
 

 

מס __20118/_:'חוזר

א'ב,ירושלים א"תשע,אדר
2011,פברואר6

מס __132/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

העם:הנדון בריאות פקודת של השניה התוספת הוד(עדכון מחייבות מחלות )עהרשימת

הודעה המחייבות המחלות לרשימת עדכון ונחתם אושר סעיףלאחרונה לפקודת'א11לפי
העם .1940,בריאות

על"מצ הודעה מחייבות מחלות של המעודכנת הרשימה מ-ב החל לדווח יש .16.1.2011-פיה

כוללים העיקריים :העדכונים
 

הודעה.1 מחייבות מחלות רשימת של :חלוקה

א  בהתאם:'חלק מידית הודעה המחייבות בינלאומית חשיבות בעלות מחלות
הבינלאומיות הבריאות  ). (IHR 2005לתקנות

ב  הבריאות:'חלק בתקנות נכללות שלא מידית הודעה המחייבות מחלות
 ). (IHR 2005הבינלאומיות

ג  אינדיבידואלית:'חלק הודעה המחייבות  .מחלות

ד  הודע:'חלק המחייבות קולקטיביתמחלות  .ה



 

 

א.2 :החדש'חלק

על .1 הנגרם ילדים ב-שיתוק מחלק עבר פרא זן  ;הישן'ידי
 

חדש .2 מזן שפעת של  ;הוספה

ב .3 מחלק עבר  ;הישן'סארס

נשימתי .4 דבר של  ;הוספה

בסוגריים .5 פירוט עם אחת לשורה אוחדו ההמורגיות  ;הקדחות

דנגי .6 קדחת של  ;הוספה

עבר .7 אפריקאי שקע בקדחת מחלק  ;הישן'ה

לבריאות .8 משמעותיות בינלאומיות השלכות בעל אחר אירוע כל על סעיף של הוספה
 ;הציבור

 
ב.3 א:החדש'חלק מחלק בבסיסו .הישן'מורכב

ג.4 ב:החדש'חלק מחלק בבסיסו הישן'מורכב

קולקטיבי .1 מדיווח עברה רוח אבעבועות ג(מחלת פרטני)הישן'חלק  ;לדיווח

מיןמ .2 מחלות של לרשימה הוספה ונראום הלימפוגרנולומה  ;חלת

על .3 הנגרם פולשני מקבוצה-זיהום סטרפטוקוק לרשימהAידי  ;הוכנס

מהרשימה .4 החזירים שפעת  .נגרעה
 

ד.5 ג:החדש'חלק חלק על .הישן'מבוסס

חולים .1 בתי בזיהומי התפרצויות המילה  .הוספת

של .2 הגדרה ".התפרצות"עדכון

חשד.6 של ברמה כבר לדווח יש שעליהן :כוללות)כוכביותלידןוהוספ(מחלות

שחורות נשימתי,אבעבועות המורגית,דבר נגיפית קדחת,SARS,כוליירה,אסכרה,קדחת
אפריקאי,דנגי שקע צהובה,קדחת ע,קדחת הנגרמת חדש"שפעת זן יש,י אשר אחרת מחלה

משמעותיו בינלאומיות השלכות הציבורלה בריאות על מנינגוקוקית,ת עוצבה,מחלה דלקת
אינפלואנזה,חדה מהמופילוס אחר פולשני פעילה,Qקדחת,כלבת,Bזיהום ריאות ,שחפת

באדם עופות ע,שפעת הנגרם ילדים הנגיף"שיתוק של פרא זן  .י



 

 

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר המחלותהואילו על ולדווח
בחוק שנקבע מהמועד החל העדכנית לרשימה .בהתאם

.

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

לרפואה האגף כלליתמנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

השן בריאות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

ארצית ראשית פסיכולוגית
לאפדמיו המחלקה לוגיהמנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת

  



 

 

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית קהילתית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית אטריהבגרי–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 

04846911:סימוכין

 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל
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 0202 – א"התשע, (שינוי רשימת מחלות מידבקות)צו בריאות העם 

 
 

 :אני מצווה לאמור, 11941, א לפקודת בריאות העם11בתוקף סמכותי  לפי סעיף 

 

החלפת 
תוספת 

' ב
 לפקודה

 :יבוא 2לפקודה' ת בפבמקום תוס .1

 'תוספת ב"

 (11סעיף )

תקנות הבריאות  לענין, שיבות בין לאומית המחייבות הודעה מידיתמחלות בעלות ח: 'חלק א"                            
 מילועשל ארגון הבריאות ה (International Health Regulations(2005)) לאומיות-ןהבי

 
 Smallpox *אבעבועות שחורות .1  

 Pneumonic plague *דבר נשימתי .2  

 Cholera *כולירה .3  

 *(ורה חדהתסמונת נשימתית חמ)סארס  .4  
 

SARS (Severe Acute Respiratory 

distress Syndrome) 

 Dengue fever *קדחת דנגי .5  

 Rift Valley fever *קדחת השקע האפריקאי .8  

 *(מרבורג, לאסה, אבולה)קדחת נגיפית המורגית  .6  
 

Viral haemorrhagic fever (Ebola, 

Lassa, Marburg) 

 Yellow fever *קדחת צהובה .7  

 פרא של נגיף זן ל ידישיתוק ילדים הנגרם ע .9  
 *פוליוה

Poliomyelitis caused by wild-type 

poliovirus           

 Influenza caused by a new subtype *זן חדש ל ידישפעת הנגרמת ע .11  

, מעבדהמנהל לדעת רופא או  אשר, תאחרמחלה  .11  
משמעותיות על ת לאומיו-ביןהשלכות  יש לה

 ל ידיע מתהנגר לרבות מחלה, בריאות הציבור
 .*זו גורם שאינו ברשימה ל ידימחולל לא ידוע או ע

 

Any disease, which in the opinion of a 
physician or head of laboratory is of 
potential significant international 
public health concern, including a 
disease of unknown cause or source 
or involving a disease not included in 
this list. 

     

מיידית מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית: 'חלק ב    

 Botulism בוטוליזם .1   

 Anthrax גחלת .2  

 Plague – non pneumonic דבר שאינו נשימתי .3   

 Tularemia טולרמיה .4  

כולל דלקת עוצבה וזיהום )מחלה מנינגוקוקית  .5  
 (*פולשני

Meningococcal disease (including 
meningitis and invasive disease) 
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 West Nile fever קדחת מערב הנילוס .6  

     

, לאסה, למעט אבולה) קדחת נגיפית המורגית .7   
 *(מרבורג

 

Other viral hemorrhagic fever (not 
including Ebola, Lassa, Marburg) 

 תרכיבעל ידי נגיף שמקורו בשיתוק ילדים הנגרם  .8  
 חיסון

   

Poliomyelitis caused by vaccine 
derived poliovirus 

 מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית: 'חלק ג    

 Chickenpox אבעבועות רוח .1  

 Rubella אדמת .2   

 Congenital rubella האדמת מליד .3  

, אי קולי, כגון קלבסיאלה)אנטרובקטריצה  .4  
העמיד לאנטיביוטיקה מקבוצת  ,(אנטרובקטר

 זיהום -קרבפנם 

Enterobacteriaceae (e.g. Klebsiella, 
E. coli, Enterobacter) infection, 
resistant to carbapenem class 
antibiotics 

 E. coli O157: H7 infection זיהום - O157:H7 קולי .א .5   

 Echinococcosis אכינוקוקוזיס .6  

 Diphtheria *(קרמת)אסכרה  .7   

 Brucellosis ברוצלוזיס .8  

 Giardiasis יארדיאזיס'ג .9   

 A Acute hepatitis Aנגיפית -חדהדלקת כבד  .11  

 B Acute hepatitis Bנגיפית -חדהדלקת כבד  .11   

 C Acute hepatitis Cנגיפית -חדהדלקת כבד  .12  

 Acute viral hepatitis-other נגיפית אחרת-חדהדלקת כבד  .13   

 Acute encephalitis דלקת מח חדה .14  

 :Acute bacterial meningitis :חיידקית מ-דלקת עוצבה חדה .15  

 b* a. Haemophilus influenzae bה צהמופילוס אינפלואנ. א   

 b .Pneumococcal פנוימוקוקים. ב   

 c. Other אחר. ג   

 Acute viral meningitis נגיפית -חדה דלקת עוצבה 16  

 Meningitis-unknown agent מחולל לא ידוע -דלקת עוצבה  .17  

 Haemophilus influenzae b invasive *זיהום פולשני  - bה צאינפלואנהמופילוס  .18  
disease  

 Non cholera - vibrio infection זיהום -ויבריו שאינו כולירה  .19  

 Mumps חזרת .21  

 Measles חצבת .21  

 Rabies *כלבת  .22  
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 Listeriosis ליסטריוזיס .23  

 Leishmaniasis לישמניאזיס .24  

 Leptospirosis לפטוספירוזיס .25  

 :Venereal diseases :מחלות מין .26  
 

 a. Gonorrhea זיבה. א   

 b. Chlamydia trachomatis of the כלמידיה טרכומטיס בדרכי המין. ב   
genital tract 

 c. Lymphogranuloma venereum לימפוגרנולומה ונראום. ג   
 

 d. Syphilis עגבת. ד   

 :Rickettsial diseases :יאליותריקטסמחלות  .27  

 a. Murine typhus וריניטיפוס מ. א   

 b. Spotted fever קדחת כתמים. ב    

 c. Other rickettsial diseases אחרות יאליותמחלות ריקטס. ג   

  Legionellosis מחלת הלגיונרים .28   

 Creutzfeldt-Jakob Disease יקוב-מחלת קרויצפלד .29  

 Malaria מלריה .31  

 GAS invasive infection זיהום פולשני – A סטרפטוקוקים מקבוצה .31  

 פולשני זיהום – Bסטרפטוקוקים מקבוצה  .32   
 :לידתי -סב

GBS perinatal invasive infection: 

 early onset (age 0 to 6 days) (a) (ימים 6 עד  1גיל )התחלה מוקדמת . א   

 late onset (age 7 to 89 days) (b) (ימים 89 עד  7גיל )התחלה מאוחרת . ב   

 :Salmonellosis :סלמונלוזיס .33  

 a. Typhoid fever טיפואיד. א    

 b. Salmonellosis of the העיכול סלמונלוזיס של דרכי . ב   
gastrointestinal tract 
 

 c. Paratyphoid fever טיפואיד-פארא. ג   

 Pneumococcal invasive infection זיהום פולשני -פנוימוקוק  .34  

 Tetanus (פלצת)צפדת  .35   

 Leprosy צרעת .36  

 Relapsing fever קדחת חוזרת .37  

 Rheumatic fever קדחת שגרון .38  

 Q* Q feverקדחת  .39  

 Campylobacteriosis קמפילובקטריוזיס .41   

 Cryptosporidiosis קריפטוספורידיוזיס .41  

 Tuberculosis-extra pulmonary ריאתית-חוץשחפת  .42  
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 Tuberculosis-active pulmonary *שחפת ריאות פעילה .43   

 Shigellosis שיגלוזיס .44  

 Acute flaccid paralysis (up to and (כללועד ב שנים 15עד גיל )שיתוק רפה חד  .45  
including age 15 years) 
 

 Pertussis שעלת .46  

 Avian influenza in humans *שפעת העופות באדם .47  

 Pandemic influenza שפעת פנדמית .48  

 Toxic shock syndrome (TSS) תסמונת ההלם הטוקסי .49  

לרבות ( איידס)תסמונת הכשל החיסוני הנרכש  .51  
 HIV -נגיף האיידס  ינשא

Acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS): including HIV 
carriers 

     

מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית: 'חלק ד    

 
תחלואה  ה שלהופע  -" התפרצות של מחלה", חלק זהב

הצפוי שיעור הארעות על  בבירור זיהומית בהיקף העולה
 .באותו איזור או קהילה

 
In this section, “outbreak“– the 
occurrence, in a community or region, 
of cases clearly in excess of 
expected incidence. 

   
 

 

 Food and water poisoning הרעלות מזון ומים    .1  

 Outbreaks of hospital-associated חולים-התפרצויות זיהומים בבית .2  
infection  

 Outbreaks of diseases not included" 'התפרצויות של מחלות שאינן כלולות בחלק ג .3  
in part C  

     

".טרם קבלת תוצאת בדיקת מעבדה, אבחון קליני של חשש לקיום מחלה זו לרבות*   

.תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו  .2 תחילה  

     

          _______________ 
 בנימין נתניהו                 
 ראש הממשלה ושר הבריאות               

 (2111______________) א"התשע______________ 

 (3 -   1294חמ  )  

 
______________________________________________ 

 .169' עמ, 1' תוס, 1949; 191' עמ, 1' תוס, 1941ר "ע .1
 .281' עמ, ע"התש; 49' עמ, ס"ת התש"ק .2


