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 2017 נובמבר 13
 ח"תשע חשון כ"ד

 
 

 הזמן עם ומגמות איכות מבדק - 2000- 2014בישראל מולדים מומיםהנדון:  

 

 .  2000-2014אנו מתכבדים להעביר אליכם  דוח על מומים מולדים בישראל 

 דוח זה הוא עבודה משותפת של המחלקה לאם ולילד ואגף המידע במשרד הבריאות.  

 

 תקציר הדוח:  

בשנים האחרונות נצפתה ירידה בשיעור המומים המולדים שדווחו למחלקה לאם ולילד באמצעות 

.  2014לידות חי בשנת  1,000-ל  11.1-ל 2000לידות חי בשנת  1,000-ל 14.8-הספח להודעת הלידה, מ

כבקרת איכות לדיווח, נעשתה השוואה בין המומים המדווחים בספח להודעת הלידה לבין אבחנות 

המומים כפי שנרשמו בסיכום אשפוז הילוד בבית החולים ודווח למאגר האשפוזים המנוהל באגף 

 המידע במשרד הבריאות.  

 1,000-ל 24.8נמצא כי שיעור לידות חי עם מומים מולדים לפי הרישום בסיכומי אשפוז היילוד היה 

 לידות חי.  אם כן, השיעור לפי סיכומי 1,000-ל 27.9היה  2014ואילו בשנת  2000לידות חי בשנת 

מהשיעור המדווח בספח, וכן תואם יותר את שיעור לידות  2הינו כמעט פי  2014בשנת  היילוד אשפוז

 חי עם מומים מולדים המדווח במדינות מפותחות אחרות.  

 

על מנת לתת תמונה מהימנה יותר של שיעורי המומים בישראל, הופק הדוח הנוכחי המבוסס על 

בשנים  ICD-9-CMאבחנות המומים שנרשמו בסיכומי אשפוז הילוד וקודדו בבתי החולים על פי 
 המומים רשימת על מבוסס שנתי.  הדוח-.  השיעורים המוצגים הם ממוצע נע תלת2000-2015

 (.  Eurocat-מולדים )מערכות ה מומים לניטור האירופאית ותפותלש ווחיד מחויבי

 וירידה מעטה ולא  ,עליה בשיעור סך המומים במחצית הראשונה של שנות האלפיים נצפתה

 .  2006עקבית משנת 

 דופן, השתן מערכת, המין אברי, הדם וכלי הלב במערכות מומים בשיעור עליה נצפתה 

 . גנטיות ואנומליות עיניים, הבטן

 העיכול מערכת, נשימה, ושלד שרירים, העצבים במערכת המומים בשיעור ירידה נצפתה 

 .  כרומוזומליות ואנומליות

 ל 11.6 היה שיעורם 2014 ובשנת ביותר הנפוצים המומים מהווים הלב במערכת מומים-

 לרוב מורכבת ,2006 אחרי שהתייצב הלב, מומי בשיעור שנצפתה היהעלי.  חי לידות 1000

 .  המורכבים הלב מומי בשיעור 2006 עד עליה גם נצפתה אך שדווחו, VSD-ה במומי מעליה
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 במגמת עלייה עד  היה היפוספדיאסשמרביתם הם  ,המומים במערכת אברי המין שיעור

 , ומאז במגמת ירידה.   2008שנת 

 לירידה  מקבילה והירידה, השנים לאורך כרומוזומליות אנומליות בהימצאות ירידה חלה

 .  Down Syndrome -ב

 האישה שגיל ככל.  האישה גיל עם עולה לב מום עם ובמיוחד מום עם תינוק ללידת הסיכון 

. למום הסיכון את מעלה עוברים מרובה והריון, עוברים מרובה להריון הסיכוי גם גדל, עולה

 .  הדוח לממצאי האפשריים ההסברים אחד הינו בישראל היולדות בגיל עליה

 

 מגבלות הדוח:

השנים. בשנת  לאורך החולים בתי המולדים בין הרישום והקידוד של המומים בשיעור שונות נמצאה

לידות חי, ובמומים  1,000-ל 54.9ל  1.07שיעור סך לידות חי עם מומים מולדים נע בין  2014

רמת קידוד . 13.93 -ל 1.06-מ VSD-לידות חי, ו 1,000-ל 2.19-ל 0.03-מסוימים כגון הידרוצפלוס  מ

 אבחנות המומים אינה זהה  בין בתי חולים.

 

המערך   .ואנושיים טכנולוגיים פתרונות דיווח מומים המשלב מערך הדוח מצביע על הצורך להקים

חייב להיות מזוהה, אמין, ומלא. יש צורך בהרחבת הדיווח למומים המאובחנים אחרי שחרור 

היילוד מבית החולים, וכן למומים בלידות עובר מת ובהפסקות הריון לשלמות המידע.  חשוב 

 שהדיווח יהיה בזמן אמת על מנת לאפשר גילוי עיתי של סכנות לבריאות הציבור והתערבות במועד. 

 
 
 

 בכבוד רב,
     
 
 
 
 

    
        ציונה חקלאי       ד"ר ליזה רובין

 מנהלת אגף המידע   מנהלת המחלקה לאם ולילד 
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 תוכן עניינים
 

 הזמן עם ומגמות הדיווח איכות מבדק, 2014-2000 בישראל מולדים מומים
 
 

 6 .....המומים בספח להודעת לידה: שיעור ילודים חיים עם מומים מולדים על פי דיווח 1תרשים 

 

7   .....................................................    הדיווח מקור פי על מולדים מומים שיעור: 2 תרשים

   

 , המין אברי, ושלד שרירים, דם כלי במערכות מולדים מומים עם ילודים שיעור: 4 תרשים
 10 ........................................................................................ והעיכול צביםמ

 
 , שסוע ושפה חך במערכות מולדים מומים עם ילודים שיעור : 5 תרשים

 11  .................." אחר"ה וקבוצת עיניים, הבטן דופן, גנטית,  כרומוזומליות אנומליות
  

 
 מערכות:

 12 .........................................................................................ים מערכת העצב .1

 14 .......................................................................................................עיניים .2

 15 ......................................................................................................אוזניים .3

 16 ................................................................ / מומי לב מורכבים לב וכלי דם .4

  22 .......................................................................................................נשימה .5

 22 .........................................................................................שפה / חך שסוע .6

  23 . ..........................................................................................העיכול מערכת .7

  26 ......................................................................................המין אברי מערכת .8

 27 ............................................................................................השתן מערכת .9

 28 ..........................................................................,..מערכת השרירים והשלד .10

 31 .................................................................................................דופן הבטן .11

 31 ............................................................................................מומים אחרים .12

 33 ...............................................................................כרומוזומליות אנומליות .13

 35 .................................................................................................. גנטי .14

 36 ............................................................................................. דיון/ סיכום  

 38 מגבלות הדוח...........................................................................................

 39 המלצות..................................................................................................

 42 ............................2004בריאות העם  : מומים מחייבי דווח על פי תקנות1נספח 

 EUROCAT.....................................................  53-וח על פי הודילמומים : 2נספח 

57 ..................................2014 הילוד ואשפוז הלידה ספח: דווחים מספר: 3נספח 
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 עם הזמן מגמות, מבדק איכות הדיווח ו4201-2000מומים מולדים בישראל 

 שולמית גורדון, ציונה חקלאיעדה שטיימן, נירה פישר, ליזה רובין, 

 

התקנות מחייבות את  .1982-דיווח מומים מולדים בישראל מוסדר בתקנות בריאות העם תשמ"ב

"מנהלו של בית החולים או מי שהוא מינהו לכך" להגיש למנהל הכללי של משרד הבריאות דין וחשבון 

  ים בתוספת ראשונה בתקנה.על כל תינוק שנולד בבית חולים, בציון המומים המנוי

"הדין וחשבון יומצא, תוך עשרה ימים מיום סיומו של חודש הלידה, לפי הטופס הידוע כ"ספח מומים" 

 לקה לאם ולילד.חבתי חולים אמורים לשלוח את הספח למ  עקב סיפוחו להודעת הלידה.

במשרד הבריאות  לאם ולילדנעשה במחלקה האבחנות מתוך הספח להודעת לידה  קידוד 1997משנת 

פרינטולוגיה במערכת מידע מתעדכן ה.  ICD-10בהתאם לסיווג המחלות הבינלאומי גורם אחד  על פי

 במשרד הבריאות.

בשנים האחרונות נצפתה ירידה בשיעור מומים מולדים שדווחו למחלקה לאם ולילד בספח להודעת 

 (.1הלידה )תרשים 

 שיעור ילודים חיים עם מומים מולדים על פי דיווח המומים בספח להודעת לידה, :1 תרשים

 חי לידות 1,000-ל 

 

 

 2016 מאי עד חוזרות לפניות ובהמשך המומים בדווח להקפיד חולים לבתי פנייה יצאה 2014 באוגוסט

 (.1 תרשים) הקודמות מהשנים נמוך השיעור היה עדיין אך ,המדווח בשיעור עליה נצפתה
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דווחים המומים המבין  אההשוונעשתה  ,הירידה בשיעור המומים המדווחים מהימנות לבחון על מנת 

בבתי החולים, בהתאם בסיכומי אשפוז היילוד לבין אבחנות המומים הרשומים בספח להודעת לידה 

, הכולל קודי אבחנות יאותרבמשרד הב המידע אגףבמאגר האשפוזים המנוהל ללדיווח בתי החולים 

 . ICD-9-CM  -שנרשמו בבתי החולים בהתאם ל

 

 כולל 2004 ,דווח מחויבי: רשימת מומים 1)נספח  דווח מחויבי מומיםללידות חי עם ההשוואה נעשתה 

עליה  הנמצא .2016למחלקה עודכנו לאוקטובר  הדיווחים (.ICD-9-CM-ו ICD-10 פי על הקידודפירוט 

מאז השיעור יציב עם עליות וירידות , 2005עד  האשפוזים למאגר המדווחים םהמומימתונה בשיעור 

 . (2 תרשים) מתונות

 

 

 לידות חי, על פי מקור הדיווח 1,000-שיעור מומים מולדים ל :2 תרשים
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בספח להודעת  דיווח בתי החולים האבחנות בסיכומי האשפוז לביןרישום כל השנים קיים פער בין לאורך 

ומאז נצפתה ירידה תלולה בכיסוי דווח בתי חולים  2012עד לשנת  , יחסית,הפער היה יציב .לידה

 (.  3 תרשים) להודעת הלידהספח פסי הוהמומים המולדים בטל עלמשרד 

 

 אחוז כיסוי דווח מומים מולדים :3 תרשים

  הילוד אשפוז בסיכום  מולדים מומים/הלידה להודעת בספחהמדווח מומים מולדים יחס  
 

 
 

 

עקב אי שלימות הדיווח באמצעות הספח להודעת הלידה, ועל מנת לתת תמונה מהימנה יותר של 

שיעורי המומים בישראל, הופק הדוח הנוכחי המבוסס על אבחנות המומים שנרשמו בסיכומי אשפוז 

 .2000-2015בשנים  ICD-9-CMהילוד וקודדו בבתי החולים על פי 

 

 :שיטות

  מערכות) מולדים מומים לניטור האירופאית לשותפות דווח מחויבי מומים רשימת על מבוסס הדוח

 רשימת: 2 נספח) ICD-9-CM קודי על Eurocat-ה בוסס בה האחרונה השנה ,2005 משנת( Eurocat-ה

 . ICD-10 לפי רק מתעדכנת Eurocat-ה רשימת 2006 משנת  (.בדוח המומים

עקב אי שלימות הדיווח באמצעות הספח להודעת הלידה, ועל מנת לתת תמונה מהימנה יותר של 

שיעורי המומים בישראל, הופק הדוח הנוכחי המבוסס על אבחנות המומים שנרשמו בסיכומי אשפוז 

 .2000-2015בשנים   ICD-9-CMהילוד וקודדו בבתי החולים על פי 
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 נספח) העם בריאות תקנות פי על דווח מחויבי אבחנותכ יעותמופ  Eurocat-ה ברשימת האבחנות כל

  Eurocat.-הברשימת  ותנכלל ןדווח בתקנות שאינ מחויבייש אבחנות , אך (1

 

בבתי החולים שהעבירו קבצי סיכומי אשפוז  חי לידות כל סך מתוך חושבו המולדים המומים ישיעור

 שהועבר לידהה סיכומיהמונה והמכנה מבוסס על . אגף המידעמאגר האשפוזים המנוהל בלהיילוד 

ייתכן מאחר ויש ילודים עם מומים רב מערכתיים . אגר האשפוזים במשרד הבריאותלממבית החולים 

גם לפי  חושבשיעור המערכות   על שיעור סך הילודים עם מומים.יעלה לפי מערכות המומים שיעור ש

השיעור יהיה גדול מסך המרכיבים כל מערכת דניים ייחהסך המומים שיעור ייתכן ו ים, לכןילודמספר ה

 של המערכת.

 

בהריונות  ילודים עם תעודות זהות בלבד ואינו כולל מומיםעבור לידות חי, הדוח מתייחס למומים ב

בין רבות קיימות תנודות  .1999-2015שנים מהלך הב בלידות עובר מתאו בהפסקות הריון שהסתיימו 

תי שנ-ממוצע נע תלתכמוצג השיעור כדי לצמצם תנודות אלו  .המומים המולדיםשנה לשנה בשיעור 

moving average) 3-year) השיעור 1999-2001הינו ממוצע השנים  2000, כלומר השיעור לשנת ,

 .2013-2015הינו ממוצע  2014השיעור לשנת  ,2000-2002הינו ממוצע  2001לשנת 

 

לפי סדר מוצג סדר המערכות . הסעיף בדוח בתחילת ומהרש מערכת בכל הכלולים המומים רשימת

 .Eurocat-קבוצות הועל פי ICD-10 -בקודים ה

 

 

 

 2014-2000  לילודים חיים מומים מולדיםבשיעורי  מגמות

 

-מעל ל םשהימצאות ,יםשכיחהמומים ה .4-5מים תרשיהימצאות המומים מוצגת לפי מערכות הגוף ב

 םשהימצאות ,ים פחותשכיחהמומים המוצגים  5בתרשים , ואילו 4, מוצגת בתרשים לידות חי 2:1,000

 .חי לידות 1.5:1,000ועד  1:10,000 -מתחת ל
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, דופן הבטן, עיניים השתןאברי המין, מערכת דם, הלב וכלי הנצפתה עליה בשיעור מומים במערכות 

רידה בשיעור המומים במערכת נצפתה י לעומת זאת,(. 5, תרשים 4ואנומליות גנטיות )תרשים 

 .(5 תרשים, 4 תרשים) , שרירים ושלד, נשימה, מערכת העיכול ואנומליות כרומוזומליותהעצבים

 
 

עצבים  ,כלי דם, שרירים ושלד, אברי המין במערכות מולדים מומים עם ילודים שיעור :4 תרשים
 חי לידות 1,000-לוהעיכול 
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,  כרומוזומליות אנומליותחך ושפה שסוע,  מולדים במערכות מומים עם ילודים שיעור :5 תרשים
 חי לידות 1,000-ל" גנטית, דופן הבטן, עיניים וקבוצת ה"אחר
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 םמערכת העצבי .1

Neurological: 

Neural Tube Defects 

Hydrocephalus 

Microcephaly 

Reduction Deformities of brain 

 

 

ומאז חלה עליה מתונה שמצביעה על יציבות  2009במערכת העצבים חלה ירידה במומים עד שנת 

  .(6)תרשים  חי לידות 1,000-ל 2.0-למסביב 

 

 חי לידות 1,000-ל : שיעור ילודים עם מומים במערכת העצבית6תרשים 

 

 

 

על ירידה ניכרת בשיעור  יםמלמד מומי מערכת העצביםקבוצת שיעורי המומים הספציפיים המרכיבים 

 Reduction( ויציבות באבחנתNeural tube defectsהמומים הפתוחים בתעלה העצבית )

deformities of brain  .עם השנים 

 

משך השנים ללא מגמה ברורה )תרשים בשונות ניכרת  Hydrocephalus-ו Microcephalyלמומים 

7). 
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 חי לידות 1,000-ל העצבים מערכת במרכיבי מולדים מומים עם ילודים שיעור: 7 תרשים

 

 
 

 

 

 . השנים לאורך החולים בתי בין הדיווח בשיעור גדולה שונות יש Microcephaly-ו Hydrocephalus למומי

 . 2014 שנתבהחולים  בתי בין ההגדול נותהשו את םימדג 8 תרשים

 

  חולים בית לפי העצבים מערכת במרכיבי מולדים מומים עם ילודים שיעור 2014 :8 תרשים

  חי לידות 1,000-ל
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 הלידות בשיעור לירידה מיוחס( Neural Tube Defects) העצבית בתעלה הפתוחים במומים הירידה רוב

 (.9 תרשים) יותר קטנה אננצפליה עם הלידות בשיעור הירידה ואילו ביפידה ספינה עם

 

 לידות חי  1,000-למומים פתוחים בתעלה העצבית  מרכיביילודים עם : שיעור 9 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עיניים .2

Ophthalmic 

Anopthalmus 

Congenital cataract 

Congenital glaucoma / Buphthalmos  

 
 

 

 

-2010ים ( עם השיא בשנ10, נרשמה עלייה בהימצאות מומים במערכת העיניים )תרשים 2008משנת 

 . Congenital cataractירידה. העלייה מורכבת לרוב מאבחוני ת מאז יש מגמ, 2011
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 לידות חי 1,000-ל מערכת העיניים מומיילודים עם שיעור  :10 תרשים

 

 
 

 

 
 זנייםוא .3

Absence of external ear 

Anotia  

 
 ד נדיר.ומום מא, זהו (11 תרשיםלאורך השנים ) Anotia מצאות ילא חל שינוי בה

 

 לידות חי 1,000-ל Anotia  עם ילודים שיעור :11 תרשים
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 מערכת לב וכלי דם .4

Cardiovascular 

Anomalies of  aortic arch* 

Anomalies of pulmonary artery 

Aortic atresia / stenosis 

Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects* 

Coarctaion of aorta* 

Common arterial truncus* 

Congenital insufficiency of aortic valve* 

Congenital mitral stenosis* 

Congenital stenosis of aortic valve* 

Double outlet right ventricle 

Ebstein's anomaly* 

Hypoplastic left heart* 

Mitral valve insufficiency* 

Pulmonary valve atresia* 

Pulmonary valve stenosis* 

Single ventricle* 

Tetralogy of Fallot* 

Total anomalous pulmonary venous return* 

Transposition of great vessels* 

Tricuspid atresia and stenosis* 

VSD 

 (Eurocat-)כמוגדר ב  Severe cardiac defects* מומי לב מורכבים: 

 

המומים מכלל  40%-, כמומי לב וכלי דם מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר מבין המומים המולדים

 . (12 תרשים) המולדים

 

 חי לידות 1,000-לבילודים חיים בהשוואה לסה"כ מומים מומי לב שיעור : 12תרשים 
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ומאז נצפתה היו במגמת עלייה,  שיעור מומי לב וכלי דם ושיעור מומי לב מורכבים 2000-2006שנים ב

ביותר נפוץ , זהו המום ה(13 תרשים) VSDיה בשיעורי יה בשיעור מומי לב נובעת מהעלייציבות. העלי

 .דווח מחויבילב הבמומי 

 

 

 

 

 לידות חי 1,000-ל  VSD-ומומי לב מורכבים , דםהלב וכלי המערכת  שיעור מומי :13 תרשים

 

 
 
 
 

 השניםכל לב לאורך המסה"כ מומי  30%-ם כמהווי (Severe cardiovascular) מורכבים מומי לב 

 10,000-ל 2.7-ל לידות 10,000-ל 1-נע מבין פחות מלמיניהם שכיחות מומי לב מורכבים  (.13 תרשים)

 לידות חי.

 

 

 

 (. 13)תרשים  VSDיש עליה בשיעור  במומי לב לא מורכבים
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 Common arterial truncus, Tricuspid atresia and  :םבמומיחלה ירידה מורכבים המומי לב ן ימב

stenosis, Tetralogy of Fallot (14 תרשים.) 

 
 
 
 
 

 חי לידות 1,000-למומי לב מורכבים : שיעורי 14תרשים 
Tetralogy of Fallot, Tricuspid atresia and stenosis, Common arterial truncus 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 

 Hypoplastic left heart, Pulmonary valve atresia, Double outlet right Ebstein'sומי לב ין מב

anomaly, Single ventricle, Total anomalous pulmonary venous   עם השנים אך חלו שינויים

 .(15)תרשים ברורה עם הזמן  מגמהלא ניתן להצביע על 
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 חי לידות 1,000-ל מורכבים לב מומי שיעורי :15תרשים 

Hypoplastic left heart, Double outlet right ventricle, Single ventricle, Pulmonary 
valve atresia, Ebstein's anomaly, Total anomalous pulmonary venous return 
  
 

 
 

  
 

 Congenital insufficiency of aortic valve, Transposition מורכביםה חלה עליה בשיעורי מומי לב

of great vessels, Coarctation of aorta, Mitral valve insufficiency,  

 (.16)תרשים   Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects-ו
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 חי לידות 1,000-ל מורכבים לב מומי שיעורי: 16תרשים 
Congenital insufficiency of aortic valve, Coarctation of aorta, Atrioventricular 
septal defect (AVSD) Endocardial cushion defects, Transposition of great 
vessels, Mitral valve insufficiency 
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 לכל אורך השנים. ומקבילים יציבים Aortic atresia / stenosis -ו Congenital mitral stenosisשיעורי 

שנצפתה עליה חדה יחסית  2011פרט לשנת  ,ציבי גם  Congenital stenosis of aortic valveשיעור 

במגמת נמצא ומאז  2007-הגיע לשיא ב Anomalies of pulmonary artery  מומי .ירידהומאז במגמת 

במגמת נמצא ומאז  2005-הגיע לשיא ב Pulmonary valve stenosis יהראיתהיצרות מסתם  ירידה.

 .(17)תרשים  ירידה

 
 

 חי לידות 1,000-ל לב מומיילודים עם  שיעורי: 17תרשים 
Anomalies of pulmonary artery, Congenital stenosis of aortic valve, Congenital 
mitral stenosis, Pulmonary valve stenosis, Aortic atresia / stenosis 
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 נשימה .5

Respiratory 

Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung 

Choanal atresia 

Congenital cystic lung 

 
 

ת השיעור במגמ 2006. משנת 2005שנת עד במערכת הנשימה  םמומי מצאותיבהירידה תלולה  חלה

 .(18רידה מתונה )תרשים י

 

 לידות חי 1,000-לומרכיבה  במערכת הנשימה מומיםילודים עם שיעור  :18 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 שפה / חך שסוע .6

Orofacial clefts 

Cleft lip 

Cleft lip with  cleft palate 

Cleft palate 

 

 

 

 

 (.19לא נרשם שינוי משמעותי בהימצאות מומי שפה / חך שסוע לאורך השנים )תרשים 
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 לידות חי 1,000-שיעורי ילודים עם מומי שפה וחך שסוע ל :19 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 מערכת העיכול .7

Digestive 

Anomalies of gallbladder, bile ducts, and liver 

Anomalies of pancreas 

Atresia and stenosis of large intestine, rectum, and anal canal 

Atresia and stenosis of small intestine 
Biliary atresia 
Diaphragmatic hernia and other anomalies of diaphragm 

Hirschsprung’s disease and other congenital functional disorders of colon 

Tracheoesophageal fistula, esophageal atresia and stenosis 

 

 

 

 

  .(20 תרשים) עורי מומים במערכת העיכול ימצאות שיחלה ירידה בה
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  חי לידות 1,000-ל מומים במערכת העיכול עם ילודים שיעורי :20 תרשים

 

 

 

 

 Atresia and stenosis of large intestineחלה ירידה בהמצאות מרכיבי מומי מערכת העיכול  יןמב

rectum and anal canal ,וירידה יותר מתונה ב- Diaphragmatic hernia and other anomalies 

of diaphragm. 

 

 

 

. ביתר Tracheoesophageal fistula, esophageal atresia and stenosis-ליה חולפת בעחלה 

 (.21חלו שינויים )תרשים כמעט ולא מרכיבי מערכת העיכול 
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 מרכיבי מערכת העיכוללפי  העיכול במערכת מומים עם ילודים שיעורי: 21תרשים 

 חי לידות 1,000-ל
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 מערכת אברי המין  .8

Genital   

Hypospadias 

Indeterminate sex and Pseudohermaphroidism 

 
 
 

עד היה במגמת עלייה השיעור Hypospadias. – היפוספדיאסמומים במערכת אברי המין הם מרבית ה

 (.22)תרשים  2003-2004 שלהמקביל לשיעורים הגיע לשיעור ו , ומאז במגמת ירידה2008שנת 

 

 חילידות  1,000-לHypospadias -המרכיב מערכת אברי המין ומומי ילודים עם  : שיעור22תרשים 
 

 
 

 (.23יציבים לאורך השנים )תרשים  Indeterminate sex and Pseudohermaphroidismשיעורי 
 
 

 םמו עםחי  לידות 1,000-ל ילודים שיעור: 23 תרשים
 Indeterminate sex and Pseudohermaphroidism  
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 מערכת השתן .9

 

Urinary system 

Atresia and stenosis of urethra and bladder neck 

Cystic kidney disease 

Exstrophy of urinary bladder 

Obstructive defects of renal pelvis and ureter 

Renal agenesis, dysgenesis and Potter's syndrome 

 
 
 
 

 

ומאז  2009ועד שנת  2003במשך השנים נרשמה מגמת עלייה במומים במערכת השתן משנת 

 Obstructive defects ofמאבחון (. העלייה נובעת לרוב 24השיעורים במגמת ירידה מתונה )תרשים 

renal pelvis and ureter בנוסף גם חלה  (.24 תרשים)בחלק מהמקרים  ןבהריו שהוא אבחון פרינטלי

ומאז מגמת ירידה  2006עד שנת Renal agenesis, dysgenesis and Potter's syndrome -עליה ב

 (.25 תרשים). יתר מרכיבי מערכת השתן יציבים לאורך השנים (25 תרשים)מתונה 

 

 

 

 תת קבוצה ו השתן מערכת מומיילודים עם : שיעור 24תרשים 
Obstructive defects of renal pelvis and ureter חי לידות 1,000-ל 
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 עם מומיחי  לידות 1,000-ל: שיעור ילודים 25תרשים 

Cystic kidney disease, Renal agenesis, dysgenesis and Potter's syndrome, 
Atresia and stenosis of urethra and bladder neck, Exstrophy of urinary bladder 
 
 

 

  

 

 

 

 מערכת השרירים והשלד .10

 

 

Musculoskeletal 

Chondrodystrophy including Achondroplasia 

Club foot - talipes equinovarus 

Lower Limb reduction defects 

Osteogenesis imperfecta 

Polydactyly 

Syndactyly 

Unspecified Limb reduction defects 

Upper Limb reduction defects 

 

 

 

 

 

-ו  Syndactylyמומים . הימצאות הוהשלד השרירים השנים חלה ירידה במומים במערכתבמשך 

Polydactyly (26)תרשים  הירידהממגמת  מהווים חלקלאורך השנים ואינם  היציב. 
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-ו Syndactyly ותת קבוצות  והשלד השרירים במערכת מומים עם ילודים : שיעורי26תרשים 

Polydactyly חי לידות 1,000-ל 

 

 

 

לא  אם כי  Lower limb reductionשיעורי כמו גם ירדו עם השנים   Upper limb reductionשיעורי 

 (.27)תרשים  Unspecified limb reduction-עליה ב לעומת זאת, נרשמהניכר. אופן ב

 

 

 חי לידות 1,000-ל Limb reduction עם חיים ילודים : שיעורי27תרשים 
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  כולל Chondrodystrophyיציב לאורך השנים. שיעורי  Osteogenesis imperfectaל שהשיעור 

Achondroplasia   ירדו. שיעוריClub foot - talipes equinovarus משנת  .עלושוב ורדו, , יעלו

אך   Club footנצפתה שונות גבוהה בדיווח בתי החולים על  .(28)תרשים   ירידה תינרא 2010

  (.29)תרשים  השונות קטנה יותר 2014שנת ב

 

 עם מומי  חי לידות 1,000-לי ילודים : שיעור28תרשים 

Club foot - talipes equinovarus, Chondrodystrophy including Achondroplasia, 
Osteogenesis imperfecta  

 
 

 

 

  2014 -ו 2010, 2005, 2000שדווחו מבתי חולים בשנות   Club foot: שיעורי 29תרשים 

 בתי חולים שלא דיווח על אף מקרה של רגל סוסנית לא מוצגים( ) לידות חי 1,000-ל
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 דופן הבטן .11

Abdominal wall defects 

Prune belly syndrome 

Gastroschisis 

Omphalocele 

 

 

 

 .(30 תרשים) השנים לאורך דופן הבטן מומיחלה עליה בהימצאות 

 לראשונה נקבע קוד ייחודי  2008-בלבד. ב Prune belly syndromeנרשמו מומי  2008עד שנת 

Omphalocele  כל מרכיבי מומי דופן הבטן.בקידודים נקבעו  2009ומשנת 

 

 

 

 לידות חי  1,000-לומומי מרכיבי דופן הבטן  דופן הבטן מומיילודים חיים עם שיעור  :30 תרשים

 

 

 מומים אחרים .12

Other  

Congenital alopecia and other anomalies of hair 

Conjoined twins 

Malformation syndromes affecting multiple systems 

Marfan's syndrome 

Prader-willi syndrome 

Situs inversus 

Tuberous Sclerosis 
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הייתה במגמת  Congenital alopecia and other anomalies of hairקבוצת מומים אחרים ובתוכה 

 Malformation syndromesומאז במגמת ירידה. בתוך הקבוצה יש תת קבוצה של  2006עלייה עד 

affecting multiple systems התייצב  , אח"כ השיעור2006-2008 עלייה עד תשגם הייתה במגמ

 (.31)תרשים  ובשנתיים האחרונות נרשמה ירידה קטנה

 

 חי לידות 1,000-ל מומים אחרים ותת קבוצות המערכת עם ילודים שיעור :31 תרשים

Congenital alopecia and other anomalies of hair, Malformation syndromes 
affecting multiple systems  

 
 ( 32 תרשיםומאז התייצב. ) 2006במגמת עליה עד היה   Situs inversusשיעור

 
 חי לידות 1,000-ל  Situs inversusעם  חיים ילודים שיעור: 32תרשים 
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   ( .33 תרשים) יתר הפריטים הינם במגמת ירידה Prader-willi syndrome -פרט ל

 
 

 חי  לידות 1,000-ל חיים ילודים שיעור: 33תרשים 
Tuberous Sclerosis, Marfan's syndrome, Prader-willi syndrome, Conjoined 
twins  

 
 
 

 

 אנומליות כרומוזומליות .13

Chromosomal 

Down Syndrome 

Edwards Syndrome / Trisomy 18 

Fragile X 

Gonadal dysgenesis / Turner 

Klinefelter Syndrome 

Patau Syndrome / Trisomy 13 

 
 

 

 

 Down -הירידה מקבילה לירידה ב ,השנים לאורך כרומוזומליות אנומליותהימצאות בירידה  החל

Syndrome (34 תרשים). 
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  Down Syndromeותת קבוצה ות כרומוזומליותאנומלי עם חיים ילודים שיעור :34 תרשים

 חי לידות 1,000-ל
 

 
 
 

 Trisomy 13 ,Trisomy 18 ו- Turner Syndrome ומאז במגמת  2004-2005 היו במגמת עליה עד

 (.35 תרשים) יציב לאורך השנים Klinefelter Syndrome -במגמת ירידה ו  Fragile Xירידה. 

 

 

 חי  לידות 1,000-ל חיים ילודים : שיעור35תרשים 

Edwards Syndrome / Trisomy 18, Patau Syndrome / Trisomy 13 ,Gonadal 

dysgenesis Turner, Klinefelter syndrome, Fragile X  
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 גנטי .14

Genetic Syndromes / microdeletions 

DiGeorge Syndrome 

 

 
 
 

 (.36ומאז השיעור יציב )תרשים  2006היו במגמת עליה עד שנת גנטיות  אנומליות
 
 
 

 לידות חי 1,000-ל גנטיות אנומליות עם חיים ילודים שיעור :36 תרשים
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 סיכום:

 המידע באגף המנוהל האשפוזים למאגר שדווחו 2000-2015 בשנים מולדים מומים נתוני מסכם הדוח

 .החולים בבתי מקודדים הילוד אשפוז סיכומי אבחנות. הבריאות במשרד

תת  עקב. מערכות שונות 2-הדיווח של מומים מולדים ב ישיעורבין  שוואההתפתח מתוך הדוח זה 

 סיכומי אשפוז הילוד.באבחנות המומים המולדים מבוסס על דוח זה  ,להודעת הלידהבספח הדיווח 

 עקביתירידה מעטה ולא במחצית הראשונה של שנות האלפיים וככלל נצפתה עליה בשיעור סך המומים 

 .  2006משנת 

עיניים  , דופן הבטן,השתןאברי המין, מערכת לב וכלי דם, נצפתה עליה בשיעור מומים במערכות 

 (. 5, תרשים 4ואנומליות גנטיות )תרשים 

 ואנומליות רירים ושלד, נשימה, מערכת העיכול, שנצפתה ירידה בשיעור המומים במערכת העצבים

 .(5 תרשים, 4 תרשים) כרומוזומליות

  .המומים אחרות חלו שנויים מזעריים בשיעורהבמערכות 

, Anencephalus   Encephalocele,כגון שבמומים  תמלמד 2014-ב דרכי הדיווחהשוואה של שתי 

Gastroschisis, Omphalocele  Conjoined twins, ו- Exstrophy of urinary bladder  יש דווח

 Spina Bifida -ב .100% -מערכת סיכום אשפוז ילוד בבין תואם בין מערכת דווח על גבי הספחים ל

מהדיווחים על גבי הספחים ביחס  46%התקבלו רק  Hydrocephalus -בו 71%אחוז הכיסוי היה רק 

. 78%  היה הכיסוי אחוז לעין הנראה מום גם שהינו שסועה בשפה לאלו שדווחו בסיכומי אשפוז הילוד.

  אשפוז הילוד. מיביחס לסיכו 69% -ל 20%בין  נעבמומי לב מורכבים הכיסוי בספחים 

 (.3)נספח  

 דיון:

ילדים קרב לתחלואה משמעותית ב לבריאות הציבור, מאחר והם גורמיםניטור מומים מולדים חשוב 

 סיבה ( וה41.5%הערבית ) באוכלוסייהלתמותת תינוקות  סיבה המובילהומבוגרים.  מומים מהווים ה

 1(.%26.5לתמותת תינוקות ביהודים ואחרים ) ה בחשיבותהייהשנ

 60%-כ כלללמשרד הבריאות  הלידהלהודעת ספח במומים מולדים על  הדיווח המזוהה, 2009עד 

 ווחיבכיסוי הדחלה ירידה משמעותית  2009בסיכומי אשפוז הילוד. לאחר שנרשמו וקודדו המומים  סךמ

.  שיעור המומים המדווחים בסיכומי האשפוז דומה יותר לשיעור מומי (3)תרשים  בספח להודעת הלידה

  2,3.מגמות במשך השניםת הערכהליותר אמין  נראה מקורועל כן  ,במדינות מפותחותהלידה המדווחים 

. (NTD) לירידה במומים בתעלה העצבית במערכת העצביםהירידה בכלל המומים ניתן לייחס את 

עם הדגש על ", לכל אישה ובכל יום"משרד הבריאות ממליץ על תוסף חומצה פולית  2000משנת 

והפחותה  יהירידה היותר משמעותית שנצפתה בספינה ביפידה  4שלושה החודשים לפני ההריון.

 7-5מתואר בספרות.מה למתאי אננצפליה
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על הימצאות של  מדווחבאירופה   8- 10בעולם. דווחהיה בשיעור מומים לבבים מקבילה לעליה שיהעל

אינה אחידה הגדרת מומי לב    8 .6.9ובצפון אמריקה  10.2 בריטניהב לידות חי, 000,1-ל 8.2מומי לב 

מבחינת סוגי המומים הכלולים, החומרה או הגדרתם כמום נפרד כאשר שייכים לתסמונות אחרות, לכן 

ובמערכות   Eurocat-במערכות ה  2,3,8. של שיעור מומי לב מולדיםבינלאומית השוואה יש להיזהר ב

אינם נרשמים דאון  כגון מום לב מורכב בילד עם תסמונתמומים המלווים סינדרומים לאומיות אחרות 

אשר ייתכן והם חלק כ לב ומומים אחריםהכל מומי  וספרנדוח לעצמם אלא כסינדרום הספציפי. ב

 .ספציפי מסינדרום

 ,וגינקולוגיה במיילדות סאונד-לאולטרה החברה ועד ידי על עמדה נייר פורסם 06.03.2006 בתאריך

 הרמה את להעלות תהיהי העמדה ניירת מטר.  בהריון סאונד-אולטרה לבדיקת הנחיותכלל ש

 טובה ברמה סאונד-אולטרה בדיקות ביצוע ולאפשר מיילדותי סאונד-באולטרה עוסקיםשל ה המקצועית

 מסביב תהנצפדם הלב וכלי המערכת במומים בו  VSD באבחוני עלייה 11.כאחד והפרטי הציבורי במגזר

  .פרינטלי אבחוןשל נה תוצאה ה הייחלק מהעליכי ייתכן . 2005-2006 לשנת

עם שיעור   Tetralogy of Fallotארה"ב היו בגיה רגיאו אטלנטהיותר בבלב המורכבים השכיחים המומי 

לידות  1,000-ל 0.23עם שיעור של  Transposition of great vessels -לידות חי ו 1,000-ל 0.47של 

מאז חלה ירידה בשיעור , (13-12מים )תרשי אצלנוהשכיחות הזו דומה למדווח , 2005-1998 חי בשנים

 9מומים האלו.

ל שהאישה מבוגרת ככ  10,12,13.שהיהסיכון ללידת תינוק עם מום ובמיוחד עם מום לב עולה עם גיל הא

  12,2יותר יש סיכון יתר לאנומליות כרומוזומליות ואנומליות כרומוזומליות מעלות את הסיכון למומי לב.

בשיעור מומי לב וכלי דם לעליה בגיל האם בלידה בישראל. אחוז  היייתכן וניתן ליחס חלק מהעלי 

 35מהלידות היו לנשים בגיל  15.2%, 2000מעלה במגמת עלייה. בשנת ו 35הלידות לנשים בגיל 

 14 .2015 מהלידות בשנת %1.62לעומת  ,ומעלה

 

עוברים מעלה את  הוהריון מרוב  13,14,הסיכוי להריון מרובה עובריםדל גם וגככל שגיל האישה עולה, 

  15-13הסיכון למום. 

 

, 3%-מ נמוך עוברים מרובת בלידה שנולדו הילודים אחוז ,25 גיל עד יולדות בקרב 2015-בישראל ב

 ובגיל 15.3% 40-44 בגיל, 12.1% 35-39 בגיל, 8.2% 30-34 בגיל, 5.4% היה האחוז 25-29 בגיל

 14 .עוברים מרובות לידות היו חי לידות מסך רבע ומעלה 45
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 :מגבלות הדוח

 
 והמידע הקידוד מערכת עם ייחודי חולים בית כל. החולים מבתי שהתקבל המידע פי על מתבסס הדוח

, כפי המילולי בשונה מקידוד של גורם אחד ארצי שנעשה בקידוד הספח להודעת לידה זאת. שלו

  שנקבע בתקנון.

 ימים 10 תוך למשרד מורות על דוח מומים בעייתי. התקנותשימוש בסכומי לידה כמערכת סקור 

 בית מערכת ומהלך לקידודים ממתינים אלא אמת בזמן מועברים אינם האשפוז מהלידה. סיכומי

 ייתכן לא ורצוף עקבי בתהליך המועברים לידה ספחי ובהעדר אמת בזמן דווחים אין בפועל. החולים

 העלייהאמת, מה שדרוש לאתר סכנות לציבור סביבתיות, זיהומיות ואחרות כגון  ניטור בזמן

 חמורים המיוחסים להדבקות בנגיף זיקה.  במיקרוצפליה ומומי מוח

דוח זה כולל מומים שאובחנו בלידות חי ואינו כולל מומים שאובחנו בהריונות שהסתיימו ללא לידת יילוד 

חיוני לכלול מידע על מומים  ארעות מומים מולדים במשך השניםחי. כדי לבצע מעקב אחר שינויים בהי

המתגלים בכל ההריונות ולא רק בהריונות המסתיימים בלידות חי. בנוסף הדוח אינו כולל מומים 

שאובחנו לאחר שחרור הילוד, מגבלה זו נכונה גם במערכת הספחים. המשרד נערך כעת בעדכון 

 שנים. 6ד לגיל התקנות שיאפשרו הרחבת חובת הדיווח ע

מומים להגורמים הרבים כולל מידע על אינו  אךאשפוז הילודים, ה של לא מזוהמידע מבוסס על זה דוח 

שואי קרובים במשפחה, גורמי הסביבה הפיזית של האם והעובר ברחם, תזונת יתורשה, נמולדים כמו 

, ובמיוחד נישואי קרובים מומיםללבירור גורמים אפשריים רחב יותר נדרש מידע  3,16.האם וגיל האם

לא ניתן  ,יש לזכור כי גם לאחר בירור 71 .קשר חזק ללאום היש ל, תופעה שקיימת בישראל ובמשפחה

בהיעדר דיווח מלא אודות לאום בחרנו   (3,16).במחצית מהמומים המולדים להצביע על גורם ספציפי

 .  אוכלוסייהללא הפרדה בין קבוצות  האוכלוסייהלהציג לכלל 

 עם ירדו  Upper limb reduction שיעוריחסרון נוסף. הינו בתי חולים ין בהאבחנות  השונות בקידוד

 Unspecified-ב עליה נרשמהן שנים באותך א ,הם אף ירדו Lower limb reduction ושיעורי השנים

limb reduction (20 תרשים.)  בקידוד  תי או נובע משינויהשוני במספר המומים הינו אמאם ההשאלה

קיימת אפשרות , כיוון שכללנו לרוב מומים שנקבעו להם אבחנות ספציפיות בבתי החולים השונים.

 לא נכללו.  באבחנות לא ספציפיותבטעות שמומים שקודדו 

השונות הגבוהה בשיעורי הדיווח בין בתי חולים כפי שעולה מההשוואה של דיווח על מומים במערכת 

ונות בין בתי חולים יכולה לנבוע מתת דיווח בחלק מבתי החולים,  מדאיגה. ש 8העצבים בתרשים 

מהשונות באבחון או מטעויות בקידוד בתוך בית החולים.  למשל, ההבדל הגדול בין בתי החולים בדווח 

, Obstructive hydrocephalus -הסובל מ IVHמעלה את השאלה האם תינוק עם   Hydrocephalusעל 

 קודד בהתאם.  מצב נרכש ולא מום מולד
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 המלצות:
 

 .ואנושיים טכנולוגיים פתרונות דיווח מומים המשלב מערך הקמת על ממליצים אנחנו

   .המערך חייב להיות מזוהה, אמין, מלא עם דווח בזמן אמת 

 בירור מידע על פרטי ההורים, סביבה, חשיפה לגורמים ל נחוץ דווח מזוהה

 .  טרטוגניים, ועוד

 שדרוג הקידוד לICD-10-  אימוץ הגדרות , 2014עדכניEurocat  וביצוע

 נחוצים לשיפור אמינות הדיווח.   בתי החוליםבקידוד הואימות  הבקר

  הרחבת הדיווח למומים המאובחנים אחרי שחרור היילוד, ומומים בלידות

 עובר מת והפסקות הריון נחוצה לשלמות הדיווח.  

 ר גילוי עיתי של סכנות לבריאות הציבור חשוב שהדיווח יהיה בזמן אמת על מנת לאפש

 והתערבות במועד. 

 

 
 היקף המומים המולדים בלידות חיבדיקה של קידוד האבחנות בסיכום אשפוז היילוד מאפשר  שימוש ב

ווח  ישיפור הדקרה על הדיווח בספח להודעת הלידה. קיימת חשיבות רבה בלפי סוגי המומים, וכן ב

ד על והמידע על מנת לאפשר ניתוח מעמיק של האוכלוסיות בסיכון וללמ בפירוטהן המזוהה הן בהיקף ו

גורמים אפשריים למומים מולדים. השיפור הנדרש כולל הרחבת רשימת המומים מחויבי דיווח לכלול 

 תורשתיות.  המחלות ה

 ובמרכזים Eurocat-אשר בשימוש ה ICD-10 :Version 23 June 2008מומלץ לעבור לקידוד  הספחים ב 

אחרים וכן הגדרותיהם התפעוליות של המומים להעלאת דיוק האבחנות ולאפשר השוואתן למקומות 

  Hydronephrosis-ו VSDמומים כמו  Eurocat-. בICD-10 2004 אחרים. קידוד הספחים נעשה היום ב

 דווחל אמורים Eurocat-ה הגדרות פי עלמוגדרים היטב מבחינת טבעם וגודלם הגורם לאחידות בקידוד. 

 .הלידה לאחר בדיקות פי עלורק  ומעלה מ"מ 10 הוא אם רק  Hydronephrosis על

 ווח.ילשפר את הדומאמציהם אנחנו מודים לכולם על הרצון 
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Congenital 
Malformations  תקנות בריאות העם: 2004מומים מחייבי דווח : 1נספח   

SYSTEM 
ICD-10 סעיף 

פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

כל הפריטים בסעיף  *
     מספרי     מחייבי דווח

 NERVOUS :  Q00* Anencephaly and similar malformations 
Q00.0 Anencephaly 740_ 

     Q00.1 Craniorachischisis 7401_ 

     Q00.2 Iniencephaly 7402_ 

  Q01* Encephalocele Q01.0 Frontal encephalocele 7420_ 

     Q01.1 Nasofrontal encephalocele 7420_ 

     Q01.2 Occipital encephalocele 7420_ 

     Q01.8 Encephalocele of other sites 7420_ 

     Q01.9 Encephalocele, unspecified 7420_ 

  Q02 Microcephaly Q02 Microcephaly 7421_ 

  
Q03* Congenital hydrocephalus 

Q03.0 Malformations of aqueduct of Sylvius 7423_ 

     Q03.1 Atresia of foramina of Magendie and Luschka 7423_ 

     Q03.8 Other congenital hydrocephalus 7423_ 

     Q03.9 Congenital hydrocephalus, unspecified 7423_ 

  
Q04.0 Congenital malformations of corpus callosum 

Q04.0 Congenital malformations of corpus callosum 7422_ 

  Q04.1 Arhinencephaly Q04.1 Arhinencephaly 7422_ 

  Q04.2 Holoprosencephaly Q04.2 Holoprosencephaly 7422_ 

  
Q04.3 Other reduction deformities of brain 

Q04.3 Other reduction deformities of brain 7422_ 

  Q04.4 Septo-optic dysplasia Q04.4 Septo-optic dysplasia 7422_ 

  Q04.5 Megalencephaly Q04.5 Megalencephaly 7424_ 

  Q04.6 Congenital cerebral cysts Q04.6 Congenital cerebral cysts 7424_ 

  
Q04.8 Other specified congenital malformations of brain 

Q04.8 Other specified congenital malformations of brain 7424_ 

  
Q04.9 Congenital malformation of brain, unspecified 

Q04.9 Congenital malformation of brain, unspecified 7429_ 

  

Q05* 
Spina bifida with hydrocephalus and or without 
hydrocephalus 

Q05.0 Cervical spina bifida with hydrocephalus 74101_ 

     Q05.1 Thoracic spina bifida with hydrocephalus 74102_ 

     Q05.2 Lumbar spina bifida with hydrocephalus 74103_ 

     Q05.3 Sacral spina bifida with hydrocephalus 74103_ 

     Q05.4 Unspecified spina bifida with hydrocephalus 74100_ 

     Q05.5 Cervical spina bifida without hydrocephalus 74191_ 
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     Q05.6 Thoracic spina bifida without hydrocephalus 74192_ 

SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 

 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

     Q05.7 Lumbar spina bifida without hydrocephalus 74193_ 

     Q05.8 Sacral spina bifida without hydrocephalus 74193_ 

     Q05.9 Spina bifida, unspecified 74190_ 

  Q06* Malformations of spinal cord Q06.0 Amyelia 7425_ 

     Q06.1 Hypoplasia and dysplasia of spinal cord 7425_ 

     Q06.2 Diastematomyelia 7425_ 

     Q06.3 Other congenital cauda equina malformations 7425_ 

     Q06.4 Hydromyelia 7425_ 

     Q06.8 Other specified congenital malformations of spinal cord 7425_ 

 NERVOUS :     Q06.9 Congenital malformation of spinal cord, unspecified 7429_ 

  Q07.0 Arnold-Chiari syndrome Q07.0 Arnold-Chiari syndrome 74100_ 

  

Q07.8 
Other specified congenital malformations of 
nervous system 

Q07.8 Other specified congenital malformations of nervous system 7428_ 

  
Q07.9 

Congenital malformation of nervous system, 
unspecified Q07.9 Congenital malformation of nervous system, unspecified 7429_ 

           

EYE, EAR, FACE           

AND NECK:  

Q11.0-
Q11.1 

Anophthalmos 
Q11.0 Cystic eyeball 74303_ 

     Q11.1 Other anophthalmos 74300_ 

  Q11.2 Microphthalmos Q11.2 Microphthalmos 7431_ 

  Q12.0 Congenital cataract Q12.0 Congenital cataract 7433_ 

  

Q12.1-

91 
Other congenital lens malformation 

Q12.1 Congenital displaced lens 7433_ 

     Q12.2 Coloboma of lens 7433_ 

     Q12.3 Congenital aphakia 7433_ 

     Q12.8 Other congenital lens malformations 7433_ 

     Q12.9 Congenital lens malformation, unspecified 7433_ 

  Q13.0 Coloboma of iris Q13.0 Coloboma of iris 74346_ 

  Q13.1 Absence of iris Q13.1 Absence of iris 74345_ 

  
Q13.2 Other congenital malformations of iris 

Q13.2 Other congenital malformations of iris 74346_ 

  Q15.0 Congenital glaucoma Q15.0 Congenital glaucoma 7432_ 

  
Q16.0 Congenital absence of (ear) auricle 

Q16.0 Congenital absence of (ear) auricle / anotia 74401_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 

 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

  

Q16.1 
Congenital absence, atresia and stricture of 
auditory canal (external) 

Q16.1 
Congenital absence, atresia and stricture of auditory canal 
(external) 74402_ 

  
Q16.2 Absence of eustachian tube 

Q16.2 Absence of Eustachian tube74424_ 74424_ 

      

 
  

   

  
Q16.3 Congenital malformation of ear ossicles 

Q16.3 Congenital malformation of ear ossicles 74404_ 

  
Q16.4 Other congenital malformations of middle ear 

Q16.4 Other congenital malformations of middle ear 74403_ 

  
Q16.5 Congenital malformation of inner ear 

Q16.5 Congenital malformation of inner ear 74405_ 

  

Q16.9 
Congenital malformation of ear causing 
impairment of hearing, unspecified 

Q16.9 
Congenital malformation of ear causing impairment of hearing, 
unspecified 74400_ 

  Q17.2 Microtia Q17.2 Microtia 74423_ 
 

 

CIRCULATORY          

  
Q20* 

Congenital malformations of cardiac chambers 
and connections       

  Q20.0   Q20.0 Common arterial truncus 7450_ 

  
Q20.1-

Q20.5   Q20.1 Double outlet right ventricle 74511_ 

     Q20.2 Double outlet left ventricle 7451_ 

     Q20.3 Complete Transposition great vessels 74510_ 

     Q20.3 Discordant ventriculoarterial connection 7451_ 

     Q20.4 Double inlet ventricle / single ventricle 7453_ 

     Q20.5 Discordant atrioventricular connection 7450_ 

  
Q20.8-

Q20.9 
Congenital malformation of cardiac chambers 
and connections Q20.8 

Other congenital malformations of cardiac chambers and 
connections 7458_ 

  Q21.0,   Q21.0 Ventricular septal defect 7454_ 

  
Q21.2-
Q21.8 

Congenital malformations of cardiac septum 
Q21.2 Common atrioventricular canal 74569_ 

       Endocard cushion def NEC 74560_ 

       Ostium primum atrial septal defect (type I) 74561_ 

     Q21.3 Tetralogy of Fallot 7452_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

  CIRCULATORY 
Q21.4 Aortopulmonary septal defect 

Q21.4 Aortopulmonary septal defect 7450_ 

     Q21.8 Other congenital malfomations of cardiac septum 7459_ 

  
Q22* 

Congenital malformations of pulmonary valve or 
tricuspid valve Q22.0 Pulmonary valve atresia 74601_ 

     Q22.1 Congenital pulmonary valve stenosis 74602_ 

     Q22.2 Congenital pulmonary valve insufficiency 74609_ 

     Q22.3 Other congenital malformations of pulmonary valve 74600_ 

     Q22.4 Congenital tricuspid stenosis 74601_ 

     Q22.5 Ebstein's anomaly 7462_ 

     Q22.6 Hypoplastic right heart syndrome 7461_ 

    Q22.8 Other congenital malformations of tricuspid valve 7461_ 

     Q22.9 Congenital malformation of tricuspid valve, unspecified 7461_ 

  
Q23.0 Congenital stenosis of aortic valve 

Q23.0 Congenital stenosis of aortic valve 7463_ 

  
Q23.1 Congenital insufficiency of aortic valve 

Q23.1 Congenital insufficiency of aortic valve 7464_ 

  Q23.2 Congenital mitral stenosis Q23.2 Congenital mitral stenosis 7465_ 

  Q23.3 Congenital mitral insufficiency Q23.3 Congenital mitral insufficiency 7466_ 

  Q23.4 Hypoplastic left heart syndrome Q23.4 Hypoplastic left heart syndrome 7467_ 

  
Q24.4 Congenital subaortic stenosis 

Q24.0 Dextrocardia Malposition of heart 74687_ 

  
Q24.0 Dextrocardia 

Q24.1 levocardia Malposition of heart 74687_ 

  
Q24.1 Levocardia 

Q24.2  Cor triatum 74682_ 

  
Q24.2 Cor triatum 

Q24.3 Pulmonary infudibular stenosis 74683_ 

  Q24.3 Pulmonary infudibular stenosis Q24.4 Congenital subaortic stenosis 74681_ 

 Q24.5 Malformation of coronary vessels Q24.5 Malformation of coronary vessels 74685_ 

  
Q25.1-

Q25.4 
Malformations of aorta 

Q25.1 Coarctation of aorta 7471_ 

     Q25.2 Aortic atresia/stenosis 74722_ 

     Q25.3 Aortic atresia/stenosis 74722_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

 CIRCULATORY    Q25.4 Cong anom of aorta NOS 74720_ 

     Q25.4 Anomalies of aortic arch 74721_ 

     Q25.4 Cong anom of aorta NEC 74729_ 

  

Q25.5-

Q25.7 
Malformations of pulmonary artery 

Q25.5 Atresia of pulmonary artery 74731_ 

     Q25.6 Stenosis of pulmonary artery 74739_ 

     Q25.7 Other congenital malformations of pulmonary artery 7473_ 

  Q26.2 Total anomalous pulmonary venous connection Q26.2 Total anomalous pulmonary venous connection 74741_ 
 
 

  
   

           

RESPIRATORY           

  Q30.0 Choanal atresia Q30.0 Choanal atresia 7480_ 

  
Q32.1 Malformation of trachea 

Q32.1 malformation of trachea 7483_ 

  Q33.0 Congenital cystic lung Q33.0 Congenital cystic lung 7484_ 

  
Q33.3 Agenesis of lung 

Q33.3 Agenesis of lung 7485_ 

  
Q33.6 Hypoplasia and dysplasia of lung 

Q33.6 Hypoplasia and dysplasia of lung 7485_ 

           
 

CLEFT LIP, CLEFT 

PALATE, CLEFT LIP 

AND PALATE:          

  
Q35.0-
Q35.6, 

Cleft palate 
  Cleft palate 7490X 

  
Q35.8-

Q35.9 
Cleft palate 

      

  Q36* Cleft lip   Cleft lip 7491X 

  
Q37* cleft palate with cleft lip 

  Cleft lip with cleft palate 7492X 

DIGESTIVE           

  Q39.0 Atresia of oesophagus without fistula Q39.0 Atresia of oesophagus without fistula 7503_ 

  
Q39.1 

Atresia of oesophagus with tracheo-oesaphageal 
fistula Q39.1 Atresia of oesophagus with tracheo-oesophageal fistula 7503_ 

  
Q39.2 

Congenital tracheo-oesophageal fistula without 
atresia Q39.2 Congenital tracheo-oesophageal fistula without atresia 7503_ 

  
Q41* 

Congenital absence, atresia and stenosis of small 
intestine Q41.0 Congenital absence, atresia and stenosis of duodenum 7511_ 

     Q41.1 Congenital absence, atresia and stenosis of jejunum 7511_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

     Q41.2 Congenital absence, atresia and stenosis of ileum 7511_ 

     Q41.8 
Congenital absence, atresia and stenosis of other specified parts 
of small intestine 7511_ 

     Q41.9 
Congenital absence, atresia and stenosis of small intestine, part 
unspecified 7511_ 

DIGESTIVE  
Q42* 

Congenital absence, atresia and stenosis of large 
intestine Q42.0 absence, atresia and stenosis of rectum with fistula 7512_ 

     Q42.1 absence, atresia and stenosis of rectum without fistula 7512_ 

     Q42.2 absence, atresia and stenosis of anus with fistula 7512_ 

     Q42.3 absence, atresia and stenosis of anus without fistula 7512_ 

     Q42.8 absence, atresia and stenosis of other parts of large intestine 7512_ 

     Q42.9 absence, atresia and stenosis of large intestine, part unspecified 7512_ 

  Q43.1 Hirschsprung’s disease Q43.1 Hirschsprung’s disease 7513_ 

  
Q43.7 Persistent cloaca 

Q43.7 Persistent cloaca 7515_ 

  

Q44.0-

Q44.5 
malformations of gallbladder or bile ducts 

Q44.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of gallbladder 75160_ 

     Q44.1 Other congenital malformations of gallbladder 75169_ 

     Q44.2 Atresia of bile ducts 75161_ 

     Q44.3 Congenital stenosis and stricture of bile ducts 75161_ 

     Q44.4 Choledochal cyst 75169_ 

     Q44.5 Other congenital malformations of bile ducts 75169_ 

  Q45.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of pancreas Q45.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of pancreas 7517_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

 

GENITAL ORGANS 

AND URINARY 

SYSTEM:          

  
Q54* Hypospadias 

Q54.0 Hypospadias, balanic 75261_ 

     Q54.1 Hypospadias, penile 75261_ 

     Q54.2 Hypospadias, penoscrotal 75261_ 

     Q54.3 Hypospadias, perineal 75261_ 

     Q54.4 Congenital chordee 75263_ 

     Q54.8 Other hypospadias 75261_ 

     Q54.9 Hypospadias, unspecified 75261_ 

  Q55.0 Absence and aplasia of testis Q55.0 Absence and aplasia of testis 75289_ 

     Q55.5 Penile anomalies NEC 75269_ 

  Q56.0 Hermaphroditism, not elsewhere classified Q56.0 Hermaphroditism, not elsewhere classified 7527_ 

  
Q56.1-

Q56.4 
Pseudohermaphroditism 

Q56.1 Male pseudohermaphroditism, not elsewhere classified 7527_ 

     Q56.2 Female pseudohermaphroditism, not elsewhere classified 7527_ 

     Q56.3 Pseudohermaphroditism, unspecified 7527_ 

     Q56.4 Indeterminate sex, unspecified 7527_ 

  Q60* Renal agenesis/hypoplasia Q60.0 Renal agenesis, unilateral 7530_ 

     Q60.1 Renal agenesis, bilateral 7530_ 

  
   

Q60.2 Renal agenesis, unspecified 7530_ 

     Q60.3 Renal hypoplasia, unilateral 7530_ 

     Q60.4 Renal hypoplasia, bilateral 7530_ 

     Q60.5 Renal hypoplasia, unspecified 7530_ 

     Q60.6 Potter's syndrome 7530_ 

  Q611 Cystic kidney diseases Q61.0 Congenital single renal cyst 75311_ 

     Q61.1 Polycystic kidney, infantile type 75314_ 

     Q61.2 Polycyst kid-autosom dom 75313_ 

     Q61.3 Polycystic kidney NOS 75312_ 

     Q61.4 Renal dysplasia 75315_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

 GENITAL ORGANS 

AND URINARY 

SYSTEM:    Q61.5 Medullary cystic kidney 75316_ 

     Q61.5 Medullary sponge kidney 75317_ 

      

     Q61.8 Other cystic kidney diseases 75319_ 

     Q61.9 Cystic kidney diseas NOS 75310_ 

  Q62.1 Atresia and stenosis of ureter Q62.1 Atresia and stenosis of ureter 75329_ 

  Q62.4 Agenesis of ureter Q62.2 Agenesis of ureter 7534_ 

  Q62.7 Congenital vesico-uretero-renal reflux Q62.7 Congenital vesico-uretero-renal reflux 7534_ 

  Q64.0 Epispadias Q64.0 Epispadias 75262_ 

  Q64.1 Exstrophy of urinary bladder Q64.1 Exstrophy of urinary bladder 7535_ 

  Q64.2 Congenital posterior urethral valves Q64.2 Congenital posterior urethral valves 7536_ 

  Q64.5 Congenital absence of bladder and urethra Q64.5 Congenital absence of bladder and urethra 7538_ 

           
 

MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM:           

  Q66.0 Talipes equinovarus / Clubfoot Q66.0 Talipes equinovarus /Clubfoot 75451_ 

  Q69* Polydactyly Q69.0 Accessory finger(s) 75501_ 

     Q69.1 Accessory thumb(s) 75501_ 

     Q69.2 Accessory toe(s) 75502_ 

     Q69.9 Polydactyly, unspecified 75500_ 

  Q70* Syndactyly Q70.0 Fused fingers 75510_ 

     Q70.1 Webbed fingers 75510_ 

     Q70.2 Fused toes 75510_ 

     Q70.3 Webbed toes 75510_ 

     Q70.4 Polysyndactyly 75510_ 

     Q70.9 Syndactyly, multiple/NOS 75510_ 

  Q71* Reduction defects of upper limb(s) Q71.0 Congenital complete absence of upper limb(s) 75520_ 

     Q71.1 Congenital absence of upper arm and forearm with hand present 75520_ 

     Q71.2 Congenital absence of both forearm and hand 75520_ 

     Q71.3 Congenital absence of hand and finger(s) 75528_ 

     Q71.4 Longitudinal reduction defect of radius 75526_ 

     Q71.5 Longitudinal reduction defect of ulna 75527_ 

     Q71.6 Lobster-claw hand 75558_ 

     Q71.8 Other reduction defects of upper limb(s) 75520_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 

פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

 MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM:    Q71.9 Reduction defect of upper limb, unspecified 75520_ 

  
Q72* Reduction defect of lower limb 

Q72.0 Congenital complete absence of lower limb(s) 75530_ 

     Q72.1 Congenital absence of thigh and lower leg with foot present 75533_ 

     Q72.2 Congenital absence of both lower leg and foot 75535_ 

     Q72.3 Congenital absence of foot and toe(s) 75538_ 
          

     Q72.4 Longitudinal reduction defect of femur 75534_ 

     Q72.5 Longitudinal reduction defect of tibia 75536_ 

     Q72.6 Longitudinal reduction defect of fibula 75537_ 

     Q72.7 Split foot 75538_ 

     Q72.8 Other reduction defects of lower limb(s) 75530_ 

     Q72.9 Reduction defect of lower limb, unspecified 75530_ 

  
Q73* Reduction defects of unsfecified limb(s) 

Q73.0 Congenital absence of unspecified limb(s) 7554_ 

     Q73.1 Phocomelia, unspecified limb(s) 7554_ 

     Q73.8 Other reduction defects of unspecified limb(s) 7554_ 

  
Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenital 

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita 75489_ 

  
Q75.0-

Q75.10 
Craniosynostosis 

Q75.0 Craniosynostosis 7560_ 

     Q75.1 Craniofacial dysostosis 7560_ 

  
Q76.3 

Congenital scoliosis due to congenital bony 
malformation Q76.3 Congenital scoliosis due to congenital bony malformation 7542_ 

  
Q76.4 

Other congenital malformations of spine, not 
associated with scoliosis Q76.4 

Other congenital malformations of spine, not associated with 
scoliosis 75610_ 

  
Q77* 

Osteochondrodysplasia with defects of growth of 
tubular bones and spine Q77.0 Achondrogenesis 7564_ 

     Q77.1 Thanatophoric short stature 7564_ 

     Q77.2 Short rib syndrome 7563_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 

פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM:    Q77.3 Chondrodysplasia punctata 75659_ 

     Q77.4 Achondroplasia 7564_ 

     Q77.5 Dystrophic dysplasia 7564_ 

     Q77.6 Chondroectodermal dysplasia 75655_ 

     Q77.7 Spondyloepiphyseal dysplasia 7564_ 

     Q77.8 
Other osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular 
bones and spine 7564_ 

     Q77.9 
Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones 
and spine, unspecified 7564_ 

  Q78.0 Osteogenesis imperfecta Q78.0 Osteogenesis imperfecta 75651_ 

      

  Q78.9 Osteochondrodysplasia, unspecified Q78.9 Osteochondrodysplasia, unspecified 75650_ 

  Q79.0 Congenital diaphragmatic hernia Q79.0 Congenital diaphragmatic hernia 7566_ 

  Q79.1 Other congenital malformations of diaphragm Q79.1 Other congenital malformations of diaphragm 7566_ 

  Q79.2 Omphalocele Q79.2 omphalocele 75672_ 

  

Q79.3 Gastroschisis 

Q79.3 Gastroschisis 75673_ 

  

Q79.4 Prune belly syndrome 

Q79.4 Prune belly syndrome 75671_ 

 
     

 

OTHER            

  
Q81* Epidermolysis bullosa* 

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex 75739_ 

     Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis 75739_ 

     Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica 75739_ 

     Q81.8 Other epidermolysis bullosa 75739_ 

     Q81.9 Epidermolysis bullosa, unspecified 75739_ 

  Q84.0 Congenital alopecia Q84.0 Congenital alopecia 7574_ 

  
Q84.8 aplasia cutis 

Q84.8 
aplasia cutis NOS Other specified congenital malformations of 
integument 7578_ 

  
Q87* Congenital malformation syndromes 

Q87.0 
Congenital malformation syndromes predominantly affecting facial 
appearance 7560 

  
   

Q87.1 
Congenital malformation syndromes predominantly associated 
with short stature 75981_ 
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SYSTEM ICD-10 סעיף 
פרטי 
 ICD-9 פרטי הסעיף / מילולי הסעיף 

  
   

Q87.2 Congenital malformation syndromes predominantly involving limbs 75989_ 

     Q87.3 Congenital malformation syndromes involving early overgrowth 75989_ 

  
   

Q87.4  Marfan's syndrome 75982_ 

     Q87.5 
Other congenital malformation syndromes with other skeletal 
changes 75989_ 

  

 

  Q87.8 
Other specified congenital malformation syndromes, not elsewhere 
classified 75989_ 

  

Q89.3 Situs inversus 

Q89.3 Situs inversus 7593_ 

  

Q89.4 Conjoined twins 

Q89.4 Conjoined twins 7594_ 

 

     

      

CHROMOSOMAL 

ABNORMALITIES 
         

  Q90* Down’s syndrome   Down's syndrome, unspecified 7580_ 

  

Q91.0 - 

Q91.3 
Trisomy 18 / Edwards' syndrome, unspecified 

  Trisomy 18 / Edwards' syndrome, unspecified 7582_ 

  

Q91.4 - 

Q91.7 
Trisomy 13 / Patau's syndrome, unspecified 

  Trisomy 13 / Patau's syndrome, unspecified 7581_ 
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  EUROCAT-וח על פי הודילמומים : 2נספח 

   

SYSTEM ICD 9 CODE Text 

 
Abdominal wall defects 

75671X 
Prune-Belly syndrome 

Abdominal wall defects 75672X Omphalocele 

Abdominal wall defects 75673X Gastroschisis 

   

Absence of external ear 74401X Anotia 

   

Cardiovascular 7450X Common arterial truncus 

Cardiovascular 74510X Transposition of great vessels 

Cardiovascular 74511X Double outlet right ventricle 

Cardiovascular 7452X Tetralogy of Fallot 

Cardiovascular 7453X Single ventricle 

Cardiovascular 7454X VSD 

Cardiovascular 7456X Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects 

Cardiovascular 74601X Pulmonary valve atresia 

Cardiovascular 74602X Pulmonary valve stenosis 

Cardiovascular 7461X Tricuspid atresia and stenosis 

Cardiovascular 7462X Ebstein's anomaly 

Cardiovascular 7463X Congenital stenosis of aortic valve 

Cardiovascular 7464X Congenital insufficiency of aortic valve 

Cardiovascular 7465X Congenital mitral stenosis 

Cardiovascular 7466X Mitral valve insufficiency 

Cardiovascular 7467X Hypoplastic left heart 

Cardiovascular 74710X Coarctation of aorta 

Cardiovascular 74721X Anomalies of aortic arch 

Cardiovascular 74722X Aortic atresia / stenosis 

Cardiovascular 7473X Anomalies of pulmonary artery 

Cardiovascular 74741X Total anomalous pulmonary venous return 
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SYSTEM ICD 9 CODE Text 

Chromosomal 7580X Down Syndrome 

Chromosomal 7581X Patau syndrome / Trisomy 13 

Chromosomal 7582X Edwards syndrome / Trisomy 18 

Chromosomal 7586X Gonadal dysgenesis / Turner 

Chromosomal 7587X Klinefelter syndrome 

Chromosomal 75983X Fragile X 

   

   

Digestive 7503X Tracheoesophageal fistula, esophageal atresia and stenosis 

Digestive 7511X Atresia and stenosis of small intestine 

Digestive 7512X Atresia and stenosis of large intestine, rectum, and anal canal 

Digestive 7513X Hirschsprung’s disease and other congenital functional disorders of colon 

Digestive 75161X Biliary atresia 

Digestive 7516X Anomalies of gallbladder, bile ducts, and liver 

Digestive 7517X Anomalies of pancreas 

Digestive 7566X Diaphragmatic hernia and other anomalies of diaphragm 

   

Genetic syndromes and microdeletions 27911X DiGeorge Syndrome 

Genetic syndromes and microdeletions 27912X Wiskott–Aldrich syndrome 

Genetic syndromes and microdeletions 2791X Genetic syndromes and microdeletions 

Genetic syndromes and microdeletions 7598X Genetic syndromes and microdeletions 

   

Genital / hypospadias 75261X Hypospadias 

Genital / hypospadias 7527X Indeterminate sex and Pseudohermaphroidism 

   

Musculoskeletal 75451X Club foot - talipes equinovarus 

Musculoskeletal 7550X Polydactyly 

Musculoskeletal 7551X Syndactyly 

Musculoskeletal 7552X Upper Limb reduction defects 

Musculoskeletal 7553X Lower Limb reduction defects 

Musculoskeletal 7554X Unspecified Limb reduction defects 

Musculoskeletal 7564X Chondrodystrophy including Achondroplasia 

Musculoskeletal 75651X Osteogenesis imperfecta 
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SYSTEM ICD 9 CODE Text 

Neural Tube Defects 740X Anencephaly and similar malformations 

Neural Tube Defects 741X Spina bifida 

Neural Tube Defects 7420X Encephalocele 

   

   

   

Neurological 740X Anencephaly and similar malformations 

Neurological 741X Spina bifida 

Neurological 7420X Encephalocele 

Neurological 7421X Microcephaly 

Neurological 7422X Reduction Deformities of brain 

Neurological 7423X Hydrocephalus ( exclude if 740X, 741X or 7420X are present) 

   

Ophthalmic 7430x Anopthalmus 

Ophthalmic 7432X Congenital glaucoma / Buphthalmos NOS 

Ophthalmic 74330X Congenital cataract 

Ophthalmic 74331X Congenital cataract 

Ophthalmic 74332X Congenital cataract 

Ophthalmic 74333X Congenital cataract 

Ophthalmic 74334X Congenital cataract 

   

Orofacial clefts 7490X Cleft palate 

Orofacial clefts 7491X Cleft lip 

Orofacial clefts 7492X Cleft lip with cleft palate 

   

Other 7574X Congenital alopecia and other anomalies of hair 

Other 7593X Situs inversus 

Other 7594X Conjoined twins 

Other 7595X Tuberous Sclerosis 

Other 75981X Prader-willi syndrome 

   

   

SYSTEM ICD 9 CODE Text 
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Other 75982X Marfan's syndrome 

Other 75989X Malformation syndromes affecting multiple systems 

   

Respiratory 7480X Choanal atresia 

Respiratory 7484X Congenital cystic lung 

Respiratory 7485X Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung 

   

   

   

   

SYSTEM ICD 9 CODE Text 

Severe Cardiac anomalies 7450X Common arterial truncus 

Severe Cardiac anomalies 74510X Transposition of great vessels 

Severe Cardiac anomalies 7452X Tetralogy of Fallot 

Severe Cardiac anomalies 7453X Single ventricle 

Severe Cardiac anomalies 7456X Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects 

Severe Cardiac anomalies 74601X Pulmonary valve atresia 

Severe Cardiac anomalies 74602X Pulmonary valve stenosis 

Severe Cardiac anomalies 7461X Tricuspid atresia and stenosis 

Severe Cardiac anomalies 7462X Ebstein's anomaly 

Severe Cardiac anomalies 7463X Congenital stenosis of aortic valve 

Severe Cardiac anomalies 7464X Congenital insufficiency of aortic valve 

Severe Cardiac anomalies 7465X Congenital mitral stenosis 

Severe Cardiac anomalies 7466X Mitral valve insufficiency 

Severe Cardiac anomalies 7467X Hypoplastic left heart 

Severe Cardiac anomalies 74710X Coarctation of aorta 

Severe Cardiac anomalies 74721X Anomalies of aortic arch 

Severe Cardiac anomalies 74741X Total anomalous pulmonary venous return 

   

Urinary system 7530X Renal agenesis, dysgenesis and Potter's syndrome 

Urinary system 7531X Cystic kidney disease 

Urinary system 7532X Obstructive defects of renal pelvis and ureter 

Urinary system 7535X Exstrophy of urinary bladder 

Urinary system 7536X Atresia and stenosis of urethra and bladder neck 
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2014 

 ילודה: ספח הלידה ואשפוז מספר דווחים 

 

    

 אשפוז הילוד מום
ספח 
 הלידה

% 
 System כיסוי

Anencephaly 8 8 1.00 Neurological 

Encephalocele 8 8 1.00 Neurological 

Hydrocephalus 85 39 0.46 Neurological 

Microcephaly 172 34 0.20 Neurological 

Reduction Deformities of brain 44 34 0.77 Neurological 

Spina Bifida 17 12 0.71 Neurological 

Total neurological 334 134 0.40 Neurological 

     

 אשפוז הילוד מום
ספח 
 הלידה

% 
 System כיסוי

Anopthalmus 4 1 0.25 Eye 

Congenital cataract 25 18 0.72 Eye 

Congenital glaucoma /  Buphthalmos  NOS 5 1 0.20 Eye 

Total malformations of eye 34 20 0.59 Eye 

     

 אשפוז הילוד מום
ספח 
 הלידה

% 
 System כיסוי

Anotia /Congenital absence of ear 2  0.00 Ear 

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Anomalies of pulmonary artery 153 26 0.17 Cardiovascular 

Aortic atresia / stenosis 3 3 1.00 Cardiovascular 

Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects 32 18 0.56 Cardiovascular 

Coarctation of aorta 57 27 0.47 Cardiovascular 

Common arterial truncus 7 2 0.29 Cardiovascular 

Congenital insufficiency of aortic valve 77 20 0.26 Cardiovascular 

Congenital mitral stenosis 6 1 0.17 Cardiovascular 

Congenital stenosis of aortic valve 19 6 0.32 Cardiovascular 

Double outlet right ventricle 15 3 0.20 Cardiovascular 

Ebstein's anomaly 13 7 0.54 Cardiovascular 

Hypoplastic left heart 29 12 0.41 Cardiovascular 

Mitral valve insufficiency 53 20 0.38 Cardiovascular 
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Pulmonary valve atresia 20 10 0.50 Cardiovascular 

Pulmonary valve stenosis 131 59 0.45 Cardiovascular 

Single ventricle 6 3 0.50 Cardiovascular 

Tetralogy of Fallot 39 27 0.69 Cardiovascular 

Transposition of great vessels 47 28 0.60 Cardiovascular 

Tricuspid atresia and stenosis 16 5 0.31 Cardiovascular 

VSD 1,318 818 0.62 Cardiovascular 

Anomalies of  aortic arch 53 25 0.47 Cardiovascular 

Total cardiovascular 2,100 1124 0.54 Cardiovascular 

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung 25 12 0.48 Respiratory 

Choanal atresia 18 12 0.67 Respiratory 

Congenital cystic lung 7 3 0.43 Respiratory 

Total respiratory defects 50 27 0.54 Respiratory 

 
 

 

 
 

 

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Cleft palate 64 53 0.83 Orofacial clefts 

Cleft lip 37 29 0.78 Orofacial clefts 

Cleft lip with  cleft palate 36 25 0.69 Orofacial clefts 

Total orofacial clefts 137 107 0.78 Orofacial clefts 

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Anomalies of gallbladder, bile ducts, and liver 32 2 0.06 Digestive 

Anomalies of pancreas 6 2 0.33 Digestive 

Atresia and stenosis of large intestine, rectum, and anal canal 51 31 0.61 Digestive 

Atresia and stenosis of small intestine 32 16 0.50 Digestive 

Biliary atresia 6  0.00 Digestive 

Diaphragmatic hernia and other anomalies of diaphragm 27 31 1.15 Digestive 

Hirschsprung’s disease and other congenital functional disorders 9 5 0.56 Digestive 

Tracheoesophageal fistula, esophageal atresia and stenosis 40 39 0.98 Digestive 

Total digestive 203 126 0.62 Digestive 
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 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Hypospadias 585 478 0.82 Genital organs 

Indeterminate sex and Pseudohermaphroidism 3 0 0.00 Genital organs 

Total malformations of genital organs 588 478 0.81 Genital organs 

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Atresia and stenosis of urethra and bladder neck 15 5 0.33 Urinary 

Cystic kidney disease 83 46 0.55 Urinary 

Exstrophy of urinary bladder 1 1 1.00 Urinary 

Obstructive defects of renal pelvis and ureter 820 523 0.64 Urinary 

Renal agenesis, dysgenesis and Potter's syndrome 70 61 0.87 Urinary 

Total malformations of urinary system 989 636 0.64 Urinary 

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Chondrodystrophy including Achondroplasia 6 11 1.83 Musculoskeletal 

Club foot - talipes equinovarus 32 78 2.44 Musculoskeletal 

Lower Limb reduction defects 14 6 0.43 Musculoskeletal 

Osteogenesis imperfecta 3 1 0.33 Musculoskeletal 

Polydactyly 200 128 0.64 Musculoskeletal 

Syndactyly 215 81 0.38 Musculoskeletal 

Unspecified Limb reduction defects 12 3 0.25 Musculoskeletal 

Upper Limb reduction defects 15 13 0.87 Musculoskeletal 

Total musculoskeletal 497 321 0.65 Musculoskeletal 

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Gastroschisis 5 5 1.00 Abdominal wall 

Omphalocele 7 7 1.00 Abdominal wall 

Prune belly syndrome 1  0.00 Abdominal wall 

Total abdominal wall defects 13 12 0.92 Abdominal wall 
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 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Congenital alopecia and other anomalies of hair 16 14 0.88 Other 

Conjoined twins 1 1 1.00 Other 

Malformation syndromes affecting multiple systems 42 22 0.52 Other 

Marfan's syndrome 2  0.00 Other 

Prader-willi syndrome 1  0.00 Other 

Situs inversus 17 8 0.47 Other 

Total other defects 79 45 0.57 Other 

     

     

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Down Syndrome 84 88 1.05 Chromosomal 

Edwards syndrome / Trisomy 18 13 11 0.85 Chromosomal 

Fragile X 1  0.00 Chromosomal 

Gonadal dysgenesis / Turner 3 2 0.67 Chromosomal 

Klinefelter syndrome 2 2 1.00 Chromosomal 

Patau syndrome / Trisomy 13 4 7 1.75 Chromosomal 

Total chromosomal 107 110 1.03 Chromosomal 

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

DiGeorge Syndrome 1  0.00 Genetic 

Genetic syndromes and microdeletions 52 42 0.81 Genetic 

Wiskott–Aldrich syndrome 53  0.00 Genetic 

Total genetic 106 42 0.40 Genetic 
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 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Atrioventricular septal defect /Endocardial cushion defects 32 18 0.56 Severe cardiac 

Coarctation of aorta 57 27 0.47 Severe cardiac 

Common arterial truncus 7 2 0.29 Severe cardiac 

Congenital insufficiency of aortic valve 77 20 0.26 Severe cardiac 

Congenital mitral stenosis 6 1 0.17 Severe cardiac 

Congenital stenosis of aortic valve 19 6 0.32 Severe cardiac 

Ebstein's anomaly 13 7 0.54 Severe cardiac 

Hypoplastic left heart 29 12 0.41 Severe cardiac 

Mitral valve insufficiency 53 20 0.38 Severe cardiac 

Pulmonary valve atresia 20 10 0.50 Severe cardiac 

Pulmonary valve stenosis 131 59 0.45 Severe cardiac 

Single ventricle 6 3 0.50 Severe cardiac 

Tetralogy of Fallot 39 27 0.69 Severe cardiac 

Total anomalous pulmonary venous return 6 4 0.67 Severe cardiac 

Transposition of great vessels 47 28 0.60 Severe cardiac 

Tricuspid atresia and stenosis 16 5 0.31 Severe cardiac 

Anomalies of  aortic arch 53 25 0.47 Severe cardiac 

Total severe cardiac anomalies 611 274 0.45 Severe cardiac 

     

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

 System כיסוי

Anencephaly 8 8 1.00 Neural tube defects 

Encephalocele 8 8 1.00 Neural tube defects 

Spina Bifida 17 12 0.71 Neural tube defects 

Total neural tube defects 33 28 0.85 Neural tube defects 
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 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

  כיסוי

Total neurological 334 134 0.40  

Total malformations of eye 34 20 0.59  

Total anotia 2  0.00  

Total cardiovascular 2,100 1124 0.54  

Total respiratory defects 50 27 0.54  

Total orofacial clefts 137 107 0.78  

Total digestive 203 126 0.62  

Total malformations of genital organs 588 478 0.81  

Total malformations of urinary system 989 636 0.64  

Total musculoskeletal 497 321 0.65  

Total abdominal wall defects 13 12 0.92  

Total other defects 79 45 0.57  

Total chromosomal 107 110 1.03  

Total genetic 106 42 0.40  

Total major anomalies 5,239 3182 0.61  

 
   

 

 

 ספח הלידה אשפוז הילוד מום
% 

  כיסוי

Total severe cardiac anomalies 611 274 0.45  

Total neural tube defects 33 28 0.85  
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