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 1980-6/2003, איידס בארץ/HIVעל  דווח תקופתי
 

של ארגון , למעקב מן הדור השני, חיםהדוח הנוכחי מציג נתונים שעודכנו ומוינו בהתאם לקווים המנ
מאגר הנתונים מתבסס . UNAIDS/WHO Geneva 2000)(, ם"הבריאות העולמי וארגון האיידס של האו

מרכזי , י השוואה עם נתונים הקיימים בלשכות הבריאות"על קבלת הודעות אינדיבידואליות ומעודכן תדיר ע
 .המעבדה לנגיפים וקופות החולים, הטיפול

 מקרים חדשים של נשאי 3,802 התגלו בישראל 2003 ועד סוף יוני שנת 1980משנת , התקופהבמהלך 
HIVמכאן שנכון .  מיקרים של נפטרים או אלו שעזבו את ישראל791במשך זמן זה נודע לנו על .  וחולי איידס

 . איידס בישראל\HIV אנשים החיים עם 3,011רשומים במאגר הנתונים , 2003לסוף יוני 
חישוב . אך אינם מודעים לכך, החיים עם הנגיף,  אנשים נוספים1,000-אנו מעריכים כי ישנם כ, עם זאתיחד 

פ נוסחה שהוכנה בשיתוף עם ארגון "ובוצע ע, זה מתייחס למגמות אופייניות של גילוי המחלה בישראל
 . 4,000 -ל בכהמחלקה אומדת את סך כל האנשים החיים עם הנגיף בישרא, בהתאם לכך.הבריאות העולמי

 
 איידס המתגלים בישראל בשנים \ HIV בחרנו לציין מגמות בולטות בדפוסי המקרים החדשים של :מגמות

 ). המגמות מתייחסות למצב הקיים כיום בהשוואה לזה של אמצע שנות התשעים(האחרונות ונתוני תמותה 
 .בסך כל מספר המקרים החדשים המתגלים בישראל, אך עקבית, עליה מתונה .1
 .בעיקר בקרב העולים החדשים, עליה במספר מזריקי סמים תוך ורידיים .2
) אפריקה דרומית לסהרה: כגון(עליה בחלקן היחסי של הנשים ילידות הארצות האנדמיות למחלה  .3

 .הכל האנשים החיים עם הנגיף-מבין סך
 .רובם ילידי ארצות אנדמיות למחלה, )21-29גילאי (עליה מתונה בקרב צעירים  .4
 .ה בתמותה בקרב חולי ונשאי אידסיריד .5

 
 

 עיבוד הנתונים וניטור המגמות תוך התבססות על זיהוי צרכים :פעילות ייחודית של המחלקה לשחפת ואיידס
 .מהאוכלוסיות הרלבנטיות הביאו את המחלקה ליזום פעילויות ייחודיות להסברה ומניעה

השנה . קשרות השונים לעידוד השימוש בקונדום פניה בעיקר לנשים ולצעירים בערוצי הת- כלליתהאוכלוסיי
 . ושידור סרטון מוכר ומוצלח משנים קודמות" מספיק פעם אחת בלי. איידס: "בחרנו להשתמש בסיסמא

שדרוג אתר האינטרנט של ,  הפצת עלון הסברה מחודש ותרגומו למספר שפות-ערוצי מידע נוספים
 .המחלקה ותמיכה בקו מידע טלפוני

 .ממשלתיים- הפצת מסרים ישירים לקהל היעד בשיתוף עם ארגונים לא-ואליתקהילה הומוסקס
 . תרגום עלון הסברה מעברית למספר שפות-מהגרים ועולים

מתוך כוונה להוריד את ,  פרויקט החלפת מזרקים ומחטים בקרב מזריקי סמים-מזריקי סמים תוך ורידיים
 .תכמות הנגיפים העוברים בדם תוך שימוש במחטים משותפו

 הגשת בקשה להכליל בסל הבריאות תרכובות מזון לילודים להזנת -ילודים לאימהות החיות עם הנגיף
 . כדי להפחית את סיכויי העברת הנגיף בחלב האם, ילודים אלו

 
, וכן, מעבר למניעה ראשונית המחלקה מעורבת בשיפור הטיפול הרפואי לו זכאים האנשים החיים עם הנגיף

דוגמא לכך היא .  והורדת תיוגים המשויכים למחלהה לקירוב הנשאים לכלל האוכלוסייפעילויות ייחודיות
 .המופעל באמצעות הוועד למלחמה באיידס, "ידידים"פרוייקט ה
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 .או ארץ המוצא/ י ההתנהגות הסיכונית ו "השיעורים תוקננו עפ, במקרים המעטים בהם מין הנבדק לא ידוע* 
    * In the few cases where patient’s sex was unknown, rates were standardized according to risk behavior    
      and / or country of origin. 

 
 
 

 
 

Fig. 1: HIV New Cases, Israel 1986 - 2002
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Fig. 2: AIDS New Cases, Israel  1986 - 2002 ישראל, מקרים חדשים AIDS :2גרף
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Table 1: Notified AIDS Patients by Sex and Mode of Transmission, Israel 1980-6/2003 

Cumulative Number Transmission Category Male Female Total 
Died or 

Left Israel 
1. MSM = Men who have Sex with Men 212  212 170 
2. IDU = Intravenous Drug User 108 19 127 87 
3. Hemophilia 42  42 39 
4. Other Blood 10 7 17 16 
5. Heterosexual contacts: 
5.1 OGE = originating from a country      
      with a “generalized” HIV epidemic 188 125 313 153 

5.2 Partners from categories 1-5.1 1 22 23 13 
5.3 Sex with HIV not known as 5.1-5.2 7 9 16 11 
5.4 Source undetermined 31 17 48 29 
6. Mother-to-child 11 14 25 13 
7. Other/ undetermined 29 2 31 26 
Total 639 215 854 557 

 

 

 

Table 2: Notified HIV-Positive Persons Not Known to have Progressed to AIDS, by Sex and 
Mode of Transmission, Israel 1985-6/2003 

Cumulative Number Transmission category 
Male Female Unk* Total 

Died or 
Left Israel 

1. MSM = Men who have Sex with Men 356   356 35 
2. IDU  = Intravenous Drug User 318 75 9 402 62 
3. Hemophilia 35 1  36 11 
4. Other blood 5 4  9 5 
5. Heterosexual contacts: 
5.1 OGE = originating from a country      

 with a “generalized” HIV epidemic 659 703 18 1380 73 

5.2 Partners from Categories 1-5.1 6 41  47 3 
5.3 Sex with HIV not known as 5.1-5.2 25 31  56 4 
5.4 Source Undetermined 102 99 5 206 10 
6. Mother-to-child 36 45  81 1 
7. Other/ Undetermined 198 103 74 375 30 
Total 1740 1102 106 2948 234 

*UnK= unknown 
. 
 
This brochure reports all HIV/AIDS patients, registered by the Ministry of Health and updated up to 
30.6.2003. Since November 1983 it has been mandatory to report all AIDS cases. Cases reported before 
1983 were included in the central reporting system, thus all AIDS cases reported in Israel are represented. 
HIV carriers have been included in the register since May 1986. HIV positive patients diagnosed before 
1986 have also since been registered.  
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Periodic Report on HIV/AIDS  in Israel, 1980-6/2003 
 

As in previous years, we are updating the HIV/AIDS data relating to the recent UNAIDS/WHO guidelines 
for second generation HIV surveillance (UNAIDS/WHO, Geneva 2000). The figures are based on individual 
AIDS notification and updated daily by comparing data with the local health districts, HIV laboratories, 
AIDS treatment centers and the medical insurance schemes. 
During the period between 1980 and the end of June, 2003, 3,802 new cases of HIV/AIDS were registered.  
Subtracting the 791 fatalities and those who left Israel, there remain 3,011 people living with the virus in 
Israel.  
It is presumed that there are about 1,000 HIV infected people who are not aware of their HIV status. Taking 
this into consideration, the Department of Tuberculosis and AIDS estimates that there are approximately 
4,000 people presently living in Israel with the virus. 
 
The Department of Tuberculosis and AIDS detected several trends in national HIV status since the mid-90’s: 

1. A slight but steady increase in new cases detected annually in Israel. 
2. Increase amongst HIV infected intravenous drug users, especially amongst new immigrants.. 
3. Increase in the relative portion of women who were born in endemic countries (such as sub-Saharan 

countries) among all people who are living with the HIV. 
4. A mild increase among young people who are infected with the HIV virus (ages 21-29), most of 

whom originating form endemic countries. 
5. A decrease in the death rate among HIV/AIDS patients. 

 
Monitoring the above trends and considering the special health needs of each sub-population at risk, the 
Department of Tuberculosis and AIDS has initiated the following AIDS prevention activities: 
GENERAL POPULATION: encouraging the use of condoms in all sexual activities, with a   more targeted 
approach to women and young adults.  The slogan: “AIDS. Once Without is Enough”, along with a short 
promotional broadcast on the hazards of AIDS was chosen for the annual campaign. 
Other information channels- an update of the HIV/AIDS Prevention brochure including translation into 
several languages, upgrade of the Department’s internet site and support for the telephone information open-
line. 
HOMOSEXUAL COMMUNITY: Safe sex messages in collaboration with non-governmental organizations. 
IMMIGRANTS : translation of the HIV/AIDS Prevention brochure into several languages. 
INTRAVENOUS DRUG USERS: initiating needle exchange project among drug addicts in order to 
decrease the extent of blood-born virus infections. 
CHILDREN OF HIV INFECTED MOTHERS: a proposal was submitted to include free milk substitutes in 
the national health basket of services in order to decrease the chances of vertical transmission.  
In addition to primary prevention, the Department of Tuberculosis and AIDS is involved in improving health 
services and social acceptance for  people living with AIDS. Such projects are supported by the Department 
and are implemented by the Israeli AIDS Task Force, District Health Offices and STD clinics. 
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