J. M., & Miller, M. R. (2012). Accuracy and usefulness of the HEDIS childhood 
immunization measures. Pediatrics, 129, 648-656. doi: 10.1542/peds.2011-3073 

 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/alon_hisunim.pdf הילדות. . חיסונים בגיל)7201משרד הבריאות. ( 4
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ארבע מנות של חיסון מחומש לפעוטות שמלאו להם 18 חודשיםמדד 05-15-2-01-004
18 חודשים עד גיל על כל חלקיו, ,(DTaP+IPV+Hib) וקיבלו ארבע מנות של החיסון המחומש 18 חודשים בתקופה הנמדדת, תיאור המדד: שיעור הפעוטות שמלאו להם

קריטריונים להכללה: 
כל הפעוטות הרשומים בתחנת טיפת החלב שמלאו להם 18 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) 18 חודשים פעוטות שבמהלך מחצית השנה הנמדדת טרם מלאו להם

פעוטות שבתחילת תקופת המדידה היו בני 18 חודשים ומעלה (לא ידווח)
2 ראה נספח (ידווח וייגרע) התוויות נגד למתן החיסון

אזהרות למתן החיסון (ידווח וייגרע) ראה נספח 2

(יולי וינואר) תקופת דיווח: אחת לחציון

18 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת גיל תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-15-2-01-004טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות בנספח (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYמספר Regist_Dateתאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

a שם התרכיב - חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthA_Name(100) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
a תאריך מתן חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthA_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

b שם התרכיב - חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthB_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
b תאריך מתן חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthB_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

c שם התרכיב - חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthC_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
c תאריך מתן חיסון חודשיים מנהInjecTwoMonthC_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

a שם התרכיב - חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthA_Name(100) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
a תאריך מתן חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthA_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

b שם התרכיב - חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthB_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
b תאריך מתן חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthB_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

c שם התרכיב - חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthC_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
c תאריך מתן חיסון ארבעה חודשים מנהInjecFourMonthC_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

a שם התרכיב - חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthA_Name(100) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
a תאריך מתן חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthA_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

b שם התרכיב - חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthB_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
b תאריך מתן חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthB_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

c שם התרכיב - חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthC_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
c תאריך מתן חיסון שישה חודשים מנהInjecSixMonthC_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

a שם התרכיב - חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthA_Name(100) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
a תאריך מתן חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthA_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

b שם התרכיב - חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthB_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
b תאריך מתן חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthB_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

c שם התרכיב - חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthC_Name(100) (אופציונלי) (ראה נספח 5)טקסט התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / מסחרי / יש לציין את שם התרופה
c תאריך מתן חיסון שנים עשר חודשים מנהInjecTwelveMonthC_Date4(10) טקסטDD/MM/YYYY

DD/MM/YYYYטקסט Contra_Date1-13(10)תאריך התוויות נגד למתן החיסון 1-13
1-52טקסט Contra_Desc1-13(20)פירוט התוויות נגד למתן החיסון 1-13 במידה וקיימת התוויית נגד נא פרט בנספח

DD/MM/YYYYטקסט Warning_Date1-13(10)תאריך אזהרות למתן החיסון 1-13
במידה וקיימת אזהרה נא פרט בנספח 1-112טקסט Warning_Desc1-13(20)פירוט אזהרות למתן החיסון 1-13

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  מנות חיסון נגד שעלת 3חודשים שקיבלו  7שיעור התינוקות בגיל   שם המדד

 05-17-2-01-006  מספר מדד

  מנות חיסון נגד שעלת 3ים שקיבלו חודש 7גיל בהתינוקות  שיעור  תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

 הגבוההתחלואה  שיעור בארץ ובעולם.בשיעור מקרי השעלת  היחלה עליבשנים האחרונות 
 1,2.תינוקות) 100,000-מקרים ל 200-(כ תינוקות מתחת לגיל שנהביותר מופיע בקרב 

 3 השלמת .הפסקות נשימה ותמותהבסיכון גבוה לסבול מסיבוכים,  נמצאים אף התינוקות הללו
 שיעוריאת  מורידהו 84.4%חודשים מקנה הגנה של  7 גיל יסון נגד שעלת עדמנות ח

 מנות בסיס של חיסון נגד שעלת 3, יש לתת הבריאות על פי ההנחיות של משרד 3תחלואה.ה
הנחיה זו  4.שבועות 8כאשר בין כל מנת בסיס יש הפרש של לפחות  ,חודשים 6-ו 4, 2בגילאי 

  CDC.5-עולה בקנה אחד עם ההמלצות של ה

  )processתהליך (  המדדסוג 

  טיפות חלב  סוג השירות

   במהלך מחצית השנה הנמדדת חודשים 7שמלאו להם  התינוקות כל  מכנה

 נגד חיסון מנות 3 בלויקו במהלך מחצית השנה הנמדדת חודשים 7שמלאו להם  התינוקות כל  מונה
 שעלת

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  חודשים 7+ התינוק לידת תאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  בתקופה הנמדדת חודשים 7גיל  

קריטריונים 
  להוצאה

  )לא ידווח( חודשים 7מתחת לגיל 
  )2(ראה נספח  6(ידווח וייגרע) על פי תדריך החיסונים החיסוןלמתן התוויות נגד 

  )2(ראה נספח  (ידווח וייגרע)סון יהח למתן ותאזהר

  חלבמערכות המחשוב המנהלי בטיפת   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  (מוצפנת)  התינוקשל ת"ז 
  תאריך לידת התינוק

  מין הילוד
  שבוע ההיריון בלידה

  משקל לידה 
  החולים מבית שחרור התינוק תאריך

  בטיפת חלב הקלינימערכות המחשוב 
  חיסון שעלת חודשיים   –שם התרכיב 

  תאריך מתן חיסון שעלת חודשיים
 חודשים  ארבעה חיסון שעלת  –שם התרכיב 

  חודשיםארבעה תאריך מתן חיסון שעלת 
  חודשים  שישה חיסון שעלת  –שם התרכיב 

  חודשיםשישה תאריך מתן חיסון שעלת 
  13-1תאריך התוויות נגד למתן החיסון 
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  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

תאריך ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או 
  ביקור בית

GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

 גורם מבטח

  13-1רוט התוויות נגד למתן החיסון יפ
  13-1תאריך אזהרות למתן החיסון 

  13-1רוט אזהרות למתן החיסון יפ
  

לשנת  יעד
2023  

75%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2017 רבעון ראשון של שנת

    הערות

  

                                                            
 .1986-2012שעלת בישראל  ).2013( לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור. משרד הבריאות, האגף 1

2 Ministry of Health, State of Israel, Israel Center for Disease Control (ICDC). (2012). Notifiable Infectious diseases in 
Israel: 60 years of surveillance, 1951–2010. https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Disease1951_2010.pdf 
3 Zamir, C. S., Dahan, D. B., & Shoob, H. (2015). Pertussis in infants under one year old: Risk markers and 
vaccination status — A case-control study. Vaccine, 33, 2073-2078. doi:10.1016/j.vaccine.2015.02.050 

משרד הבריאות.  .2120 נובמברתדריך חיסונים, ). 2021. (לאפידמיולוגיה האגף 4
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf  

5 The Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Pertussis: Summary of Vaccine Recommendations. 
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/recs-summary.htm  
6 The Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Chart of Contraindications and Precautions to commonly 
used Vaccines – For Childhood Vaccines. http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/contraindications-vacc.html  
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שיעור התינוקות בגיל 7 חודשים שקיבלו 3 מנות חיסון נגד שעלתמדד 05-17-2-01-006
3 מנות חיסון נגד שעלת 7 חודשים שקיבלו תיאור המדד: שיעור התינוקות בגיל

קריטריונים להכללה: 
גיל 7 חודשים בתקופה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 7 חודשים (לא ידווח)

התוויות נגד למתן החיסון על פי תדריך החיסונים (ידווח וייגרע) ראה נספח 2
אזהרות למתן החיסון (ידווח וייגרע) ראה נספח 2

7 חודשים + תאריך לידת התינוק תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-17-2-01-006טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
ספרה אחת לאחר הנקודה (ימים, מ-0 עד 7) #.24 - #.#42.##דצימל Pregnancy_Week_Birth(7)שבוע ההיריון בלידה

שתי ספרות לאחר הנקודה##.##דצימל Birth_Weight(7)משקל לידה
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים

תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה
המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל

DD/MM/YYYYטקסט First_Visit_Date(10)תאריך ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או ביקור בית
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

מסחרי (ראה נספח 5)טקסט Pertussis2M_Name(100)שם התרכיב - חיסון שעלת חודשיים / התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / יש לציין את שם התרופה
DD/MM/YYYYטקסט Pertussis2M_Date(10)תאריך מתן חיסון שעלת חודשיים

מסחרי (ראה נספח 5)טקסט Pertussis4M_Name(100)שם התרכיב - חיסון שעלת ארבעה חודשים / התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / יש לציין את שם התרופה
DD/MM/YYYYטקסט Pertussis4M_Date(10)תאריך מתן חיסון שעלת ארבעה חודשים

מסחרי (ראה נספח 5)טקסט Pertussis6M_Name(100)שם התרכיב - חיסון שעלת שישה חודשים / התרכיב כפי שנרשמה בגיליון ולא להמיר לשם גנרי / יש לציין את שם התרופה
DD/MM/YYYYטקסט Pertussis6M_Date(10)תאריך מתן חיסון שעלת שישה חודשים
DD/MM/YYYYטקסט Contra_Date1-13(10)תאריך התוויות נגד למתן החיסון 1-13
במידה וקיימת התוויית נגד נא פרט בנספח 1-52טקסט Contra_Desc1-13(20)פירוט התוויות נגד למתן החיסון 1-13
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
DD/MM/YYYYטקסט Warning_Date1-13(10)תאריך אזהרות למתן החיסון 1-13
במידה וקיימת אזהרה נא פרט בנספח 1-112טקסט Warning_Desc1-13(20)פירוט אזהרות למתן החיסון 1-13

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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    חודשים 8 שמלאו להםתינוקות מדידות היקף ראש ל 3השלמת   שם המדד

  05-15-2-01-002  מספר מדד

 מדידותשלוש לפחות  להםנערכו ו בתקופה הנמדדתחודשים  8שיעור התינוקות שמלאו להם   תיאור המדד
מהלידה עד גיל חודש וחצי, מגיל  בטווח הגילים הבאים: חודשים 8עד גיל  ראששל היקף 

  חודשים, מגיל שישה חודשים עד גיל שמונה חודשים חמישהחודשיים עד גיל 

הרציונל 
  לבחירת המדד

היקף הראש של בדיקת היקף ראש לתינוקות היא חיונית לזיהוי מוקדם של בעיות התפתחות. 
 1המוח, כך שהיקף ראש תקין מצביע על התפתחות תקינה של המוח.תינוקות מותאם לנפח 

לגרום להפרעות  ותשעלול למחלותלהוות סימפטום יכול היקף ראש חריג  ,במקרים מסוימים
שנערכו בנושא  מחקריםממחייב התייחסות רפואית.  והדבר נוירולוגיות והתפתחותיות חמורות

מומלץ לכן,  2,3ולבעיות נוספות. ADHD-היקף ראש לא תקין בגיל צעיר לקשר בין  קיים עולה כי
לחיי התינוק, לעקוב  יםהראשונ החודשים 8-היקף ראש לפחות שלוש פעמים בלבצע מדידה של 

   4אחר שינויים בהיקף הראש וכך לזהות חריגות.

  )process( תהליך  סוג המדד

טיפות חלב  סוג השירות

  מחצית השנה הנמדדתמהלך בחודשים  8תינוקות שמלאו להם   מכנה

מדידות של היקף  3 להםונערכו  מחצית השנה הנמדדתמהלך בחודשים  8תינוקות שמלאו להם   מונה
בטווח הגילים הבאים: מהלידה עד גיל חודש וחצי, מגיל חודשיים עד גיל  חודשים 8עד גיל  ראש

  חודשים, מגיל שישה חודשים עד גיל שמונה חודשים חמישה

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  חצית השנה הנמדדתהלך מבמחודשים  8גיל 

קריטריונים 
  להכללה

במהלך מחצית השנה חודשים  8מלאו להם שטיפת חלב תחנת כל התינוקות הרשומים ב
  הנמדדת

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) הנמדדת בתקופה חודשים 8 לגיל מתחת תינוקות
  )ידווח לא( חודשים 8 להם מלאו לא עדיין הנמדדת התקופה שבסוף תינוקות

  )ידווח לא( ומעלה חודשים 8 בני היו המדידה תקופת שבתחילת תינוקות

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  )מוצפנת(של התינוק ת"ז 

  תאריך לידת התינוק
 מין הילוד

  תאריך רישום לתחנה

 בטיפת חלב  הקלינימערכות המחשוב 
 תאריך מדידה ראשונה של היקף ראש

  (מהלידה עד גיל חודש וחצי)
  הערך שהתקבל במדידה הראשונה 
(מגיל  תאריך מדידה שנייה של היקף ראש

  חודשיים עד גיל חמישה חודשים)

18



 

  מספר מטופל
GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

  גורם מבטח

   הערך שהתקבל במדידה השנייה
(מגיל  של היקף ראש תתאריך מדידה שלישי

  חודשים עד גיל שמונה חודשים)שישה 

  הערך שהתקבל במדידה השלישית

לשנת  יעד
2023  

  2022-2023-לא נקבע יעד ל

  אחת לחציון (יולי וינואר)  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2015 רבעון ראשון של שנת

 .מביניהן מספר מדידות בטווח הזמן המוגדר, יש לדווח את המדידה הראשונה בוצעובמקרה ש  הערות

 
   

                                                            
1 Harris, S. R. (2015). Measuring head circumference: Update on infant microcephaly. Canadian Family Physician, 
61(8), 680–684. 
2 Ferrer, M., García-Esteban, R., Iñiguez, C., Costa, O., Fernández-Somoano, A., Rodríguez-Delhi, C., … Julvez, J. 
(2019). Head circumference and child ADHD symptoms and cognitive functioning: results from a large population-
based cohort study. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(3), 377–388. https://doi.org/10.1007/s00787-018-
1202-4 
3 Harris, S. R. (2015). Measuring head circumference: Update on infant microcephaly. Canadian Family Physician, 
61(8), 680–684. 

. משרד 3/2004’ חוזר מס -”) טיפות חלב(“בתינוק ובפעוט בתחנות לבריאות המשפחה נוהל הטיפול ). 2004שרותי בריאות הציבור. ( 4
  https://www.health.gov.il/hozer/BZ03_2004.pdfהבריאות. 
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השלמת 3 מדידות היקף ראש לתינוקות שמלאו להם 8 חודשיםמדד 05-15-2-01-002
מגיל 8 חודשים בטווח הגילים הבאים: מהלידה עד גיל חודש וחצי, 8 חודשים בתקופה הנמדדת ונערכו להם לפחות שלוש מדידות של היקף ראש עד גיל שיעור התינוקות שמלאו להם תיאור המדד:

חודשיים עד גיל חמישה חודשים, מגיל שישה חודשים עד גיל שמונה חודשים

קריטריונים להכללה:
כל התינוקות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם 8 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
תינוקות מתחת לגיל 8 חודשים בתקופה הנמדדת (לא ידווח)

תינוקות שבסוף התקופה הנמדדת עדיין לא מלאו להם 8 חודשים (לא ידווח)
תינוקות שבתחילת תקופת המדידה היו בני 8 חודשים ומעלה (לא ידווח)

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

גיל 8 חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-15-2-01-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך מדידת היקף ראש מהלידה עד גיל חודש וחצי. במקרה שבוצעו מספר מדידות בטווח DD/MM/YYYYטקסט Head1_Date(10)תאריך מדידה ראשונה של היקף ראש
הזמן המוגדר, יש לדווח את המדידה הראשונה מביניהן
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
במילימטריםמספר Head1_Valueהערך שהתקבל במדידה הראשונה 
מדידה שנייה: מגיל חודשיים עד גיל חמישה חודשים. במקרה שבוצעו מספר מדידות בטווח DD/MM/YYYYטקסט Head2_Date(10)תאריך מדידה שנייה של היקף ראש

הזמן המוגדר, יש לדווח את המדידה הראשונה מביניהן
במילימטריםמספר Head2_Valueהערך שהתקבל במדידה השנייה

מדידה שלישית: מגיל שישה חודשים עד גיל שמונה חודשים. במקרה שבוצעו מספר מדידות DD/MM/YYYYטקסט Head3_Date(10)תאריך מדידה שלישית של היקף ראש
בטווח הזמן המוגדר, יש לדווח את המדידה הראשונה מביניהן

במילימטריםמספר Head3_Valueהערך שהתקבל במדידה השלישית 
Remarks(200)הערות  יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט
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   שלושעד שנתיים  בגילשפה ותקשורת התפתחות בדגש על בדיקת   שם המדד

  05-15-2-01-005  מספר מדד

שפה תוך התייחסות לשבוצעה להם בדיקת התפתחות  עד שלוש שנתייםשיעור הילדים בגיל   תיאור המדד
 )1 בנספחת המפורטה (הבדיק תקשורתלו

הרציונל 
  לבחירת המדד

איתור ישנה חשיבות ב לכן, .ת הספרם לשילוב בחברה ולהצלחה בביקריטייהם כישורי שפה 
 בדיקת התפתחות 1,2על מנת לאפשר התערבות מוקדמת. מוקדם של בעיות שפה ותקשורת

שיעור זאת,  עם. הגןלפני גיל  של הילדו התקדמות להערכת המתבצעת בטיפת חלב חשובה
שגרתי אצל  ביקור הוסיפו באנגליה HCP-ב בשל כך. אינו גבוהלבדיקה זו הילדים המגיעים 

מחשב  AAP-של ה Bright Futuresמיזם  3הילד. בחינת התפתחותל ,שנתיים וחציבגיל  רופא
   4.ביקור זה בתור מדד לאיכות הטיפול

התפתחותיים וארגון קלינאי התקשורת ממליצים בישראל, ארגון רופאי הילדים, ארגון רופאים 
משרד הבריאות  5,6.שנים 3על ביצוע בדיקת התפתחות, בדגש על שפה ותקשורת, עד גיל 

 עיכובבמטרה לאתר שנים  שלושעד  שנתייםהגדיר חובת ביצוע בדיקת התפתחות לילדים בגיל 
 במכון לאבחון וקבלה ולהפניה ,למערכת החינוךטרם הכניסה בשפה ותקשורת  יהתפתחות

 7.הילד להתפתחות

  )process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   סוג השירות

  מחצית השנה הנמדדתשמלאו להם שלוש במהלך  ת טיפת חלבתחנהרשומים בכל הילדים   מכנה

, מחצית השנה הנמדדתשמלאו להם שלוש במהלך  ת טיפת חלבהרשומים בתחנ כל הילדים  מונה
  תקשורתלשפה ושלוש, תוך התייחסות לעד שנתיים  בגילאיבוצעה להם בדיקת התפתחות ו

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  מחצית השנה הנמדדתב שלושגיל 

קריטריונים 
  להכללה

  במחצית השנה הנמדדת שמלאו להם שלושחלב  טיפתתחנת ילדים הרשומים ב

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) מלאו להם שלוש לא עדיין מחצית השנה הנמדדת שבמהלך ילדים

  (לא ידווח) בני שלוש ומעלה היותקופה הנמדדת ה שבתחילת ילדים

   בטיפת חלבמערכות המחשוב המנהלי   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  )מוצפנת(של התינוק ת"ז 
  לידת התינוקתאריך 

   בטיפת חלב הקלינימערכות המחשוב 
הבדיקה (תאריך ביצוע בדיקת שפה ותקשורת 

  )1 בנספח תהמפורט
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 מין הילוד

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  גורם מבטח

לשנת  יעד
2023  

90%  

  וינואר)אחת לחציון (יולי   תקופת דיווח

הפקת תחילת 
  המדד

  2015 רבעון ראשון של שנת

   הערות

 
 

                                                            
1 McLaughlin, M. R. (2011). Speech and language delay in children. American family physician, 83, 1183-1188. 
2 Lawrence, R., & Bateman, N. (2013). 12 minute consultation: an evidence-based approach to the management of a 
child with speech and language delay. Clinical Otolaryngology, 38, 148-153. doi: 10.1111/coa.12082 
3 Department of Health. (2009). Healthy Child Programme: Pregnancy and the first five years of life. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167998/Health_Child_Programme.pdf  
4 Hagan, J. F., Shaw, J. S., & Duncan, P. M. (2017). Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, 
Children, and Adolescents. [Pocket Guide] (4th ed., p. 123). Elk Grove Village, IL: American Academy Of Pediatrics. 
https://brightfutures.aap.org/Bright%20Futures%20Documents/BF4_POCKETGUIDE.pdf  

וטיפול הפניית ילדים לאבחון נייר עמדה:  .)2016 (נ. כרמי, , &.דוידוביץ, מ., לייטנר, י., גליק, ב., שמואלי, ד., מימוני בלוך, א., לובל, ד 5
ה) והאיגוד הישראלי לרפואת ילדים. “החברה הישראלית לרפואת ילדים התפתחותית (חיל. במערך התפתחות הילד

https://www.ima.org.il/userfiles/image/Ne64_childDev.pdf   
 Childhoodאפרקסיה של הדיבור בילדות ). 2020סיון, ג. (-בן סעיד, ל., סגל, א., & גאון-לביא, ג., נחמני, א., עדי-דוד, א., טובול-בן 6

Apraxia of Speech (CAS) - האגודה הישראליתשל קלינאי התקשורת. נייר העמדה של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת .
-loads/2020/10/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%94content/up-https://ishla.org.il/wp
-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-D7%A9%D7%9C%
-20-%D7%90%D7%95%D7%A7-D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%

D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf%     
 ולפעוטות לתינוקות התפתחות הערכות לביצוע תדריך :3/2022 מס' ,הציבור בריאות חטיבת ראש חוזר ).2022. (בריאות הציבורחטיבת  7

  he/files_circulars_bz_bz03_2022.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/bz03/2022. משרד הבריאות. שנים שש גיל עד
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בדיקת התפתחות בדגש על שפה ותקשורת בגיל שנתיים עד שלושמדד 05-15-2-01-005
(1 (הבדיקה המפורטת בנספח שיעור הילדים בגיל שנתיים עד שלוש שבוצעה להם בדיקת התפתחות תוך התייחסות לשפה ולתקשורת תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
ילדים הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם שלוש במחצית השנה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
ילדים שבמהלך מחצית השנה הנמדדת עדיין לא מלאו להם שלוש (לא ידווח)

(לא ידווח) ילדים שבתחילת התקופה הנמדדת היו בני שלוש ומעלה

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

גיל שלוש במחצית השנה הנמדדת תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-15-2-01-005טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

הבדיקה המפורטת בנספח DD/MM/YYYY1טקסט Com_Test_Date(10)תאריך ביצוע בדיקת שפה ותקשורת
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  6עד  4 בגיל ביצוע בדיקות התפתחות  שם המדד 

  05-18-2-01-006  מספר מדד

   שבוצעה להם בדיקת התפתחות 6עד  4בגיל שיעור הילדים   תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

צמצם לבכך הילדות יכול למנוע החמרה של הליקוי ואיתור וטיפול בליקוי התפתחותי בגיל 
כישורים ב, מוטוריותיכולות ב, ותקשורת שפהתחומים של ב םייוקיל .בהמשך החייםמגבלות 
, אוטיזם כגון הפרעות נוירוהתפתחותיות על להצביע עלולים, בעיות לפתור יכולתבו חברתיים

 מוקדם מאותרות התפתחות שבעיות ככל כי מראים מחקרים 1.ומוגבלות שכלית למידה ליקויי
ליקויי למידה משפיעים על אחוז  2.יותר טובים לתוצאים ולהגיע יותר מהר בהם לטפל ניתן, יותר

 לצוות המטפל חשובה הזדמנות תמהוו לילדים תקופתיות בדיקותלא מבוטל של ילדים בעולם. 
בית ל הכניסה לפני כגון, הילד חיי של קריטיות בנקודות במיוחד ,יםהתפתחותי חסכים לאתר
   3.הספר

 פעם לפחות התפתחותיות בדיקות לבצעממליץ  American Academy of Pediatrics-ה
 6עד  4בישראל, משרד הבריאות הגדיר חובת ביצוע בדיקת התפתחות לילדים בגיל  4.בשנה
כדי לאפשר התערבות טרם הכניסה לבית הספר  ייםהתפתחות עיכוביםבמטרה לאתר שנים 

  5.מוקדמת

)process( תהליך  סוג המדד:

  טיפות חלב   השירותסוג 

  הנמדדתהשנה שנים במחצית  6 להם מלאוש כל הילדים הרשומים בתחנה  מכנה

ובוצעה להם בדיקת הנמדדת השנה שנים במחצית  6 להם מלאושכל הילדים הרשומים בתחנה   מונה
 )7(ראה נספח  שנים 6-4גילאים ההתפתחות בין 

קובע  תאריך
  לגזירת המדד

  במהלך מחצית השנה הנמדדת שנים 6גיל 

קריטריונים 
  להכללה

  במהלך מחצית השנה הנמדדת שנים 6מלאו להם ש טיפת חלבתחנת הרשומים ב ילדיםכל ה

קריטריונים 
  להוצאה

  )(לא ידווחשנים  6ילדים שבמהלך מחצית השנה הנמדדת עדיין לא מלאו להם 
  (לא ידווח) שנים ומעלה 6הנמדדת היו בני ילדים שבתחילת התקופה 

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  )מוצפנת( ילדשל הת"ז 
  ת התינוקתאריך ליד

  דהיל מין

 מערכות המחשוב הקליני בטיפת חלב
 6-4גיל תאריך ביצוע בדיקת התפתחות 

  בנפרד) 9.9-9.1אבני דרך אחד מ כל (יש לדווח
. 0. כן, 1(האם ניתנה הפניה להמשך טיפול 

  )לא
בל טיפול במסגרת של האם הילד מק
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  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו
  ) המלאה

  גורם מבטח
  במשפחהמספר הילד 

  ). לא0. כן, 1( התפתחות הילד

לשנת  יעד
2023  

  

  )יולי וינואר( לחציון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2018 של שנת נהראשומחצית 

  .בהתאם לגיל הבדיקה ותתהליך התיקוף יבחן את ביצוע אבני הדרך הנדרש  הערות

  המדד כולל תיקים בסטטוס סגור ופעיל.

 .לאומיתהפרטנית ולא ברמה הברמה המדד לא יפורסם כלל, לא  2023בשנת 

 
 

                                                            
1 Byington, T. (2010). Recognizing developmental delays in young children. FS-10-66. Extension, University of Nevada: 
Reno. https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=3182  
2 Guevara, J. P., Gerdes, M., Localio, R., Huang, Y. V., Pinto-Martin, J., Minkovitz, C. S., ... & Pati, S. (2013). 
Effectiveness of developmental screening in an urban setting. Pediatrics, 131, 30-37. 
https://pdfs.semanticscholar.org/a054/0a489a4775b882f85c6e7eb5805e1eabf399.pdf  
3 US Department of Health and Human Services. (2014). Birth to 5: Watch me thrive! A compendium of screening 
measures for young children. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/screening_compendium_march2014.pdf  
4 Bright Futures/American Academy of Pediatrics. (2021). Recommendations for Preventive Pediatric Health Care. 
American Academy of Pediatrics. https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf  

תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד ). 2016שירותי בריאות הציבור, הסיעוד בבריאות הציבור, המחלקה לאם וילד. ( 5
  r/bz12_2016.pdfhttp://www.health.gov.il/hoze. 12/2016משרד הבריאות, חוזר מס':  גיל שש שנים.
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ביצוע בדיקות התפתחות בגיל 6-4מדד 05-18-2-01-006
(7 (ראה נספח 6-4 שנים 6 שנים במחצית הנמדדת ובוצעה להם בדיקת התפתחות בין גיל שיעור הילדים שמלאו להם תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
כל הילדים הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם 6 שנים במהלך מחצית השנה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
ילדים שבמהלך מחצית השנה הנמדדת עדיין לא מלאו להם 6 שנים (לא ידווח)

ילדים שבתחילת התקופה הנמדדת היו בני 6 שנים ומעלה (לא ידווח)

6 שנים במהלך מחצית השנה הנמדדת גיל תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-18-2-01-006טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
(לפי טבלה בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
ספרה אחת לאחר הנקודה (ימים, מ-0 עד 7) #.24 - #.#42.##דצימל Pregnancy_Week_Birth(7)שבוע ההיריון בלידה

שתי ספרות לאחר הנקודה##.##דצימל Birth_Weight(7)משקל לידה
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים

תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה
המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל

DD/MM/YYYYטקסט First_Visit_Date(10)תאריך ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או ביקור בית
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.1טקסט Dev_Test9_1_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.1
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.2טקסט Dev_Test9_2_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.2
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.3טקסט Dev_Test9_3_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.3
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.4טקסט Dev_Test9_4_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.4
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.5טקסט Dev_Test9_5_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.5
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.6טקסט Dev_Test9_6_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.6
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.7טקסט Dev_Test9_7_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.7
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.8טקסט Dev_Test9_8_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.8
בהתאם לנספח 7, תאריך אחרון לביצוע אבן דרך DD/MM/YYYY9.9טקסט Dev_Test9_9_Date(10)תאריך השלמת בדיקת התפתחות בגילאים 4-6 אבן דרך 9.9

1. כן, 0. לאמספר Referralהאם ניתנה הפנייה להמשך טיפול?
1. כן, 0. לאמספר Treatment_ChildDevהאם הילד מקבל טיפול במסגרת של התפתחות הילד  

1-30מספר Family_Child_Numberמספר הילד במשפחה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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  לידה לאחר לנשים דיכאון אומדן  שם המדד

  05-15-2-01-001  מספר מדד

) עד שלושה חודשים EPDS / EDSדיכאון לאחר הלידה ( אומדןמספר הנשים שמילאו שאלון   תיאור המדד
  הלידה מועד מ

הרציונל 
  לבחירת המדד

הינו קיימת נטייה לראות באימהות דבר טבעי ומובן מאליו. עם זאת, דיכאון לאחר לידה (דל"ל) 
הוא תופעה נפוצה. . דל"ל דיכאון קליני משמעותי מעבר לדכדוך או לתחושת דיכאון קלה

רבים ומגוונים: היסטוריה של דל"ל, גורמים תורשתיים, הערכה עצמית ירודה, לכך הגורמים 
תמיכה, בעיה פיזיולוגית של ירידה חדה באסטרוגן ובפרוגסטרון  היעדרת, קשיים בזוגיו

ויכול לפגוע  4,5,גורם מעכב בתהליך ההתקשרות בין האם לתינוק מהווההדיכאון  1,2,3ועוד.
חשיבות רבה לאיתור מוקדם ולהפניה לגורם  ישנה, לכן 6,7התינוק.התקינה של בהתפתחות 

   8המקצועי המתאים.

-בסיכון לדיכאון או נשים הסובלות מדיכאון בתקופה שסביב הלידה מומלץ על ידי האיתור נשים 
American College of Obstetricians and Gynecologists.9  על פי נוהל משרד הבריאות

לנשים  צריכות להעבירלאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר הלידה, אחיות טיפת חלב 
    10,11דל"ל. איתורשאלון ל

)process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   השירותסוג 

   בתקופה הנמדדתשלושה חודשים שמלאו להם תחנה האימהות לתינוקות הרשומים ב כל  מכנה

מילאו ו האימהות לתינוקות הרשומים בתחנה שמלאו להם שלושה חודשים בתקופה הנמדדת כל  מונה
  דיכאון לאחר הלידהאומדן שאלון בנוגע ל

קובע  תאריך
  לגזירת המדד

  חודשים  3התינוק + לידתתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

מחצית שלושה חודשים במהלך  שמלאו להם ת טיפת חלבאימהות לתינוקות הרשומים בתחנ
  השנה הנמדדת

  תאומים ומעלה ידווחו פעם אחד בלבד

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) הלידה ממועדאימהות לתינוקות שבסוף החציון עדיין לא חלפו שלושה חודשים 
  (לא ידווח)זוגות חד מיניים גבריים 

  גרע)(ידווח וייפונדקאות, אימוץ, אומנה 

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב   מקור המידע
  סוג תעודה של האם

  )מוצפנת(של האם ת"ז 

 בטיפת חלב  הקלינימערכות המחשוב 
  תאריך מילוי השאלון 

  בשאלון  הערך שהתקבל
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  סוג תעודה של התינוק
  )מוצפנת(התינוק של ת"ז 

  לידת התינוקתאריך 
  ). כן1. לא, 0(פונדקאות, אימוץ, אומנה 

  תאריך רישום לתחנה
  האם לידת תאריך

  מספר מטופל
GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

   )המלאה
  גורם מבטח

  
  
  
  

לשנת  יעד
2023  

90%  

  אחת לחציון (יולי וינואר)  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2015 רבעון ראשון של שנת

   הערות

 

                                                            
1 Norhayati, M. N., Hazlina, N. N., Asrenee, A. R., & Emilin, W. W. (2015). Magnitude and risk factors for postpartum 
symptoms: a literature review. Journal of affective Disorders, 175, 34-52. doi: 10.1016/j.jad.2014.12.041 
2 Green, K., Broome, H., Mirabella, J. (2006). Postnatal depression among mothers in the United Arab Emirates: socio-
cultural and physical factors, Psychol. Health Med, 11, 425–431. doi: 10.1080/13548500600678164 
3 Hutchens, B. F., & Kearney, J. (2020). Risk factors for postpartum depression: an umbrella review. Journal of Midwifery 
& Women’s Health, 65(1), 96–108. https://doi.org/10.1111/jmwh.13067 
4 Tikotzky, L. (2016). Postpartum Maternal Sleep, Maternal Depressive Symptoms and Self-Perceived Mother-Infant 
Emotional Relationship. Behavioral Sleep Medicine, 14(1), 5–22. https://doi.org/10.1080/15402002.2014.940111 
5 Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., Rapa, E., Rahman, A., McCallum, M., … Pariante, C. M. (2014). Effects 
of perinatal mental disorders on the fetus and child. The Lancet, 384(9956), 1800–1819. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(14)61277-0 
6 Earls, M. F., & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. (2010). Incorporating recognition and 
management of perinatal and postpartum depression into pediatric practice. Pediatrics, 126, 1032-1039. doi: 
10.1542/peds.2010-2348 
7 Meaney, M. J. (2018). Perinatal maternal depressive symptoms as an issue for population health. The American 
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8 O’Connor, E., Rossom, R. C., Henninger, M., Groom, H. C., & Burda, B. U. (2016). Primary care screening for and 
treatment of depression in pregnant and postpartum women: evidence report and systematic review for the US 
preventive services task force. The Journal of the American Medical Association, 315(4), 388–406. 
https://doi.org/10.1001/jama.2015.18948 
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 .3.14נוהל מס'  ,נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה). 2014שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות. ( 10
 http://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf  

 Perinatal). דף מידע לאיתור נשים בסיכון לדיכאון, במהלך ההיריון ולאחר הלידה, 2016מינהל הרפואה, האגף לרפואה קהילתית. ( 11
Depression .משרד הבריאות, ע"י מטפלים בשירותי הבריאות .

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Documents/PerinatalDepression.pdf  
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אומדן דיכאון לנשים לאחר לידהמדד 05-15-2-01-001
(EPDS / EDS) עד שלושה חודשים ממועד הלידה תיאור המדד: מספר הנשים שמילאו שאלון לאומדן דיכאון לאחר הלידה

קריטריונים להכללה:
אימהות לתינוקות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם שלושה חודשים במהלך מחצית השנה הנמדדת

תאומים ומעלה ידווחו פעם אחת בלבד

קריטריונים להוצאה:
אימהות לתינוקות שבסוף החציון עדיין לא חלפו שלושה חודשים ממועד הלידה (לא ידווח)

זוגות חד מיניים גבריים (לא ידווח)
פונדקאות, אימוץ, אומנה (ידווח וייגרע)

(יולי וינואר) תקופת דיווח: אחת לחציון

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך לידת התינוק + 3 חודשים

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-15-2-01-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
(לפי טבלה בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Mother_ID_Types(1)סוג תעודה של האם
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Mother_ID(256)ת.ז. של האם (מוצפנת) ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז. של האם - ספרת ביקורת
1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYטקסט Mother_Birth_Date(10)תאריך לידת האם
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך מילוי השאלון הקרוב ביותר ללידת התינוקDD/MM/YYYYטקסט Depression_Date(10)תאריך מילוי השאלון 
מספרDepression_Valueהערך שהתקבל בשאלון 
0. לא, 1. כןמספרSurrogateפונדקאות, אימוץ, אומנה

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 

33



 

  ביצוע תשאול לאלימות כלפי נשים  שם המדד

  05-16-2-01-002  מספר מדד

 חודשים לאחר הלידהארבעת הבמהלך כלפי נשים תשאול לאלימות  ןשבוצע להשיעור הנשים   תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

טווח הארוך. נשים בטווח הקצר והן באלימות משפחתית עלולה לפגוע גם באם וגם בתינוק הן 
שחוות אלימות או שחוו אלימות בעבר נמצאות בסיכון מוגבר לסבול מדיכאון לאחר לידה, 

לילדים החשופים לאלימות משפחתית יש סיכון לפגיעות  1,2ובעיות פיזיולוגית. PTSDחרדה, 
סתרת ה 4,5,6.הפרעת קשב וריכוז ובעיות נוספותסיכון ל 3,וסיכוי מוגבר לעיכובים בהתפתחות

הזוג, מהווים  ניסיון לבודד את האישה מגורמים חיצוניים מצד בןהו הבעיה מצד הקורבנות
את התמיכה לנשים לספק  יש לכן,משפחתית. האלימות ה תתופעשל מאפיינים שכיחים 

ת חלב יש תפקיד ו. לאחיות טיפןלהפסיק את האלימות כלפיה בכדיוהמשאבים הדרושים 
גידול ו ריון, לידהילתחנות בשלבים שונים (ה מגיעותמשמעותי באיתור נשים אלו. הנשים 

   7,8לגורמים המטפלים. אותן להפנותותמיכה  צריך לספק להןצוות התחנה וילדים), 

נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י  פי חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות על
איון הנשים יידי ר עשה עליהאיתור י 9ובקהילה:באשפוז  –מטפלים במסגרות הבריאות 

באמצעות שאלות מתאימות ובהתאם לשיקול דעת מקצועי. יש לסקור את כלל הנשים עם דגש 
  סימנים אופייניים לתופעה.על נשים שנצפו אצלן 

  )process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   סוג השירות

  חודשים 4כל הנשים שבמהלך התקופה הנמדדת מלאו לתינוק שלהן   מכנה

תשאול  ובוצע להן חודשים 4שבמהלך התקופה הנמדדת מלאו לתינוק שלהן כל הנשים   מונה
  כלפי נשיםלאלימות 

  
תאריך קובע 

  המדדלגזירת 
  חודשים 4 +תאריך לידת התינוק 

קריטריונים 
  להכללה

  חודשים 4 לתינוק שלהןמלאו  כל הנשים שבמהלך התקופה הנמדדת
  תתאומים ומעלה ידווחו פעם אח

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) גברים םיחד מיני זוגות

 מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב  מקור המידע
  סוג תעודה של האם

  )מוצפנת(ת"ז של האם 
  סוג תעודה של התינוק

  (מוצפנת) התינוקשל ת"ז 

 בטיפת חלב הקלינימערכות המחשוב 
  תאריך ביצוע תשאול לאלימות

  ). חשד לאלימות3. לא, 2כן, . 1(תוצאות התשאול 
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  האם לידתתאריך 
  תאריך לידת התינוק

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו
   כתובתו המלאה)

  גורם מבטח

 

לשנת  יעד
2023  

95%  

  אחת לחציון (יולי וינואר)  דיווחתקופת 

תחילת הפקת 
  המדד

  2016 רבעון ראשון של שנת

  

   הערות

 

                                                            
1 Kendall-Tackett, K. A. (2007). Violence against women and the perinatal period the impact of lifetime violence and 
abuse on pregnancy, postpartum, and breastfeeding. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 344-353.  doi: 
10.1177/1524838007304406 
2 Lutgendorf, M. A. (2019). Intimate partner violence and women’s health. Obstetrics and Gynecology. 
https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003326 
3 Gilbert, A. L., Bauer, N. S., Carroll, A. E., & Downs, S. M. (2013). Child exposure to parental violence and 
psychological distress associated with delayed milestones. Pediatrics, 132, e1577-e1583.  
4 Bauer, N. S., Gilbert, A. L., Carroll, A. E., & Downs, S. M. (2013). Associations of early exposure to intimate partner 
violence and parental depression with subsequent mental health outcomes. JAMA Pediatrics, 167, 341-347. doi: 
10.1001/jamapediatrics.2013.780 
5 Howell, K. H., Barnes, S. E., Miller, L. E., & Graham-Bermann, S. A. (2016). Developmental variations in the impact 
of intimate partner violence exposure during childhood. Journal of Injury & Violence Research, 8(1), 43–57. 
https://doi.org/10.5249/jivr.v8i1.663 

6 Maciel, M. N. A., Blondel, B., & Saurel-Cubizolles, M.-J. (2019). Physical Violence During Pregnancy in France: 
Frequency and Impact on the Health of Expectant Mothers and New-Borns. Maternal and Child Health Journal, 23(8), 
1108–1116. https://doi.org/10.1007/s10995-019-02747-y 

באשפוז ובקהילה.  –). נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים במסגרות הבריאות 2003משרד הבריאות. ( 7
  http://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf. 23/03חוזר מנכ"ל 
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8 Martin, S. L., Mackie, L., Kupper, L. L., Buescher, P. A., & Moracco, K. E. (2001). Physical abuse of women before, 
during, and after pregnancy. Jama, 285, 1581-1584. doi: 10.1001/jama.285.12.1581 

באשפוז ובקהילה.  –). נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים במסגרות הבריאות 2003משרד הבריאות. (  9
   pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/mk23_2.003. 23/03חוזר מנכ"ל 
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ביצוע תשאול לאלימות כלפי נשיםמדד 05-16-2-01-002
שיעור הנשים שבוצע להן תשאול לאלימות כלפי נשים במהלך ארבעת החודשים לאחר הלידה תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
כל הנשים שבמהלך התקופה הנמדדת מלאו לתינוק שלהן 4 חודשים

תאומים ומעלה ידווחו פעם אחת

קריטריונים להוצאה:
זוגות חד מיניים גברים (לא ידווח)

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

4 חודשים + תאריך לידת התינוק תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-16-2-01-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות בנספח (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Mother_ID_Types(1)סוג תעודה של האם
מספר ת.ז. של האם בלי ספרת ביקורת, 8 ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל-8 ספרות, טקסט Patient_Mother_ID(10)ת.ז. של האם (מוצפנת)

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז. של האם - ספרת ביקורת

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Mother_Birth_Date(10)תאריך לידת האם 

DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
DD/MM/YYYYטקסט Viol_Quest_Date(10)תאריך ביצוע תשאול לאלימות

1. כןמספר Quest_Resתוצאות התשאול
2. לא

3. חשד לאלימות
Remarks(200)הערות  יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט
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  הלידה  לאחר הראשונים השבועיים במהלך חלב טיפת בתחנת ראשון ביקור  שם המדד

  05-16-2-01-005  מספר מדד

 במהלך או שנערך ביקור בית טיפת חלבשיעור התינוקות שהגיעו לביקור ראשון בתחנת   תיאור המדד
  הלידהלאחר השבועיים הראשונים 

הרציונל 
  לבחירת המדד

) מהווים תקופה קריטית the neonatal periodהשבועות הראשונים שלאחר הלידה (
בהתפתחות התינוק. במהלך הביקור הראשון של התינוק והאם בתחנת טיפת חלב נאספים 

ומעקב אחר בעיות בריאותיות נתונים בסיסיים כגון היקף ראש, הערכת העלייה במשקל, וזיהוי 
כולל הפנייה להתערבות רפואית במידת הצורך. נתוני הבסיס הללו הינם בעלי חשיבות רבה 

להמשך הטיפול והמעקב. הביקור הראשון הנערך תוך שבועיים ממועד הלידה נועד לתת מענה 
ור ההורים ראשוני לבעיות דחופות. הביקורים בטיפות חלב מהווים אף מקור לתמיכה רגשית עב

וכן אמצעי הדרכה בנושאים מגוונים כגון הנקה, הורות ואיתור בעיות אחרות כגון משפחות 
   1,2,3.בסיכון

ממליצים על  5וכוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת 4האמריקאי ICSI-ה
 American Academy of-ההנחיות של ה. על פי הלידה ממועדביקור ראשון תוך שבועיים 

Pediatrics6 ממועד הלידה ימים 5תוך יומיים עד יתבצע ראשון הביקור יש להקפיד שה.   

)process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   השירותסוג 

  שבועיים במהלך התקופה הנמדדתשמלאו להם  חלב טיפתתחנת ב יםהרשומכל התינוקות   מכנה

להם שבועיים במהלך התקופה הנמדדת  שמלאו חלב טיפתתחנת ב הרשומים התינוקות כל  מונה
  מהלידה השבועיים הראשונים במהלךנערך ביקור בית שאו והגיעו לביקור ראשון 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  יום 14+  לידת התינוקתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  שמלאו להם שבועיים במהלך התקופה הנמדדת  חלב טיפתתחנת בתינוקות הרשומים 
  כולל לידה מרובת עוברים 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) תינוקות שהיו מאושפזים מעל לשבועיים מתאריך הלידה (כולל פגים)

  (לא ידווח) תינוקות שטרם מלאו להם שבועיים בתקופה הנמדדת
  (לא ידווח) בחו"לו שנולד ותתינוק

   בטיפת חלבמערכות המחשוב המנהלי   מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  (מוצפנת) התינוק של ת"ז 

  תאריך לידת התינוק
   מין הילוד
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  שבוע ההיריון בלידה
  מספר תינוקות בלידה 

    החולים מבית שחרור התינוק תאריך
  תאריך רישום לתחנה

  מספר מטופל
GIS על פי כתובתו המלאה אקונומי של המטופל-(אזור סוציו (  

  גורם מבטח

  תאריך ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או ביקור בית

  כן) .1, לא .0(ביקור בית 
 מספר הילד במשפחה

לשנת  יעד
2023  

75%  

  )]28/2[ וסוף פברואר] 31/8[אוגוסט סוף אחת לחציון (  דיווחתקופת 

תחילת הפקת 
  המדד

  2016 רבעון ראשון של שנת

  אשפוזית. במסגרת ולא בקהילה חלב טיפת במסגרת שנעשה ביקור רק למדד ייחשב  הערות

 .מתום החציון ייםבמדד זה, יש להפיק את הנתונים ממערכות המידע רק לאחר חודש

 

                                                            
1 Haran, C., Van Driel, M., Mitchell, B. L., & Brodribb, W. E. (2014). Clinical guidelines for postpartum women and 
infants in primary care–a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth, 14, 1.  doi: 10.1186/1471-2393-14-51 
2 Benitz, W. E., & Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics. (2015). Hospital stay for healthy 
term newborn infants. Pediatrics, 135(5), 948–953. https://doi.org/10.1542/peds.2015-0699 
3 Goyal, N. K., Hall, E. S., Kahn, R. S., Wexelblatt, S. L., Greenberg, J. M., Samaan, Z. M., & Brown, C. M. (2016). Care 
Coordination Associated with Improved Timing of Newborn Primary Care Visits. Maternal and child health journal, 20(9), 
1923-1932. doi: 10.1007/s10995-016-2006-0 
4 Wilkinson, J., Bass, C., Diem, S., Gravley, A., Harvey, L., Hayes, R., ... Morgan, J. (2012). Preventive services for 
children and adolescents. Institute for Clinical Systems Improvement. 

  ). המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא: קידום בריאות ורפואה מונעת. איגוד רופאי המשפחה בישראל.2013( .טבנקין, ח', ולהד, א' 5
6 Hagan, J. F., Shaw, J. S., & Duncan, P. M. (2017). Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, 
Children, and Adolescents. [Pocket Guide] (4th ed., p. 123). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 
https://brightfutures.aap.org/Bright%20Futures%20Documents/BF4_POCKETGUIDE.pdf  
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ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב במהלך השבועיים הראשונים לאחר הלידהמדד 05-16-2-01-005
שיעור התינוקות שהגיעו לביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או שנערך ביקור בית במהלך השבועיים הראשונים לאחר הלידה תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
תינוקות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם שבועיים במהלך התקופה הנמדדת 

כולל לידה מרובת עוברים

קריטריונים להוצאה:
תינוקות שהיו מאושפזים מעל לשבועיים מתאריך הלידה (כולל פגים) (לא ידווח)

תינוקות שטרם מלאו להם שבועיים בתקופה הנמדדת (לא ידווח)
(לא ידווח) תינוקות שנולדו בחו"ל

([28/2] וסוף פברואר [31/8] (סוף אוגוסט אחת לחציון תקופת דיווח:

14 יום + תאריך לידת התינוק תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-16-2-01-005טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות בנספח (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
מספר ת . ז .  של האם בלי ספרת ביקורת ,  8 ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל - 8 ספרות ,  טקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת) 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 
1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד

ספרה אחת לאחר הנקודה (ימים, מ-0 עד 7) #.24 - #.#42.##דצימל Pregnancy_ week_Birth(7)שבוע ההיריון בלידה
1-8מספר Baby_Numberמספר תינוקות בלידה 

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2. מכבי
3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביקור ראשון בתחנת טיפת חלב או 
ביקור בית

First_Visit_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

 0. לא, 1. כןמספר Home_Visitביקור בית
1-30מספר Family_Child_Numberמספר הילד במשפחה

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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  חודשים 4סביב גיל  הנקה בלעדיתתינוקות שדווחה לגביהם השיעור   שם המדד

  05-21-2-01-001  מספר מדד

 הנקה לגביהם שדווחה חלב בטיפות הרשומים יום 15-ו חודשים 4 להם שמלאו התינוקות שיעור  תיאור המדד
  חודשים 4סביב גיל  בלעדית

הרציונל 
  לבחירת המדד

חלב אם , הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. לתינוק ולאםיתרונות בריאותיים  יש הנקה בלעדיתל
ותרכובות . החלב כולל בתוכו נוגדנים, ציטוקינים ומחלות הגנה נגד זיהומיםהזנה ולתינוק מספק 

הנקה  1.ומסייעים להתפתחותה במערכת החיסונית של התינוק יםאנטימיקרוביאליות התומכ
כאשר התינוק ניזון מהנקה  נמוך יותראף  ןהסיכוו ,מורידה את הסיכון למוות בעריסה

יש אפקט מגן מפני התפתחות אסתמה, אקזמה, סוכרת נעורים  אף להנקה בלעדית 2,3בלעדית.
בנוסף,  5,6,7.סיכון נמוך יותר להשמנהולתינוקות שניזונו מחלב אם יש  4,ומחלות נוספות

 של סרטן השד ים יותרהיארעות נמוכשיעורי יש  נשים שהניקואצל מחקרים מצאו כי 
   8,9.והשחלות

 6לאימהות להניק הנקה בלעדית ללא תוספות עד שימלאו לתינוק  WHO-ההמליץ  2003-ב
הסיבות העיקריות אחת ו 11,12,13,בלעדית עדיין נמוךהשיעור ההנקה  עם זאת, 10חודשים.

 שיעורנמצא שישראל, סקר שנערך ב 14.לעבודהשל האם  שיבתה אהי להפסקת ההנקה
וכל הנשים שהתחילו את ההנקה בבית החולים דיווחו על הנקה  90%-התחלת הנקה הוא כ

. עם זאת, שיעורי ההנקה הבלעדית יורדים בתקופה שלאחר הלידה (במהלך "חופשת בלעדית
בהנקה  ושינוספת להפסקת הנקה היא קעיקרית נמצא כי סיבה בסקר הלידה") בצורה דרסטית. 

יש להעלות את המודעות לחשיבות  ,לפיכך 15.)חלב בעיות באספקתכמו קשיים מכניים ו(
  השאר במסגרת הביקורים בטיפות חלב. , ביןולספק תמיכה לאימהות ארוךהלטווח  ההנקה

)process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   השירותסוג 

  חלב בטיפות הרשומים יום 15-ו חודשים 4 להם שמלאו התינוקות כל  מכנה

 הנקה לגביהם שדווחה חלב בטיפות הרשומים יום 15-ו חודשים 4 להם שמלאו התינוקות כל  מונה
  חודשים 4סביב גיל  בלעדית

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  (פירוט בהערות) יום 15+  חודשים 4 הםשמלאו ל ותתינוק

קריטריונים 
  להכללה

 התקופה במהלך יום 15+  חודשים 4 לפחות להם שמלאו חלב טיפת בתחנת הרשומים תינוקות
  )פגים כולל( הנמדדת

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח)הנמדדת  בתקופה יום 15+  חודשים 4 םשלא מלאו לה תינוקות
  (לא ידווח)תינוקות לזוגות חד מיניים גברים 

  (לא ידווח)פונדקאות) ו סטטוס הורות (אימוץ, אומנה
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   בטיפת חלבמערכות המחשוב המנהלי   מקור המידע
  סוג תעודה של האם

  )מוצפנת(ת"ז של האם 
  סוג תעודה של התינוק

  (מוצפנת) של התינוק ת"ז 

  שנת לידת האם
  תאריך לידת התינוק

  מין הילוד
  שבוע ההיריון בלידה

  בלידהמספר תינוקות 
  חוליםה התינוק מבית שחרור תאריך

  מספר מטופל
GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

  גורם מבטח

  חודשים  4תאריך ביקור בטיפת חלב סביב גיל 
  חודשים)  4.5-3.5(

-4.5( חודשים 4סוג ביקור בטיפת חלב סביב גיל 
. ביקור 3. ביקור בית, 2. ביקור בתחנה, 1( חודשים) 3.5

  אחות טלפוני)
   מספר הילד במשפחה

  בטיפת חלב הקלינימערכות המחשוב 
או  בטיפת חלב בביקור התינוק תזונת

 4סביב גיל טלפוני מתועד  אחות ביקורב
, הנקה בלעדית. 1( חודשים) 4.5-3.5(חודשים 

  ,. משולבת, הנקה ותמ"ל2
  ). אחר, פרט בהערות4, . תמ"ל בלבד3

  
  

יעד לשנת 
2023  

  טרם נקבע יעד

  אחת לחציון (יולי וינואר)  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2021 ראשון של שנתחציון 

הקודמת ובין של השנה  16/8גזירת אוכלוסייה: כל מי שבחציון ראשון, צריך להיוולד בין    הערות
  של השנה הנוכחית. 15/2

  של השנה  15/8של השנה הנוכחית ובין  16/2כל מי שבחציון השני, צריך להיוולד בין
  הנוכחית.

 אחר. בהערות יש  4מקרים בהם לא קיים תיעוד אודות תזונת התינוק כלל, ידווח הערך ב =
 לציין "לא קיים תיעוד לתזונת התינוק".

  חודשים ידווח  4מתיעוד יחיד אודות תזונת התינוק סביב גיל במקרים בהם קיים יותר
 התיעוד הראשון.

  .במדד נכללים ביקור בטיפת חלב, ביקור בית, ביקור אחות טלפוני 
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שיעור התינוקות שדווחה לגביהם הנקה בלעדית סביב גיל 4 חודשיםמדד 05-21-2-01-001
תיאור המדד: שיעור התינוקות שמלאו להם 4 חודשים ו-15 יום הרשומים בטיפות חלב שדווחה לגביהם הנקה בלעדית

קריטריונים להכללה: 
תינוקות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם לפחות 4 חודשים + 15 יום במהלך התקופה הנמדדת (כולל פגים)

קריטריונים להוצאה:
תינוקות שלא מלאו להם 4 חודשים + 15 יום בתקופה הנמדדת (לא ידווח)

תינוקות לזוגות חד מיניים גברים (לא ידווח)
סטטוס הורות (אימוץ, אומנה ופונדקאות) (לא ידווח)

תקופת דיווח: אחת לחציון (יולי וינואר)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד*: תינוקות שמלאו להם 4 חודשים + 15 יום

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-21-2-01-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
קוד נותן השירות + המחוז (לפי טבלה בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Mother_ID_Types(1)סוג תעודה של האם
ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Mother_ID(256)ת.ז. של האם (מוצפנת)

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז. של האם - ספרת ביקורת
1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק

מספר ת . ז .  של האם בלי ספרת ביקורת ,  8 ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל - 8  טקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת) 
ספרות ,  ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת
YYYYטקסט Mother_Birth_Year(4)שנת לידת האם

DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 
1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד

ספרה אחת לאחר הנקודה (ימים, מ-0 עד 7) #.24 - #.#42.##דצימל Pregnancy_ week_Birth(7)שבוע ההיריון בלידה
1-8מספר Baby_Numberמספר תינוקות בלידה 

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים
המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל

טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 
1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2. מכבי
3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
תאריך ביקור בטיפת חלב סביב גיל 4 חודשים

(4.5-3.5 חודשים)
Visit_Date_4m(10) טקסטDD/MM/YYYY התאריך שבו התקיים ביקור בטיפת חלב שבו תושאלה האם ותועדה צורת הזנה סביב גיל 4 חודשים

בין 3.5 חודשים ל-4 וחצי חודשים (לא תיעוד רטרואקטיבי)
סוג ביקור בטיפת חלב סביב גיל 4 חודשים

(4.5-3.5 חודשים)
Visit_Type1. ביקור בתחנה             מספר

2. ביקור בית
3. ביקור אחות טלפוני

תזונת התינוק מתועדת סביב גיל 4 חודשים
(4.5-3.5 חודשים)

Nursing_4m 1. הנקה בלעדיתמספר
2. משולבת, הנקה ותמ"ל

3. תמ"ל בלבד
4. אחר, פרט בהערות

תזונת התינוק סביב גיל 4 חודשים.
במקרים בהם לא קיים תיעוד אודות תזונת התינוק כלל, ידווח הערך 4 = אחר. בהערות יש לציין "לא 

קיים תיעוד לתזונת התינוק".
במקרים בהם קיים יותר מתיעוד יחיד אודות תזונת התינוק סביב גיל 4 חודשים ידווח התיעוד הראשון.

1-30מספר Family_Child_Numberמספר הילד במשפחה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 

* כל מי שבחציון ראשון, צריך להיוולד בין 16/8 של השנה הקודמת, ובין 15/2 של השנה הנוכחית.
כל מי שבחציון השני, צריך להיוולד בין 16/2 של השנה הנוכחית, ובין 15/8 של השנה הנוכחית.
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  חודשים  14 תיעוד מתן תוסף ברזל לתינוקות עד גיל  שם המדד

  05-16-2-01-004  מספר מדד

בתיק  תיעודלפחות פעמיים ויש  בתקופה הנמדדת חודשים 14 התינוקות שמלאו להםשיעור   תיאור המדד
   ברזל תוסף קיבלו הרפואי לכך שהם

הרציונל 
  לבחירת המדד

חשוב חודשים. לאחר מכן,  6-4עד לגיל  ותמחסני הברזל לאחר הלידה מספיקים לתינוק
מחסור בברזל,  1למנוע מחסור בברזל בדם. בכדישהתינוק יקבל כמות מספקת של ברזל 

 מחסור 2,3.תינוקותקרב ב ירוד קוגניטיבי תפקודול בהתפתחות להאטה סיכון גורם מהווהאנמיה, 
 שהרגלי זאת משום 4ישראל.בבמיוחד  חודשים, 4-6 בגיל תינוקות בקרב הוא שכיחבברזל 
הן אחרות. הסיבות לכך  מפותחות מארצות שוניםלתינוקות  ממזון הברזל וצריכת האכילה
כמות הברזל. כמו כן, את יש הטוענים כי שמירה על הלכות הכשרת בשר מפחיתות  .מגוונות
  וקטניות.  עוף כגון בברזל דלים מזונות על בעיקר המתבססים אכילה ממזון צמחוני והרגליהזנה 

 18-4לתינוקות בגיל משרד הבריאות ממליץ על מתן תוספת מזון עשירה בברזל ותוסף ברזל 
  5.חודשים

)process( תהליך  סוג המדד

  טיפות חלב   שירותהסוג 

  חודשים במהלך התקופה הנמדדת 14בתחנה שמלאו להם תינוקות הרשומים כל ה  מכנה

לפחות ויש חודשים במהלך התקופה הנמדדת  14כל התינוקות הרשומים בתחנה שמלאו להם   מונה
  תוסף ברזלקיבלו  תיעוד בתיק הרפואי לכך שהםפעמיים 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  

  חודשים 14 תאריך לידת התינוק +

קריטריונים 
  להכללה

  

  חודשים במהלך התקופה הנמדדת 14 שמלאו להם נת טיפת חלבהתינוקות הרשומים בתחכל 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) הנמדדת חודשים בתקופה 14תינוקות שטרם מלאו להם 
  (לא ידווח) חודשים ומעלה 14 בניהיו  תקופת המדידהשבתחילת תינוקות 

  מערכות המחשוב המנהלי בטיפת חלב  מקור המידע
  סוג תעודה של התינוק

  (מוצפנת) התינוק של ת"ז 

  תאריך לידת התינוק
  לודימין הי

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

   בטיפת חלב הקלינימערכות המחשוב 
מטפל עיקרי מדווח אודות מתן תוסף ברזל לתינוק 

  ). כן1. לא, 0( (תיעוד ראשון)
לתינוק  ברזלתוסף מתן אודות דיווח  תיעוד תאריך

. יש לדווח )כולל חודשים 7-4 סביב , דיווח(תיעוד ראשון
. תאריך זה גם במקרה של דיווח על אי נטילת ברזל

יש לדווח במידה ובטווח זה יש יותר מביקור/תיעוד אחד 
  את המוקדם מביניהם
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GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו
  )כתובתו המלאה

  גורם מבטח
  תאריך ביקור ראשון בטיפת חלב

  מספר הילד במשפחה

מטפל עיקרי מדווח אודות מתן תוסף ברזל לתינוק 
  ). הופסק ע"פ הנוהל2. כן, 1. לא, 0( (תיעוד שני)

ברזל לתינוק תוסף  דיווח אודות מתןתיעוד תאריך 
ים: תאריך הפסקת חודש 14-8סביב  דיווח(תיעוד שני, 

[האחרון  מתן תוסף ברזל או תיעוד אחרון של מתן ברזל
יש לדווח תאריך זה גם במקרה של דיווח על  )מביניהם]

  אי נטילת ברזל

דיווח ( בתיעוד דיווח שניסוג ביקור בטיפת חלב 
. 3. ביקור בית, 2. ביקור בתחנה, 1( חודשים) 14-8סביב 
  אחות טלפוני) ביקור

  

לשנת  יעד
2023  

73%  

  אחת לחציון (יולי וינואר)  דיווחתקופת 

 תחילת הפקת
  המדד

  2016 רבעון ראשון של שנת

 / ידווח למדד רק תיעוד תשאול (ולא המלצה) על מתן ברזל בזמן ביקור בתחנת טיפת חלב  הערות
חודשים) ידווח למדד רק תיעוד תשאול (ולא  14-8בדיווח שני (סביב בדיווח ראשון.  ביקור בית

 ./ ביקור אחות טלפוני המלצה) על מתן ברזל בזמן ביקור בתחנת טיפת חלב / ביקור בית

 
 

1 Lönnerdal, B. (2017). Development of iron homeostasis in infants and young children. The American Journal of Clinical 
Nutrition, 106(Suppl 6), 1575S-1580S. https://doi.org/10.3945/ajcn.117.155820  
2 Kaza, L. A. (2002). Prevention of iron deficiency in infants and toddlers. American Family Physician, 66, 1217-1224. 
3 Radlowski, E. C., & Johnson, R. W. (2013). Perinatal iron deficiency and neurocognitive development. Frontiers in 
Human Neuroscience, 7, 585. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00585 
4 Meyerovitch, J., Sherf, M., Antebi, F., Barhoum-Noufi, M., Horev, Z., Jaber, L., ...  Koren, A. (2006). The incidence of 
anemia in an Israeli population: A population analysis for anemia in 34512 Israeli infants aged 9 to 18 months. Pediatrics, 
118, e1055-e1060. 

. משרד הבריאות. 1/2021’: והפעוט. חוזר מס לאנשי מקצוע להזנת התינוק חוזר). 2021חוזר ראש שירותי בריאות הציבור. ( 5
z01_2021.pdfhttps://www.health.gov.il/hozer/b    
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תיעוד מתן תוסף ברזל לתינוקות עד גיל 14 חודשיםמדד 05-16-2-01-004
14 חודשים בתקופה הנמדדת ויש לפחות פעמיים תיעוד בתיק הרפואי לכך שהם קיבלו תוסף ברזל שיעור התינוקות שמלאו להם תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
כל התינוקות הרשומים בתחנת טיפת חלב שמלאו להם 14 חודשים במהלך התקופה הנמדדת

קריטריונים להוצאה:
תינוקות שטרם מלאו להם 14 חודשים בתקופה הנמדדת (לא ידווח)

תינוקות שבתחילת תקופת המדידה היו בני 14 חודשים ומעלה (לא ידווח)

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

14 חודשים + תאריך לידת התינוק תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-16-2-01-004טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות בנספח (לפי טבלה המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק
מספר ת . ז .  של האם בלי ספרת ביקורת ,  8 ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל - 8 ספרות ,  טקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת) 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.של התינוק - ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 
1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד

תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה
המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל

טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 
1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2. מכבי
3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

DD/MM/YYYYטקסט First_Visit_Date(10)תאריך ביקור ראשון בטיפת חלב
מטפל עיקרי מדווח אודות מתן תוסף 

ברזל לתינוק (תיעוד ראשון)
First_iron_doc0. לא, 1. כןמספר
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
תאריך תיעוד דיווח אודות מתן תוסף 

ברזל לתינוק (תיעוד ראשון)
First_Iron_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY.דיווח סביב 7-4 חודשים כולל. יש לדווח תאריך זה גם במקרה של דיווח על אי נטילת ברזל

במידה ובטווח זה יש יותר מביקור/תיעוד אחד יש לדווח את המוקדם מביניהם
מטפל עיקרי מדווח אודות מתן תוסף 

ברזל לתינוק (תיעוד שני)
Second_iron_doc0. לא, 1. כן, 2. מספר

הופסק על-פי נוהל
תאריך תיעוד דיווח אודות מתן תוסף 

ברזל לתינוק (תיעוד שני)
Second_Iron_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY .(האחרון מביניהם) דיווח סביב 14-8 חודשים: תאריך הפסקת מתן תוסף ברזל או תיעוד אחרון של מתן ברזל

יש לדווח תאריך זה גם במקרה של דיווח על אי נטילת ברזל
סוג ביקור בטיפת חלב בתיעוד דיווח שני 

(דיווח סביב 14-8 חודשים)
Visit_Type1. ביקור בתחנה       מספר

2. ביקור בית
3. ביקור אחות טלפוני

1-30מספר Family_Child_Numberמספר הילד במשפחה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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   לשינה בטוחה מתן הדרכה  שם המדד

  05-20-2-01-001  מספר מדד

  בטוחהלשינה הוריהם קיבלו הדרכה והרשומים בתחנה שמלאו להם חודשיים תינוקות השיעור   תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

בזמן השינה  מוות פתאומיהינו ) SIDS – sudden infant death syndrome( מוות בעריסה
במהלך ששת החודשים ברובם  מתרחשיםמקרי מוות בעריסה  .עד גיל שנה של תינוקות

 4-2 בגיל בעיקר הינו אלומצערים הראשונים לחיי התינוק, כאשר שיא השכיחות למקרים 
אינו ברור, אך קיימים גורמים בריאותיים זה המנגנון למוות פתאומי ובלתי מוסבר  .חודשים

   1וסביבתיים המגבירים את הסיכון להיארעותו.

 2לתמותת תינוקות בישראל. רביעיתמוות בעריסה אינו נפוץ אך קשה ומוכר, ומהווה סיבת מוות 
   3,4.הנחיות להדרכה לשינה בטוחהלתחנות טיפות חלב משרד הבריאות פרסם , 2019בשנת 

  *משרד הבריאות כוללות: מלצותה
 ההדרכה להורים במסירת עלון מידע / דף נחיתה להורים עם המידע הרלוונטי ליווי  .א
 בפגים או ילדים עם מחלות כרוניות יש להתאים את ההדרכה לפי ההמלצות הרפואיות  .ב
 דה המתאים ברשומת הבריאותהקפיד על תיעוד ההדרכה שניתנה בשל  .ג
 בנושאים הבאים: ההדרכה לשינה בטוחה תכלול הדרכה  .ד

 בכל שעות היום השכבת התינוק לשינה על הגב 
 שמירה על אוויר נקי מעישון 
 השכבת התינוק במיטת תינוק ריקה מחפצים 
 כבת התינוק על מזרן קשיח ובמיטת תינוק בעלי תו תקן הש 
 עדיף עד גיל שנה(גיל חצי שנה  השכבת התינוק בחדר ההורים לפחות עד( 
 במנשא הן ו חשופים ולא מכוסים הן במיטה והשארת ראש התינוק ופני 
 מעלות 24-22 שלפרטורה חימום החדר עד טמ 
  בנשים מניקות כצעד המקטין סיכון למוות בעריסה הנקההמשך 

סיכון למוות בעריסה הוהעלאת המודעות שלהם לגורמי לשינה בטוחה מתן הדרכה להורים 
  למנוע חלק ממקרים אלו. יםיכול

  )process( תהליך  סוג המדד

טיפות חלב  ותמחלק

  בתקופה הנמדדת  בתחנה שמלאו להם חודשיים הרשומים התינוקותכל   מכנה

   לשינה בטוחהקיבלו הדרכה הוריהם רשומים בתחנה שמלאו להם חודשיים והתינוקות כל ה  מונה
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תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  חודשייםתאריך לידת תינוק פלוס 

קריטריונים 
  להכללה

 טיפת בתחנת ורשומים הרשומים בתחנה שמלאו להם חודשיים בתקופה הנמדדתתינוקות כל ה
  בתחנה בביקור תלות ללא חלב

  תאומים ומעלה ידווחו פעם אחת
קריטריונים 

  להוצאה
  )גרעיידווח וי( תינוקות שהיו מאושפזים עד גיל חודשיים ומעלה

  )עיגרידווח וי( ארצה מגיל חודשיים ומעלה ההגע –פונדקאות, אימוץ 

  טיפת חלבבמערכות המחשוב המנהלי   מקור המידע
  סוג תעודה של האם

  (מוצפנת)ת"ז אם 
  שנת לידה של האם

  (מוצפנת) ילד ת"ז

GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו
  ) המלאה

  תאריך לידה של התינוק
    הילדמין 

  מספר תינוקות בלידה 
  החוליםמבית התינוק תאריך שחרור 

  תאריך רישום לתחנה
  מספר מטופל

 הגעה מגיל חודשיים ומעלה -פונדקאות, אימוץ 
  . לא)0. כן, 1(

 לשינה בטוחהאשונה תאריך הדרכה ר

  טיפת חלבב הקלינימערכות המחשוב 
  שינה בטוחהלתאריך הדרכה ראשונה 

  
  

יעד לשנת 
2023  

90% 

  

  )יולי וינואראחת לחציון (  תקופת דיווח

הפקת תחילת 
  המדד

  2020ראשון של שנת  חציון

   .משרד הבריאות על פי המלצתשנעשתה תאריך ההדרכה את למדד יש לדווח *  הערות

  במדד. עומד המקרה חודשיים לתינוק מלאו בו ביום הדרכה ניתנה אם

  .במסגרת טיפת חלב בקהילה ולא במסגרת אשפוזית תהשב למדד רק הדרכה שנעשתיח
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מתן הדרכה לשינה בטוחהמדד 05-20-2-01-001
שיעור התינוקות הרשומים בתחנה שמלאו להם חודשיים והוריהם קיבלו הדרכה לשינה בטוחה תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
כל התינוקות הרשומים בתחנה שמלאו להם חודשיים בתקופה הנמדדת ורשומים בתחנת טיפת חלב ללא תלות בביקור בתחנה

תאומים ומעלה ידווחו פעם אחת

קריטריונים להוצאה:
תינוקות שהיו מאושפזים עד גיל חודשיים ומעלה (ידווח וייגרע)

פונדקאות, אימוץ – הגעה ארצה מגיל חודשיים ומעלה (ידווח וייגרע)

(יולי וינואר) אחת לחציון תקופת דיווח:

תאריך לידת התינוק פלוס חודשיים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי טיפות החלב הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 05-20-2-01-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
(לפי טבלה בנספח 6)טקסט Provider_ID(10)קוד נותן שירות המחוז + קוד נותן השירות

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Tipa_ID(10)קוד טיפת חלב (קוד מתקן)
על פי התיאור של נותן השירותטקסט Tipa_Name(100)שם טיפת חלב (שם מתקן)
על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר Tipa_CityCodeסמל יישוב של טיפת חלב 

על פי הקידוד של נותן השירותטקסט District_ID(10)קוד מחוז
על פי הקידוד של נותן השירותטקסט Region_ID(10)קוד נפה

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Mother_ID_Types(1)סוג תעודה של האם
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Mother_ID(256)ת.ז. של האם (מוצפנת) ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז. של האם - ספרת ביקורת
1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYטקסט Mother_Birth_Date(10)תאריך לידת האם
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין הילוד
1-8מספר Baby_Numberמספר תינוקות בלידה 

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים
תאריך רישום לתחנה הנוכחית (הנמדדת)DD/MM/YYYYטקסט Regist_Date(10)תאריך רישום לתחנה

המספר שהתחנה מקצה לילד בעת הרישום לתחנה. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מטופל
טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר

על פי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלמ"ס 1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 

1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2. מכבי

3. מאוחדת
4. לאומית

5. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

 0. לא, 1. כןמספר Surrogate_2mפונדקאות, אימוץ - הגעה ארצה מגיל חודשיים ומעלה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
אם ניתנה הדרכה ביום בו מלאו לתינוק חודשיים המקרה עומד במדדDD/MM/YYYYטקסט Guidance_Date(10)תאריך הדרכה ראשונה לשינה בטוחה

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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  : 1מס'  נספח

  )05-15-2-01-005(בדיקת התפתחות בדגש על שפה ותקשורת בגיל שנתיים עד שלוש 

בריאות  חטיבת(חוזר ראש תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ולפעוטות עד גיל שש שנים מתוך: 
   )2220/3הציבור, 

  :)ח' 36ח' עד  24(. גיל שנתיים עד שלוש שנים 7סעיף 

  

  

58
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שנים (חוזר ראש שירותי בריאות  6תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ופעוטות עד גיל מתוך: 
  ) 12/2016הציבור, 

  ח'): 36ח' עד  24גיל שנתיים עד שלוש שנים (. 7
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  המשך בעמוד הבא

שנים (חוזר ראש שירותי בריאות  6המשך "תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ופעוטות עד גיל 
  ח')": 36ח' עד  24) גיל שנתיים עד שלוש שנים (12/2016הציבור, 
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   :2נספח מס' 

  )05-15-2-01-004(חודשים  18ארבע מנות של חיסון מחומש לפעוטות שמלאו להם 

  )05-17-2-01-006(מנות חיסון נגד שעלת  3חודשים שקיבלו  7שיעור התינוקות בגיל 

 נגד ואזהרות למתן חיסונים התוויות
 2016 מאי עדכון

 DTaP –נגד למתן תרכיבים המכילים אסכרה, פלצת ושעלת לילד  התוויות
 תגובה חמורה לאחר מנה קודמת. 1
 למרכיבי התרכיבאנפילקטי מסוג רגישות מיידית . 2

.3 תרומבוציטופניה לאחר מנה קודמת של החיסון  
 ימים לאחר מנה קודמת של החיסון 7) תוך encephalopathyדלקת המוח (. 4
 latex-רגישות מיידית אנפילקטי ל. 5

  
 DTaP –למתן תרכיבים המכילים אסכרה, פלצת ושעלת לילד  ותאזהר

 מחלה חדה מלווה חום. 1
 שעות לאחר מנה קודמת  48תוך  C40.5° מעלחום . 2
 של החיסוןשעות לאחר מנה קודמת  48תוך  ,שעות 3-בכי וצריחות במשך יותר מ. 3
 שעות לאחר מנה קודמת  48תוך  HHEתגובת . 4
 ימים לאחר מנה קודמת  3פרכוסים עם או בלי חום תוך . 5
 latex-תגובה אלרגית ל. 6
 תמתקדממחלה נוירולוגית . 7
 ת שאינה מתקדמתמחלה נוירולוגי. 8
 תולדות של פרכוסים. 9

 מחלה מטבולית תורשתית או ניוונית . 10
. הפרעה נוירולוגית שעדיין לא הוגדרה (בחשד להפרעה נוירולוגית יש לדחות את החיסון עד 11

  לקבלת המידע על מהות ההפרעה מרופא המטפל)
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  : 3נספח מס' 

  )05-15-2-01-003( חודשים 13לפעוטות, עד גיל  MMRVאו  MMRמתן מנה אחת של חיסון 

  2010אוקטובר ן עדכו

נגד למתן תרכיבים נגד אבעבועות רוח / חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח התוויות
 אנפילקטי למרכיבי התרכיב מסוג רגישות מיידית. 1
 תגובה חמורה לאחר מנה קודמת . 2
 תרומבוציטופניה לאחר מנה קודמת . 3
 ליקוי ראשוני או תורשתי במע' החיסון . 4
 מערכת חיסוןטיפול מדכא . 5
 מחלה ממאירה. 6
 דיכוי אימונולוגי חמור. 7
 fructose-סבילות תורשתית ל-אי. 8
 שחפת פעילה לא מטופלת. 9

  מחלה חדה מלווה חום. 10
  

 אבעבועות רוח / חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוחאזהרות למתן תרכיבים נגד 
 (הוסר). 1
 ליקוי אימונולוגי בבני משפחה . 2
 דיכוי אימונולוגי . 3
 ואו עירוי דם ומוצרי/קיבל אימונוגלובולין ו. 4
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  :4נספח מס' 

  פירוט תרכיבים למדד: 
  )05-15-2-01-003(חודשים  13לפעוטות, עד גיל  MMRVאו  MMRמתן מנה אחת של חיסון 

 חברה שם  מרכיבים

MMR  Priorix  GSK 

MMR Trimovax Sanofi Pasteur 

MMR M-M-R® II  MSD  

MMRV  Priorix tetra  GSK 

MMRV   ProQuad  MSD 
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  :5נספח מס' 
  : יםפירוט תרכיבים למדד

  )05-15-2-01-004( חודשים 18ארבע מנות של חיסון מחומש לפעוטות שמלאו להם 

  )05-17-2-01-006(מנות חיסון נגד שעלת  3חודשים שקיבלו  7שיעור התינוקות בגיל 

  מתי ניתן (חודשים) חברה שם מרכיבים

DTaP IPV  Infanrix-IPV  GSK 2,4,6,12 

DTaP IPV HIB  Infanrix-IPV+Hib  GSK 2,4,6,12 

DTaP HIB Infanrix-Hib  GSK 2,4,6,12 

DTaP  Infanrix  GSK 2,4,6,12 

DTap IPV HIB HBV  Infanrix hexa  GSK 6 

DTaP HIB  Actacel  Sanofi Pasteur  2,4,6,12 

DTaP IPV HIB  Pediacel  Sanofi Pasteur  2,4,6,12 

DTaP IPV HIB Poliacel  Sanofi Pasteur  2,4,6,12 

DTaP Tripacel Sanofi Pasteur  2,4,6,12 

IPV  Imovax Polio Sanofi Pasteur  2,4,6,12  

HIB Act-HibSanofi Pasteur 2,4,6,12  

HIB Hiberix GSK 2,4,6,12  

  

   

65



 

   :6ספח מס' נ

  קודי נותן השירות + מחוזות

 תיאור נותן שירות קוד נותן שירות

 עיריית ת"א 00010

 עיריית ירושלים 00011

 שרותי בריאות כללית -מחוז ירושלים  10001

 כלליתשרותי בריאות  -יפו  -מחוז ת'א  10002

 שרותי בריאות כללית -פ'ת  -מחוז דן  10004

 שרותי בריאות כללית -מחוז חיפה  10005

 שרותי בריאות כללית -מחוז מרכז  10007

 שרותי בריאות כללית -מחוז דרום  10009

 שרותי בריאות כללית -שומרון  -מחוז שרון  10012

 שרותי בריאות מכבי -מחוז הצפון  20001

 שרותי בריאות מכבי -מחוז השרון  20006

 שרותי בריאות מכבי -מחוז הדרום  20007

 שרותי בריאות מכבי -מחוז המרכז  20024

 שרותי בריאות מכבי -ם והשפלה -מחוז י 20030

 שרותי בריאות מאוחדת -מחוז צפון  30001

 שרותי בריאות מאוחדת -מחוז מרכז  30002

 בריאות מאוחדתשרותי  -מחוז דרום  30007

 שרותי בריאות מאוחדת -מחוז ירושלים  30011

 שרותי בריאות מאוחדת -הנהלה ראשית  30012

 מחוז לא ידוע -שרותי בריאות לאומית  40000

 שרותי בריאות לאומית -מחוז ירושלים  40010

 שרותי בריאות לאומית -מחוז צפון  40020
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 תיאור נותן שירות קוד נותן שירות

 יתשרותי בריאות לאומ -מחוז חיפה  40030

 שרותי בריאות לאומית -מחוז תל אביב  40050

 שרותי בריאות לאומית -מחוז אשקלון  40061

 שרותי בריאות לאומית -מחוז דרום  40062

 משרד הבריאות -מחוז ירושלים  99910

 משרד הבריאות -מחוז צפון  99920

 משרד הבריאות -מחוז חיפה  99930

 משרד הבריאות -מחוז מרכז  99940

 משרד הבריאות -מחוז תל אביב  99950

 משרד הבריאות -מחוז אשקלון  99961

 משרד הבריאות -מחוז דרום  99962

 משרד הבריאות -מחוז לא ידוע  99990

 שרותי בריאות לאומית -מחוז מרכז  40040
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  : 7 מס' נספח

  05-18-2-01-006 6עד  4 בדיקות התפתחות בגילאיביצוע 

שנים (חוזר ראש שירותי בריאות  6לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות ופעוטות עד גיל מתוך: תדריך 
  )12/2016הציבור, 

  :שנים 6עד  4 . גיל9סעיף 
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