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הקדמה
עם העלייה בתיירות חדרי האירוח בצפון ישראל, חלה עלייה חדה 
אלה.  באתרים  )ג'קוזי(  זרמים  בריכות  או  שחייה  בריכות  בפתיחת 
המפקחים  ידי  על  אתרים  ב–46  מידגם  בדיקת  נערכה   2011 ביוני 
לבריאות הסביבה במחוז הצפון. ב–37 )92.5%( אתרים היו בריכות 
ללא  נמצאו  מהם   90%  ;)35%( זרמים  בריכות  היו  וב–14  שחייה 
רישיון עסק ולא עמדו בתנאי התברואה המתבקשים על פי ההנחיות. 
לעומת זאת, מצב התברואה של בריכות השחייה הציבוריות השתפר 
בשנת  "טוב"  ציון  קיבלו  מהן  הצפון 20%  )במחוז  האחרון  בעשור 

2005 לעומת 87% בשנת 2011(1. 
 Pseudomonas folliculitis בעולם דווח על מספר התפרצויות של
הקשורות בבריכות שחייה: באפריל 1972 במוטל מקומי בסאן פאולו 
מינסוטה, ארה"ב, נערכה מסיבת בר מצווה סביב שתי בריכות שחייה: 
42 נערים בני 13 שנים מתוך 49 )85.7%( אשר רחצו בבריכות פיתחו 
תסמונת בעור. במשטחים מהעור צמח Pseudomonas. רמת הכלור 
בבריכות השחייה הייתה נמוכה מאוד ולא היה בהן ניטור רציף של 

רמות הכלור, בנוסף, מי הבריכות היו עכורים ]1[. 
 Pseudomonas folliculitis זה, התפרצויות של  מאז פרסום 
ודלקת אוזן חיצונית הקשורות בבריכות שחייה או בריכות זרמים 
דווחו בתדירות עולה, בעיקר בארה"ב, קנדה ומדינות אחרות. רוב 
ההתפרצויות התרחשו בבריכות ציבוריות או בבריכות של בתי מלון 
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ומיעוטן בבתים פרטיים. בישראל, התפרצות דלקת אוזן חיצונית עם 
הדבקה ב– Pseudomonas aeroginosa דווחה לראשונה בשנת 1977, 
כתוצאה מרחצה בבריכת שחייה ציבורית שלושה שבועות לאחר 

פתיחתה ]2[. 
בסקירת הספרות נמצאו בעשור האחרון דיווחים ספורים בלבד 
 Pseudomonas aeroginosa–על התפרצות תחלואה כתוצאה מחשיפה ל
בבריכות שחייה או בבריכות זרמים ציבוריות, בישראל או בעולם. 
במחוז הצפון, מצב התברואה של בריכות השחייה ובריכות הזרמים 
הציבוריות השתפר בהדרגה לאורך השנים, ולא דווח על אירועי 
תחלואה. היו ארבעה אירועים של הרעלת כלור עקב תקלה במערכת 
הניטור. במחוז הצפון חלה עלייה לאורך השנים במספר אתרי האירוח, 

ובהתאם, חלה עלייה בבריכות שחייה ובריכות זרמים ציבוריות. 
ביישובים א' ו–ב' מצויים אתרי אירוח. במהלך השנים 2010 ו–2011 
 Pseudomonas–אירעו ביישובים הללו שתי התפרצויות תחלואה מ
folliculitis. המטרה במאמרנו הנוכחי היא לדווח על ההתפרצויות 
 Pseudomonas–האחרונות בישראל, במטרה למנוע תחלואה מ
folliculitis, כתוצאה מחשיפה לזיהום בבריכות שחייה או בבריכות 

זרמים ציבוריות באתרי אירוח.

שיטות
בחודשים יולי 2010 ויוני 2011 התקבלו בלשכת הבריאות המחוזית 
של מחוז הצפון דיווחים על שני אירועי תחלואה הקשורים לשהות 

בחדרי אירוח בצפון ישראל. הדיווח הראשון היה על נער שאושפז 

 Pseudomonasשתי התפרצויות תחלואה מ־
folliculitis הקשורות בבריכות שחייה או בבריכות 

זרמים )ג'קוזי( בחדרי אירוח בצפון ישראל
בשנים 2011-2010 אירעו שתי התפרצויות של Pseudomonas folliculitis הקשורות 
ברחצה בבריכות שחייה או בבריכות זרמים )ג'קוזי(, בשני אתרי אירוח בצפון ישראל. 
מקור הזיהום נבע, ככל הנראה, מחשיפה לבריכות שחייה או לבריכות זרמים ציבוריות, 
אשר לא תוחזקו כראוי ורמת הכלור בהן הייתה נמוכה בהרבה מהנדרש. מתוך 40 
מתרחצים, 25 )62.5%( פיתחו תסמונת של Pseudomonas folliculitis 4-2 ימים לאחר 
החשיפה, אשר באה לידי ביטוי בתיפרחת עם שלפוחיות על העור, בעיקר בעכוזים, 
בבתי השחי ובגפיים, חום, הגדלת קשריות לימפה ודלקת אוזניים. במשטח מהעור 
 McCausland התסמונת תוארה לראשונה על ידי .Pseudomonas ובבדיקות צמח חיידק
ו–Cox בשנת 1975. למיטב ידיעתנו, אלו ההתפרצויות הראשונות המתוארות בישראל 
בבריכות שחייה או בבריכות זרמים ציבוריות באתרי אירוח. במאמר זה אנו מדווחים על 
החקירה האפידמיולוגית והבקרה התברואית שנערכו בשני האירועים. המטרות בפרסום 
מאמרנו הן להעלות את הידע והמודעות לאפשרות אבחונית זו בקרב רופאי המשפחה 
ורופאי חדר המיון, עם העלייה במספר בריכות השחייה ובריכות הזרמים באתרי האירוח; 
ולהעלות את שיעור הדיווחים ללשכות הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית בזמן 

אמת ומניעת היארעות תחלואה נוספת כתוצאה מטיפול בלתי הולם במקור הזיהום.

Pseudomonas folliculitis; בריכות שחייה ציבוריות; בריכות זרמים; אתרי חדרי אירוח; התפרצות; בריאות הציבור.
.Pseudomonas folliculitis; Public swimming pool; Whirlpool; Guest room sites; Outbreak; Public Health
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 ,Pseudomonas folliculitis –בבית החולים הדסה, בעקבות חשד ל
לאחר ששהה בחדרי אירוח ביישוב א'. הדיווח השני היה על צעיר 
בן 23 שאובחן עם Pseudomonas folliculitis , לאחר ששהה בחדרי 

אירוח ביישוב ב'. 
נערכה חקירה אפידמיולוגית של שני האירועים. החקירה בוצעה 
בראיון טלפוני באמצעות שאלון מובנה שכלל פרטים דמוגרפיים 
ואת הנתונים הבאים: שחייה בבריכה ו/או בבריכת הזרמים; הופעת 
תסמינים כלשהם לאחר השחייה בבריכות; פנייה לטיפול רפואי; 
קבלת טיפול; זמן הופעת התסמינים לאחר השחייה בבריכות בקרב 

אלו שחלו; זמן השהייה בבריכה; רחצה לאחר היציאה מהבריכה. 
בנוסף נערכה בדיקה של הרשומות הרפואיות: תועדו אנמנזה, 
התסמינים, האבחנה שנקבעה והטיפול שניתן. משטח ותרבית מהעור 
הנגוע נבדקו במעבדה הבקטריולוגית בבית החולים העמק. דגימות 
לתרבית מרקמות רכות/פצעים נזרעות דרך שגרה על אגר מתאים 
למחולל )חיידק, פטרייה, מתג גראם שלילי, קוקים גראם חיוביים( 
ואיפיון החיידקים נעשו באמצעות תבחינים סטנדרטיים שנבדק 
בהם הפרופיל המטבולי של החיידק; תבחיני הרגישות בוצעו בשיטת 
Kirby Bauer agar disk diffusion test ]3[. נערכה חקירת תברואה 
באתרי האירוח על ידי מהנדסי בריאות הסביבה, ונשלחו דגימות מים 
מבריכות השחייה ובריכות הזרמים למעבדה לבריאות הציבור בחיפה.

דגימות המים מבריכות השחייה נבדקו בשיטה הבאה: שלוש מנות 
 mendo :מים בנפח של 100 מ"ל כל אחת נבדקו בשלושה מצעים
agar LES, למשך 22 שעות )+/- 2 שעות(; M–PA–C agar למשך 24 
שעות )+/- 2 שעות( ועד 48 שעות; ו– Baird Parker agar למשך 48 

שעות, )+/- 2 שעות(. 
דגימות המים מבריכות הזרמים נבדקו בשיטה הבאה: שתי מנות 
מים בנפח של 100 מ"ל כל אחת נבדקו ב–2 מצעים: MFC, למשך 24 
שעות )+/- 2 שעות(, ו– C agar–PA–M למשך 24 שעות )+/- 2 שעות(. 
בנוסף נזרעו 1 מ"ל דוגמה לשתי צלחות פטרי, אשר אליהם נוסף מצע 

PCA בהדגרה למשך 48 שעות )+/- 2 שעות( ]4[. 

תוצאות
על  בירושלים  המחוזית  הבריאות  בלשכת  דיווח  התקבל  ב–7.7.10 
של  קלינית  הסתמנות  עקב  הדסה,  החולים  בבית  המאושפז  נער 
Pseudomonas folliculitis לאחר שהייה בחדרי אירוח בצפון ישראל 
עם קבוצת חברים. ב–21.7.10 הועברה הודעה ללשכת הבריאות מחוז 
האירוח(. מהחקירה  מדויק של אתר  מיקום  )עם  האירוע  על  צפון 
האפידמיולוגית שנעשתה על ידי הלשכה המחוזית–מחוז הצפון עלו 
 1 האירוח  באתר  התחלואה  התפרצות  חקירת  כדלקמן:  הנתונים 
ביישוב א': ביום ה–27.6.10, שהו 25 בני נוער מירושלים )בנים ובנות 
בני 18 שנים, אשר חגגו את סיום בחינות הבגרות( לילה אחד באתר 
האירוח 1 ביישוב א'. הם רחצו בבריכת הזרמים הציבוריים ובבריכת 
השחייה של האתר. שלושה ימים מאוחר יותר )1.7.10-30.6.10( פנו 
14 בני נוער למלר"ד בבית החולים הדסה–עין כרם, ושני בני נוער 
נוספים פנו למוקד רפואי בירושלים, בעקבות נגעים בעור בדרגות 
)Erythematous vesicular(, פאפולרית  שונות: אדמנתית וסקולרית 
החולים  לבית  ה–14 שפנו  מתוך  נערים  שני   .)Pustular( ומוגלתית 
השחי,  בבתי  צדדיות  דו  מורסות  עם  אושפז  אחד  אושפזו:  הדסה, 
והשני, שפיתח דלקת באוזן החיצונית וקשריות לימפה מוגדלות בבתי 

השחי, נזקק לטיפול אנטיביוטי לתוך הווריד. 
לא נלקחו תרביות מהנגעים בעור, אך בשל התסמינים והשהות 
בבריכת הזרמים ובבריכה הציבוריים הועלה חשד לזיהום ב–

Pseudomonas ונקבעה אבחנה של Pseudomonas folliculitis. מתוך 25 
בני נוער, נענו ונחקרו טלפונית 19; בעברם לרוב בריאים; הם שללו 

מחלה טרם הגיעם לחדרי האירוח, נטילת תרופות או מריחת משחות; 
מתוכם, 15 חלו. התקבל סיכום מחלה מבית החולים הדסה של נער 
נוסף שלא נענה ונחקר. סך הכול חלו 16 מתוך 25 )64%( )טבלה 1(. 
כל בני הנוער רחצו הן בבריכת הזרמים והן בבריכת השחייה, פרט 

לאחד, אשר לא רחץ בבריכת הזרמים ולא חלה. 
חקירת התפרצות התחלואה ביישוב ב' אתר 2: ב–23.6.11 התקבלה 
הודעה טלפונית בלשכת הבריאות נפת יזרעאל מרופא במלר"ד 

במרכז הרפואי העמק בעפולה; הוא 
דיווח על צעיר בן 23 שנים, אשר 
 Pseudomonas folliculitis אובחן עם
יומיים  פנייתו למלר"ד  בעקבות 
קודם לכן. הצעיר שנדבק בריא בדרך 
כלל, אך ארבעה ימים טרם פנייתו 
שהה בחדרי אירוח ביישוב ב' אתר 2 
)תיאר את מיקומם המדויק(. יממה 
לאחר שהייתו, הופיעה תיפרחת של 
שלפוחיות קטנות על פני הצוואר, 
אשר התפשטה לבית החזה, בתי 
השחי והמפשעות. כמו כן, פיתח 
הצעיר חום עד 39 מ"צ, סחרחורת 
וכאבי שרירים. הצעיר דיווח כי שהה 
בג'קוזי בחדרו ובבריכת הזרמים 
נטילת תרופות  הציבורית. שלל 
טרם הופעת התיפרחת או מריחת 
משחות. התיפרחת הייתה מורכבת 
מ–pustules Erythematous על פני 
הצוואר, בתי השחי והמפשעות. כמו 
כן הייתה הגדלת קשריות לימפה 

בבתי השחי ובמפשעות. 
בייעוץ רופא עור נלקחו משטח 
ותרבית אשר הודגמה בה צמיחת 
Pseudomonas )לא היה בידוד של 

הקבוצה הסרולוגית של החיידק(. החולה ציין ששהו עמו באתר עוד 
14 צעירים )גילים 25-22 שנה(, אשר נחקרו ומתוכם חלו תשעה 
)טבלה 1(. לא ניתן היה לבצע חקירה של מקרה–בקרה, כיוון שכל 
השוהים באתר באותה העת רחצו בבריכת השחייה ובבריכת הזרמים. 

טבלה 1: 
 )N=16( 1 התפלגות התסמינים בקרב החולים ביישוב א' אתר 

וביישוב ב' אתר N=9( 2( ואופן הטיפול

  סוג התסמין 
יישוב' א' 

אתר 1
יישוב' ב' 

אתר 2

מס' חולים

7 )78%(11 )68.8%(תיפרחת/ פצעים בעור 

3 )33.3%(9 )56%(הגדלת קשריות לימפה בית שחי/מפשעה

1 )11.1%(4 )25% (כאבי אוזניים, דלקת אוזן חיצונית

– –1 )6%(כאבי בטן, בחילות, הקאות

6 )66.6%(4 )25%(כאבי שרירים/ חולשה

5 )55.5%(6 )37.5%(כאבי ראש/ סחרחורת/ חום

אופן הטיפול
2 )22%(9 )56%(אנטיביוטיקה

1 )11%(1 )6%(אשפוז ואנטיביוטיקה

יש להעלות את רמת הידע  �
והמודעות של רופאי המשפחה 

ורופאי חדרי המיון בבתי 
החולים הכלליים בכל הנוגע 

 Pseudomonas–לתחלואה מ
aeroginosa, כתוצאה מרחצה 
בבריכות שחייה או בבריכות 

זרמים ציבוריות )ג'קוזי( 
הפועלות באתרי אירוח.

יש להעלות את המודעות  �
לחשיבות הדיווח בזמן אמת 
של הגורם המאבחן ללשכות 

הבריאות, לשם ביצוע חקירה 
אפידמיולוגית ותברואתית 

בסמיכות לזמן החשיפה, לשם 
מניעת תחלואה נוספת.

יש להעלות את הידע  �
והמודעות לטיפול תברואתי 

נאות בקרב בעלי חדרי האירוח 
בבריכות השחייה ובבריכות 

הזרמים )ג'קוזי(.
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מהחקירות האפידמיולוגיות נלמד, כי החשיפה הייתה כאמור ממקור 
משותף. דיווח על מימצאי בקרת התברואה ביישוב א' אתר 1 וביישוב 
ב' אתר 2, ותוצאות הבדיקה החיידקיות, מובאות בטבלאות 2 ו–3. 

הפעולות שננקטו לנוכח המימצאים: 
ביישוב א' אתר 1: ב–21.7.10 הוצא צו סגירה מינהלי על ידי רופאת 
המחוז. ב–22.7.10 התפרסמה באמצעי התקשורת ובאינטרנט אזהרה 

לציבור, היות שבעל העסק סירב לסגור את האתר. 
המתרחצים  את  האתר  בעל  הוציא  ב–23.6.11   :2 אתר  ב'  ביישוב 
ביוזמתו  האתר  את  יסגור  לפיה  אשר  הצהרה,  על  וחתם  מהמים 
עם התחייבות להפעילו על פי כל דין. בנוסף, פורסמו באתר משרד 

הבריאות הנחיות מעודכנות לגבי הפעלת בריכות בצימרים ]2[. 

דיון
Pseudomonas folliculitis הוא סוג של זיהום בעור הנרכש בקהילה, 
לאחר  השערות  בזקיקי  חיידקים  וצמיחת  מהתיישבות  נובע  אשר 
חשיפה למים מזוהמים. קיימים שלושה תנאים הקשורים להתפרצות 
התחלואה: שהייה במים, מספר מתרחצים רב )ביחס לגודל הבריכה( 
וטיפול תברואה שאינו מתאים ]Pseudomonas folliculitis .]7 ידועה 
מאז תחילת שנות ה–70 ]1[, עם העלייה בשיעור של בריכות זרמים, 
בריכות שחייה, בריכות ספא במלונות, מרכזי בריאות ואף בריכות 
שחייה/זרמים בבתים פרטיים או משותפים - פנימיות או חיצוניות. 
דיווחים בנושא התפרסמו בארה"ב, אוסטרליה, אנגליה ]8[ וישראל 
]Pseudomonas folliculitis .]2 קשורה בדרך כלל לקבוצה סרולוגית 

 . ]14[ 0:7 ;]11[ 0:9 ;]13-9[ 0:11
שיעור ההיארעות הצפוי של Pseudomonas folliculitis קשה 

להערכה מכמה סיבות: )1( התסמינים לעיתים קלים והמחלה 
לרוב חולפת ללא טיפול; )2( החולים לרוב אינם פונים לרופא 
המשפחה; )3( החקירה האפידמיולוגית מתחילה ימים, שבועות 
ואף חודשים לאחר אירוע החשיפה שגרם לתחלואה. למרות זאת, 
התסמונת היא סוגיה של בריאות הציבור. בארה"ב, נבנו בשנת 1977 
כ–54,000 בריכות זרמים. בשנת 1983 היו בשימוש 560,000 בריכות 
כאלה. בהתאם, חלה עלייה בדיווחים על עשרות התפרצויות של 
Pseudomonas folliculitis ודווח על מאות חולים, אשר על פי הצפוי 

היה אמור להיות גבוה יותר ]15[.
איפיון המחולל: Pseudomonas aeroginosa הוא מתג גראם שלילי, 
למצאו  ניתן   .]17,16[ ולחים  חמים  במקומות  להימצא  נטייה  עם 
באדמה, כיורים , ביוב או רצפת מקלחת. החיידק יכול להימצא בבתי 
שחי, באזור אברי המין–פי הטבעת ובין בהונות רגליים של אנשים 
בריאים )במדוכאי חיסון עלול החיידק לגרום לאלח דם חמור(, זקוק 
למעט מאוד קרקע מזון כדי להתרבות, והוא משגשג בטמפרטורות 

שבין 41.4-24 מ"צ ]17,16[ ובריכוז כלורין עד 3 מ"ג/ל' ]18-16[. 
בין  נע  ממוצע הופעת התסמינים לאחר החשיפה  תקופת הדגירה: 
בשתי  התסמינים  פירוט   .]16,13,7[ ימים  לחמישה  שעות  שמונה 
וסיקולרית  מגרדת,  תיפרחת   :1 בטבלה  מופיע  ההתפרצויות 
נשימה  דרכי  של  מעורבות   ,]20,13[ חום  עם   ,]21-19,13,11,10[
21-[ ו/או במפשעות  בבתי שחי  לימפה  הגדלת קשריות  עליונות, 

19[, כאבי עיניים ]14[, כאבים בשדיים ובבית החזה ]20-11[, דלקת 
התפלגות   .]20,14,13,10[ העכוזים  על  ונגעים   ]13,2[ חיצונית  אוזן 
החולים  מספר  השנים,  לאורך  הספרות  סקירת  פי  על  התסמינים 
ותוצאות בדיקות המים בזמן הבקרה התברואית, מובאים בטבלה 4. 
אופן הטיפול בתסמונת: לרוב חולפת מאליה ללא כל טיפול ]20,19,11,7[, 

טבלה 2:
מימצאי בקרת התברואה ביישוב א' אתר 1 וביישוב ב' אתר 2, ותוצאות בדיקות החיידקים בבריכת השחייה

בישוב ב' אתר 2בישוב א' אתר 1 מימצאי הבקרה 

עיתוי הבקרה תברואית על ידי צוות 
הפיקוח של נפות צפת וכינרת

26.6.11 )5 ימים לאחר החשיפה של הצעירים(21.7.10 )25 יום לאחר החשיפה של בני הנוער(

מערכות הטיפול במי הרחצה לא עמדו בתקנות בריכת השחייה
רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכת 

שחייה התשנ"ד 1994( ]5[.

עשויה פלסטיק טמונה ועשויה ממבנה שאינו 
תואם לתקנות ]5[.

בוצע על ידי הנחת טבליות כלור וללא מכשירי בקרה ומדידה רציפים כנדרשחיטוי המים

ריכוז הכלור הנותר החופשי 
)נדרש 0.8-2 מג"ל (

0.18 מ"ג/ל'0.57 מ"ג/ל'

)PH ( ערך הגבה
)נדרש 7.2-8(

מאוד חמצי לא ניתן לקריאה ) צבע צהוב(לא צוין

עכירות 
)נדרש מקסימום 0.6 י.ע. ן* (

1.43 י.ע. ן *לא צוין

הבריכה פעלה ללא אמצעי בקרה 
והתראה למניעת זרימת כימיקלים 

באופן שאינו מבוקר

בבריכה קיים סקימר אחד אשר אינו מבטיח לא צוין
גלישה מלאה של המים. 

נקודת פיזור אחת להחזרת המים המסוננים 
והמוכלרים לבריכה

לא בוצעו דגימות איכות במעבדה 
הבריכה פעלה ללא מפעיל

5 ימים לאחר החשיפה25 ימים לאחר החשיפהניטלו דגימות מי הרחצה 

תוצאות הבדיקות הבקטריאליות 
שנערכו במעבדה לבריאות הציבור

26.6.2011 מי הבריכה - תקין 24.7.2010 מי הבריכה — תקין

*יחידות עכירות
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פרט לאירועים נדירים שבהם התפתח סיבוך עקב התחלואה: זיהום 
על  מדווח  המאמר  פרסום  )בעת  ריאות  דלקת   ,]22[ השתן  בדרכי 
שיעור תמותה של 70% מהחולים( ]23[, דלקת עיניים - כולל דלקת 
הקרנית )קרטיטיס( העלולה לגרום לעיוורון ]24[, טיפול בסטרואידים 
תחלואה  ולאפשר   ,Folliculitis של  מהירה  להתפשטות  לגרום  יכול 
וצעירים  בילדים  מופיע  כלל  בדרך  גיל:   .]13[ יותר  וקשה  מפושטת 

]30,21,19,14,9,1[, אך גם במבוגרים ]28,27[. 
 ,]13,8,7[ )Contact dermatitis( אבחנה מבדלת: דלקת עור שממגע
 ,]13[ ואריצלה   ,]13,9,8[  )Scabies( גרדת   ,]13,8,7[ יתושים  עקיצת 
שלבקת חוגרת )Herpes zoster( ]13,8[, חטטת )Acne( ]11,7[, אלח 
זקיק  ודלקת   ]30,8[  )Meningococcal septicemia( מנינגוקוקי  דם 

.]8,7[ )Staphylococcal folliculitis( שערה סטפילוקוקית
כמות  של  החיידקיות  התוצאות  חיידקיות:  בדיקות  ביצוע  עיתוי 
בעת  זרמים  השחייה/בריכות  בריכות  במי  היו  אשר  האורגניזמים 
לקיחת הדגימות, אינן מייצגות את כמותם בזמן האירוע. אומדן חסר 
נגרם עקב עיתוי לקיחת הדגימות במועד מאוחר, לעיתים אף שבועות 

מאירוע התחלואה ]15[. 
הכימיקלים  כמות  על  רציפה  בקרה  ללא אמצעי  הטיפול:  מערכות 
 Pseudomonas וללא מערכות התראה על עודף או חסר בהם, מופיע
aeroginosa בבריכות שחייה ובבריכות זרמים אשר מערכות הבקרה 

שלהן לא פעלו על פי הנדרש ]14,13,11,10,8[. 
מספר המתרחצים: מספר מתרחצים גבוה מהמומלץ בהנחיות, תורם 
לצריכה מוגברת של כלור, וכך קטנה השפעת הטיפול נוגד החיידקים 
של הכלור ]17,13,8[. אמוניה ומקורות פחם אורגני הנתרמים על ידי 
  .]8[ החיידק  גורם המאפשר את שגשוג  להיות  יכולים  המתרחצים 
התנהגות Pseudomonas בעור ספוג במים: במעבדה הוכח, שהתפרצות 

אוכלוסייה גבוהה של Pseudomonas על עור תקין בסביבה רטובה 
מאוד, גורמת לדלקת העור )דרמטיטיס( ]19[. כאשר הפעילות נוגדת 
 Pseudomonas לריבוי מהיר של  קיימת אפשרות  נמוכה,  החיידקים 
aeroginosa. בין השנים 1982-1972 נערך בארה"ב מחקר לאומי על 
התפרצויות תחלואה הקשורות לבריכות זרמים או ספא; ב–39 מתוך 
40 התפרצויות, נמצא Pseudomonas בתרבית שנלקחה מנגעים בעור 
]26[. ככל שהבסיסיות עולה, הופך הכלורין להיפוכלוריט, שאינו יעיל 

במיגור חיידקים ]8[. 
הערכים של Pseudomonas במי בריכת השחייה או בריכות הזרמים: 
 Pseudomonas צמיחת  נמצאה  בריכה  מי  דגימות   24 מתוך  ב–71% 
היה  מ"ל  ל–100   Pseudomonas של  המספרי  והחציון   ,]17,12[
מתוך  דגימות  בשש  קוליפורמים  נמצאו  מדידה  שיטת  באותה   .33
ללא  או  בבריכות עם  נמצא   Pseudomonas aeroginosa  .)25%( 24
החופשי  הכלור  רמות  אשר  בריכות  כולל  בקוליפורמים,  זיהומים 
בהן היו על פי התקנות ]12[.  התרבות Pseudomonas על עור רטוב 
 Pseudomonas aeroginosa .]25,12[ מעצימה את התיפרחת על העור
משגשג במים חמים ומתרבה במהירות כאשר הכלור החופשי יורד אל 
מתחת ל–0.3 מ"ג/ל' או כאשר הבסיסיות גבוהה מ–7.8. קשה לשמר 
לאורך זמן ריכוז הולם של כלור, עקב סחרור המים והאידוי באמצעות 
המתרחצים  ידי  על  המופרשים  ואמוניה  אורגניים  מרכיבים  החום. 
במיכל קטן יחסית )כפי שקורה בבריכות השחייה והזרמים הציבוריות 
מתאימה  מזון  כקרקע  משמשים  לעיל(,  המצוינים  האירוח  באתרי 
לחיידקים וגורמים לנטרול הכלור. ככל שהבסיסיות עולה, הכלורין 
הופך להיפוכלוריט אשר יעילותו במיגור הבקטריות נמוכה מזו של 
הכלורין. בנוסף, נקבוביות העור נפתחות וכולאות את החיידק, אשר 
מתרבה בהן. כלור נותר: בהתפרצויות שאירעו לאורך השנים מצוינים 

טבלה 3: 
מימצאי בקרת התברואה ביישוב א' אתר 1 וביישוב ב' אתר 2, ותוצאות בדיקות החיידקים בבריכת הזרמים הציבורית )הג'קוזי(

*יחידות עכירות

ביישוב ב' אתר 2ביישוב א' אתר 1 מימצאי הבקרה 

עיתוי הבקרה תברואית על ידי 
צוות הפיקוח של נפות צפת 

וכינרת

 21.7.10
)25 יום לאחר החשיפה של בני הנוער(

26.6.11
)5 ימים לאחר החשיפה של הצעירים(

בריכת הזרמים הציבורית
 )הג'קוזי(

בזמן הביקורת שהו בה מתרחצים מעל לכמות בגודלה התאימה ל-4-5 מתרחצים בו זמנית
המותרת לרחצה בו זמנית. בניגוד להנחיות תנאי 
תברואה נאותים לבריכות זרמים ]6[; פעלה ללא 

מערכות בקרה לרמות החיטוי, ערך pH ורמת 
עכירות

על ידי טבלית ברום - רמה שנמדדה: 0.05 מ"ג/ל' חיטוי המים
)נדרשו 6-4 מ"ג/ל'(

על ידי טבלית כלור. כלור נותר שנמדד 0.55 
מ"ג/ל' )נדרשו 3-2 מ"ג/ל'(

עכירות
)נדרש פחות מ-0.6 י.ע .ן*(

נמדד 1.03 י.ע .ן*נמדד 14.5 י.ע. ן*

 pH ערך
)נדרש 7.2-8(

 גבוה מאוד, בסיסי 7.66
)לא ניתן לקריאה על ידי ערכת שדה(

חומצה ציאנורית
)הטווח המותר 50-30 מ"ג/ל'(

צבע חלבי, כנראה ריכוז גבוה מאוד )לא ניתן לא צוין
למדידה על ידי ערכת השדה(.

5 ימים אחרי החשיפה25 ימים אחרי החשיפהניטלו דגימות מי הרחצה 

תוצאות בדיקות חיידקיות 
שנערכו במעבדה לבריאות 

הציבור

  Pseudomonas aeroginosa- קולי צואתי פלטה מכוסה
 68 CFU/100 ml

)רמה מרבית מותרת פחות מ-1(
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ערכי כלור נותר נמוכים מהמומלץ - כגורמים המאפשרים התרבות 
Pseudomonas ]29,27,13,8,7[. חומצה ציאנורית: הערך המותר הוא 
בין 50-30 מ"ג/ל'. החומצה הציאנורית מעכבת את התפוגגות הכלור. 
בערכים גבוהים מהמותר גורמת לגרד בעיניים, מנטרלת את יכולת 
עונת   .]21[ חיידקים  של  התרבות  ומאפשרת  הכלור  של  החיטוי 
תחלואה  התפרצויות  בו  שנבחנו  בארה"ב,  לאומי  במחקר  השנה: 

הקשורות ברחצה בבריכות זרמים בין השנים 1982-1972, התקבלו 
הקשורות  הזרמים  בריכות   74 מתוך  ב–72  מדינות.  מ–49  דיווחים 
על  מזוהמת  תיפרחת  או  פפולות  של  תופעות  נמצאו  לתחלואה, 
העור. 68% מההתפרצויות אירעו בין החודשים ינואר–אפריל )חודשי 
החורף( ]26[. הסיבה לכך היא ככל הנראה כניסה לבריכות שחייה או 
בריכות זרמים מחוממות בעונת החורף כחלק מתרבות הפנאי, בשונה 

טבלה 4: 
התפלגות התסמינים על פי סקירת הספרות לאורך השנים, מספר החולים ותוצאות בדיקות המים בזמן בקרת התברואה
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ביבליוגרפיה

מישראל, שבה בילוי בבריכות שחייה או בריכות זרמים מתרכז בעונת 
הקיץ באופן נרחב. 

לסיכום
מ– תחלואה  במניעת  המסייעים  עקרונות  מספר  קיימים 
Pseudomonas כתוצאה משהייה במי בריכות השחייה או בבריכות 

הזרמים הציבוריות בחדרי האירוח:
 Pseudomonas העלאת המודעות של רופאי המשפחה להכללת
folliculitis באבחנה המבדלת של מחלות המופיעות עם תסמינים 
דומים, כאשר קיימת אנמנזה מתאימה של חשיפה לבריכת שחייה/

בריכת זרמים בסמוך להופעת התסמינים. כך ייחסך טיפול מיותר 
והוצאות מיותרות על ניסיונות אבחון.

דיווח בזמן אמת על היארעות תחלואה זו על ידי הרופא המאבחן 	 
בבית החולים ובקהילה ללשכת הבריאות, לשם ביצוע בקרה 
במועד הקרוב ביותר להיארעות ובהתאם מניעת תחלואה נוספת. 

נדרשת הכשרה מקצועית של הצוותים המפעילים בריכות שחייה/	 
זרמים באתרי האירוח, אשר יש להעמידה כתנאי לקבלת הרישוי. 

ניטור רציף של כלור נותר, ערך ה–pH ועכירות, יסייע בזיהוי בזמן 	 
אמת תקלה במערכת הטיפול במים וטיפול מיידי בהתאם.

נקבעו תקנים מדויקים לבריכות השחייה והזרמים; יש הגדרה 	 
מדויקת של גודל הבריכה הנדרש ומספר המתרחצים המותר. יש 

להקפיד על הוראות היצרן ועל הנחיות משרד הבריאות בנושא. 
בעשור האחרון לא דווח על התפרצויות תחלואה בבריכות 
שחייה ציבוריות במחוז הצפון. עם התפתחות התופעה של בריכות 
שחייה ובריכות זרמים באתרי האירוח, פורסמו דיווחים על אירועי 
תחלואה כמדווח לעיל, על רקע של ליקויים בטיפול התברואתי 
הנדרש. גורמי בריאות הציבור במשרד הבריאות עוסקים בפעילות 
של בקרה ואכיפה, על מנת למנוע הישנות של התפרצויות 
דומות. עם זאת, חיונית המודעות של רופאי הקהילה ובתי 
החולים ואבחון ודיווח, על מנת שניתן יהיה לאתר את האירועים 

המחייבים התערבות. 	 

מחברת מכותבת: מיכל כהן–דר 
ת.ד. 744 נצרת עלית 17000

טלפון: 6557802–04 
פקס : 6561465–04

michal.cohen–dar@zafon.health.gov.il :דוא"ל

תודות: 
הסביבה,  לבריאות  מחוזית  מפקחת   - זוהר  סרוסי  אורלי  לגב' 
רמז  לד"ר  התברואיים;  הנתונים  איכות  בקרת  על  הצפון,  מחוז 
ינוקא - רופא אחראי לשכה, לשכת הבריאות הנפתית צפת, על 

איתור מאמרים נבחרים בזמן אמת.
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*Ref: Van der Heijde D, Breban M, Mease P, et al. Sustained Clinical Response and Quality of Life Improvement Through 4 Years of Adalimumab Treatment in the ATLAS Trial. Poster presented at the 10th Annual European League Against Rheumatism; 
June 10-13, 2009; Copenhagen, Denmark. Poster SAT0254. Mease PJ, Thomson G, Klinkhoff A, et al. Psoriatic arthritis patients receiving adalimumab (Humira®) sustain improvements in health-related quality of life 144-week results. Abstract presented 
at: 9th Annual European League Against Rheumatism; June 11-14, 2008; Paris, France. Abstract SAT0449. Laas K, Puolakka K, Kautiainen H, Leirisalo-Repo M. Both etanercept and adalimumab improve health related quality of life in adult patients with 
rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis. Scand J Rheumatol. 2008;37(123):45. Torrance GW; Tugwell P; Amorosi S; Chartash E; Sengupta N. Improvement in health utility among patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab (a 
human anti-TNF monoclonal antibody) plus methotrexate. Rheum. 2004: 43(6):712-718. [Human related quality of life (HRQOL) measured in pts from DE009 (ARMADA) & DE019] Loftus et al: Adalimumab sustains quality of life improvements in patients 
with Crohn’s disease: 3 year data from CHARM (Abstract P8, Presented at 4th ECCO Congress, Hamburg, Germany, Feb. 2009) Gupta A, Soirefmann M, Rodrigues TDC, Lima MM. Patients with moderate versus severe psoriasis experience similar 
magnitudes of improvement in dermatology-specific health-related quality of life with adalimumab therapy: Subanalysis of multiple placebo-controlled trials. J Am Acad Dermatol. 2008;58(2 Suppl 2):P2678.For further information, please see full 
Prescribing Information.

יומירה זמינה בכל הקופות  לכל ההתוויות הנ”ל
יש לשים לב כי המטופל מוגדר בקופת החולים בסטטוס של

“חולה כרוני” זאת על-מנת שיהיה זכאי לרכוש את יומירה במחיר 
תקרת ההשתתפות העצמית הרבעונית הקבועה בכל אחת מהקופות.
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