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                                                                                                                     ד"התשע, בתמוז ז"ט

 2014 יולי 14                           

 11/14 מס' חוזר:                                                                                                                

          

 במזון הקשור תחלואה צבר של אפידמיולוגית חקירההנדון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48265814סימוכין: 

 

 האגף לאפידמיולוגיהתת יחידה מפיצה:                               

 הרעלת מזון, שאלון אפידמיולוגי, טופס חקירהמילות מפתח:                

 

 

 מטרה .1

 פידמיולוגית אחיד, מקיף ומעודכן של צברי תחלואה הקשורים במזון.יצירת כלי חקירה א

 
 תחולה .2

 . יום הפצת החוזר

 

 אחרים הקשורים לנושא חוזריםהפנייה ל .3

. 11/11הרך. חוזר ראש השירות מס'  לגיל מעונות - חינוכית למסגרת תברואה לנושאי סטנדרטים -

http://www.health.gov.il/hozer/bz17_2011.pdf 

 .5/14מדבקת. חוזר ראש השירות מס'  מחלה בגין מעון/חינוכי למוסד לחזרה רפואי אישור מתן -

http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2014.pdf 

      יווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור. חוזר ראש השירות נוהל ד -

 http://www.old.health.gov.il/download/forms/a3504_bz01_2009.pdf. 1/01מס' 

 
 רקע.   4

חלק נכבד מעומס התחלואה של מחלות  מהווים הקשורים במזון )"הרעלות מזון"(צברי תחלואה 

מעיים זיהומיות, בפרט בגיל הרך ובמגעיו הקרובים. ככלל, במסגרת החקירות האפידמיולוגיות, 

 מומלץ לעשות שימוש בפורמט דיווח אחיד וייעודי. 
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רה המקצועי בנושא זה, לשימוש לאור זאת, האגף לאפידמיולוגיה עידכן את כלי החקי

המחלקות האפידמיולוגיות בלשכות הבריאות. שאלון החקירה המופיע בנוהל זה מאפשר 

האפידמיולוגי,  חקירה וסיכום מכלול המידע בהיבטריכוז כלל הנתונים העולים מה

 העברתסביבתי ושל המזון. אמצעי זה מניח את התשתית לשיתוף פעולה והקליני, ה

ל בין מחלקות שונות הן בתוך לשכת הבריאות, והן ברמת המטה בחקירות המידע המתקב

 המערבות מספר מחוזות.

 

 הבסיס החוקי.  5

הנוהל הנו הנחייה שמשרד הבריאות רשאי להוציא בתוקף תפקידו לפי פקודת בריאות 

 .1140 ,העם

 

 השיטה.  6

רסה להדפסה או שימוש בשאלון החקירה האפידמיולוגית המצורף כנספח לחוזר זה, בגי

 השאלונים ניתנים להורדה מאתר המשרד: בגירסה  האלקטרונית.

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/Invetigation

_forms.aspx 

 

 אחריות ליישום הנוהל .  7

רופאי המחוזות והנפות, מנהלי המחלקות לאפידמיולוגיה, אחראי אפידמיולוגיה, 

 והאחיות האפידמיולוגיות בלשכות הבריאות.

 

 חלות הנוהל.   8

הצוותים המעורבים בחקירות האפידמיולוגיות מהמחלקות על כל  חלותהנחיות חוזר זה 

 זיות והנפתיות.השונות בלשכות הבריאות המחו

 

 

 

 ,כבוד רבב
 
 
 
 

 ד"ר אמיליה אניס
 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 

 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/Invetigation_forms.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/Invetigation_forms.aspx
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 2014יולי  -האגף לאפידמיולוגיה  -שירותי בריאות הציבור 
 

 ה אפידמיולוגית של צבר תחלואה הקשור במזוןשאלון חקירנספח: 
 

 |__|__|__|__|__|__|         :תאריך מילוי השאלון

 שנה      חודש      יום                                            

: שם מבצע החקירה
__________________ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   מס' טלפון:

 ________@__________ דואר אלקטרוני:

 |__|__|__|__|__|__|         הודעה:תאריך קבלת ה

 שנה      חודש      יום                                                      

                                        |__|__|__|__|__|__|     תאריך החקירה:            

 שנה      חודש      יום                                                       

 

 ____________________  שם הלשכה המדווחת:

 מקום ההתפרצות .1

 שכונה: _________ישוב: ____________________          

 ______רחוב: ____________________         מס' בית: _

 שם וכתובת מקום ההתפרצות:

 

    |__|__|__|__|__|__| 

 שנה      חודש      יום  

 הופעת התסמינים של המקרהתאריך 
        הראשון

       |__|__|__|__|__|__| 

 שנה      חודש      יום  

 הופעת התסמינים של המקרהתאריך 
         האחרון

 אורך תקופת הדגירה )בשעות(: .2

 הקצרה ביותר:    |__|__|    

 הארוכה ביותר:   |__|__|

 השכיחה:             |__|__|

 

 משך המחלה )בשעות(: .3

 |__|__|          :הקצר ביותר

 הארוך ביותר:     |__|__|

 יח:               |__|__|השכ

 יש לצרף עקומה אפידמיולוגית: הערה

 

  סימני המחלה .4

 בחילה:                 |__|__|    

 הקאה:                 |__|__|    

 כאבי בטן:            |__|__|    

 שלשולים:            |__|__|    

 חום:                     |__|__|    

 ____________________________אחר, פרט: 

 לכמה חולים היו:
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2014יולי  -האגף לאפידמיולוגיה  -שירותי בריאות הציבור   

 אדם .5

 :(confirmed)מספר המקרים הוודאיים  |__|__|    

 :(probable)מספר המקרים המשוערים  |__|__|    

 מספר החשופים: סה"כ 0 1-4 5-9 10-19 20-64 +65 לא ידוע

        

 מספר החולים )מקרים(:        

 מספר המאושפזים:        

 מספר הפטירות:        

 טבלת חשיפות מזון .6

  אכלו את פריט המזון לא אכלו את פריט המזון

OR** 
 סה"כ 

 אכלו

לא חלו 
 )ביקורות(

חלו 
 )מקרים(

AR* 

 %(
 חולים(

 סה"כ 

 אכלו

לא חלו 
 )ביקורות(

חלו 
 )מקרים(

חשודים פריטי מזון 
 )חשיפות(

         

         

         

         

         

         

         

         

*AR: Attack rate;    **OR: Odds ratio  

 

 2X2, ניתן ליצור מכל שורה בודדת טבלת OR -הערה: לצורך חישוב ה

 ______________________________: ____1פריט מזון 

 ______________________________: ____2פריט מזון 

 ______________________________: ____3פריט מזון 

 __________________________________ :4פריט מזון 

פריטי המזון שנמצאו בקשר אפידמיולוגי 
 לתחלואה:

 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
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 2014יולי  -האגף לאפידמיולוגיה  -שירותי בריאות הציבור 

 

 

 

 

     בית סוהר 

   פנימייה, מוסד, בית אבות/דיור מוגן 

   מעון ילדים, גן ילדים, בית ספר 

      קיבוץ 

      ייצור ביתי לא מוסדר 

   טיול, מחנה, פיקניק 

     לא ידוע 

    _______________ אחר, ציין 

 ייצור המזון אתר

 שם המקום:

 כתובת:

 

             שירות קייטרינג 

              מפעל מזון 

    אולם שמחות 

      מסעדה, בית קפה 

     מלון 

    מסעדה במקום

 העבודה

   קיוסק / דוכן 

   בית חולים 

 פרטי מפעל / ספק המזון

 :1מפעל / ספק מס' 

 שם המקום: 

 כתובת:

 

 : 2ק מס' מפעל / ספ

 שם המקום: 

 כתובת:

 

 :3מפעל / ספק מס' 

 שם המקום:

 כתובת:

 

 צורת הכנת המזון

 )ניתן לסמן יותר מאחד(

 מוכן לאכילה       גולמי  מפעל מזון

 פרטי משווק המזון:

 שם:

 כתובת:

 לא ידוע               מוכן לאכילה           גולמי   מוכן בבית

  אחר _____________ 

 לא ידוע אריזה סיטונאית      בתפזורת                    אריזה 

                   שימורים  אריזה בוואקום  

                                      אריזה עם פתיחה וסגירה המיועדת לשימוש חוזר 

הטמפרטורה בה  

 המזון משווק

     בטמפ' החדר          מוקפא  מצונן 

              מחומם  לא ידוע 

 גורמים משוערים התורמים לאירוע התחלואה .7

 )ניתן לסמן יותר מאחד(

     בטמפרטורה גבוהה מדי החזקת המזון        

 (שבירת שרשרת הקירור)        
     בטמפרטורה נמוכה מדיהחזקת המזון 

    בישול בלתי מספיק 

    אחסון לא נאות זיהום צולב כתוצאה מ 
 הפרדת מדורים-( / אי)מקום או כיסוי        

    המזון לא קורר במהירות מספקת לאחר 
 הבישול.        

 

   היגיינה אישית ירודה של מכין המזון 

    חימום חוזר בלתי מספיק 

    רכישת המזון ממקור לא מורשה 

    )מרכיב מזוהם במזון )עפ"י בדיקת המעבדה 

    זיהום צולב על ידי עובד 

    זיהום צולב כתוצאה מציוד או כלי אוכל מזוהמים 

    _______________ אחר, ציין 

 )נא לצרף דו"ח תוצאות המעבדה(    בדיקות מעבדה של דגימות מזון .8
 הממצאים פריט מזון הממצאים פריט מזון

1.  3.  

2.  4.  
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 2014יולי  -יולוגיה האגף לאפידמ -שירותי בריאות הציבור 

 )נא לצרף דו"ח הבקרה(   ביקורת תברואה .9
    ליקויים

1. 2. 3. 4. 

 )נא לצרף דו"ח תוצאות מעבדה(  דגימות של עובדי מזון .10
 תאריך תוצאה סוג הדגימה שם העובד

1.    

2.    

3.    

 )נא לצרף דו"ח תוצאות מעבדה(דגימות מהחולים  .11
 תאריך התוצא סוג הדגימה שם החולה

    

    

    

 המחולל .12
החשוד או המאובחן 

 מעבדתית

 )אפשר לסמן יותר מאחד(

 

 

 

 

 

 

Salmonella 

Campylobacter 

Shigella 

E. coli  

Vibrio vulnificu 

 

 

 

 

 

 

 פרט: -רעלן חיידקי )טוקסין( 

 פרט: ________________________ -נגיף 

 _________פרט: _________ -טפיל )פרזיט( 

 פרט: ____________________ -חומר כימי 

 פרט:_________________________ -אחר 

 לא ידוע

מאפיינים ייחודיים של 
 האירוע )אם ישנם(

: התפלגות בלתי שכיחה דוגמא)
 של מין, עולים חדשים, תיירים(

  

 

 

  

 הגדרת המקרה ששימשה בחקירה .13

 

 

 קטו בעקבות ההתפרצותסיכום החקירה ואמצעי ההתערבות שננ .14

 

 

 

 
 

 -תודה על מילוי השאלון-
 והמסמכים הנלווים לאגף לאפידמיולוגיההמלא לשלוח את השאלון  יש

  epidemdiv@moh.health.gov.il :באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת                           
 02-5655950לפקס:  או

mailto:epidemdiv@moh.health.gov.il

