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HIV וםחת ביארצה זהמרכ תפעילו שאינו

 HIV 1/2  בהקדבהל יותגולוסר אימות תוקיבד.1

HIV  בהקדבה יוהילזQUAL  וא PCR קותידוב  ייפגנ מסוע :תוילרוקלומ תוקיבד .2

 םייפתורם תילויפטל המתאה וא תוידמע תעיקב ךורצל HIV-1 ה יפיגנ ףוריצ .3

HIV 1/2  - בהקדבהל ותוגילסרו ת אימוותקדיב .1

 תודעבמ 9 - ב,ץאר בייםקה םיתורגלאה ע"פ .גיףנ בהקדבהל תודוחש ואמצנ שתומיגלד מותי אקותיד בע מבצכזהמר

 רישכמב םג תקדנב טקטיכרבא הישגר המיג דלכ .טקטיכאר רישכמ לש 4 רוד תוכער בתוקיבד תועצומב תורשומ

 ףסונב .הלא רקס תוקיבד 2ב  תויביטקאיר הנמצא שהמיגד לכל תועבוצמ םיגיפנל הבדעמב תומי האתוקידב .אסדיו

 ,יכזהמר ם הדקנבב דם נותמל םיעצוהמב םיטטס בתייבטקאיר הנמצא שהמיג דלכל תומיא תוקיבד תועצומב לכך

 תורשב .אסידו ירמכש בניתוינ שהקיבד צעת מבאל אך יעירב ור דל שהכער בגיתולוסר הקיבד צעתהמב ,א"מד

  (.1 רמספ הל טבהרא) סדאיו לאל  אחתקר סיקתבד קר םג תעוצמב תינישתלהפ

 לש הובתשהו הידמ ב. )GEENIUS( דאורי בברת חלש סויני'ג הכערב תועצומב ונלש הבדעמב תומיאה תוקיבד

 הזרתעב )XPERT QUAL(  דייפ סתברח לש הכערב תילרוקלומ הקיבד תעבוצמ תקסופמ וא תילילש תומי האתקיבד

 שי שירה וביתיח LAUQה בתושאם ת .גיףנ בהקב הדללתוש -  ליתילש LAUQ שובתת .הדש חהקב הדתוה לזןנית

 המיג דחולשל רךו צשי -פקתומס ו אתילילש  GEENIUSתובתש הם בםיקרמה לכב ,ת זאתולמר .ףיגנ בהקדבה

 ךיאר שתךכ GEENIUS  יגולורהס תומיהא טבטס הקבהד רעדה וא יגולור סךוהיפ ראשל םייעושבכ ךו תפתוסנ

  .מתאמ יגולוסר טטס לש הצאות לע סוסבמ תויהל יךימש  HIVב הקב הדל שןואשרה וחויהד

 ת אתמכמס 1 רספמ הלטב .סניוגי תדיקוב  ובוצע ןהמ 747-ל ;ותאימל תדגימו 774  ולבקתה 2020 תנשב

 ט)פר אדממ תוקיבדה תירבמ .חותלו שתודעבמ ילפ םיגרומבב  HIV- בהקדבה ל שימות האתקיד בתואתוצ תוגלתפה

  .ותיובי חויה כזיםהמר רשאמ ועיגה שתוקיבדה ללכמ 83.4% .יותלילש ויה (ייםלשת
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(קדנב ואותל תוזרו חתוקיבד לותלכנ) חלוש כז מרי לפמותי אתוקיבד תוצאת :1 ס'מ הלטב
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 % ילילש % קמסופ %יבויח תוקיבד ה"ס תלחו שהבדעמ

4 1  11095  בוליכיא

15 3  7182  ןוסנילב

10 5 85 20  םילשויר הדסה

37 0 63 19  הלו עפקמעה

94 5 1 288  *"אמד

18 5 77 82  יכבמ

29 14 57 21  הקוורס

30 0 70 23  תוחדאמ ח"קופ

0 0 100 20  ןלקפ

2 0 98 49  םרמב

80 0 20 10  תיטינאלסהפ תורש

6 9 85 34  איבש

 
 תודבעבמימת יקי שעיבור ראס דדיוקת יבדלומה בד תוספנ תינוינשקה יבדב ושימשן יאן ייעדאך  4ור כת דבערות עשנ"א  במדקרת הסוקיבד*

 .לאשריבות רשוהמ

  לארשיב 2020ב  וחדוו שםשאינה ספרמ

 כזמר בהעשתנ)ש  חוזרתהקיבדב השרווא 2020ב  התמוא ףיגנל ייםובי חםיותהש םישאנה מספר דוח בםיללכנ

 שותמהר םישאנ וא פא מריריית ,חוזרת הקיבדב ושרו אאלש םייבויח יםקבדנ םיללכנ לא .(ינואשח הרלוהש

 אתוושה ביושק שי ןכל) תומיאה יקתבדב תויבוי חצאמנ שתוקיבדה לכ ייםוביכח וחווד 2018 ינלפ  .1תיניטלסהפ

 הושל שללוכ 361 אוה 2020  בולגנת שאיםנשה מספר ,הלא םינוירטיקר יל פע .(2018 ינשלפ חותולד תווצאהת

 ןכלו םיגרובם יאנש 379ו וחוד 2019נת שב .(דלי  אםרתעבה בוקדבנ לא שאיםנש 358) י חיובהרהומ וקדבנש

 וקשנדבם יאשהנ שתושל .( 5% -כ לש הידיר) חיםוודמה יםשאנה רמספ בהידירה הכיממש שכםלס ןנית

 .יםוגרב ם כברמהם יישנו"ל וחו בולדנ ייוב חורהמהף יגהנהעברת ב

 35-44  ליגה תבוצק .םירגב ויה יםשאנהמ( 256) 71.5% .ןימו ליג ילפ איםנשה גולי פאת ארמת 1 פר מסםירשת

  (.32%) ריותב הלודגה תההי ניםש

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 .חובד וללכנ לא (2) רשותהמ איםנש וא( 2) פא מריריית( 3) רת חוזהקיד בבורושא לאש םייבויח נםיה שאיםנש 7 1



 
 
 ליגו ןימ יפל הנהש ווחודש םיגרוים הבאנשה רותא :1 ס'מ יםשרת
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MSM איה הלוגדה ןוכי הסתבוצק .ןימ יולפ ןוכיס תוצוקב יפל םיגרובה םישאנה גולי פתא תארמת 2 פרמס הלטב

(35%).

 

 ןימו ןוכיס בוצתק יפל וווחד שריםגו הבאיםנשה ורתא :2 ס'מ הלטב

 תקבוצ
סיכון 

 ה"ס זכר הקבנ 

MSM   125 125

OGE-F 21  28 49

OGE-IL  29 3463 

 IDU 913  22

HETERO  39 36 75

24 20 4   עדו יאל
 

 
 יאוצי  OGE- ILל;אשריי חאזר םניאש תוימנדאת וצי אראוצי – OGE-Fים; רגבעם ן ימי סחיים מייקם המירגב –MSM קרא:מ

; הק בהזרםימס ישתמשמ – IDU ;(תוינדמא תוארצ בוקנדבש לאשרי ידילי םיללכנ)  לאישר יחאזר םניהש תוימנדא תוארצ
HETERO- םיילאוסקסוטרהן יי מסחיים מייקמים האשנ 
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    2017-2020 םנישה צאי ממתאושוה
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 הידרי תמגמ כרתנ .תויקרע ןוכיס 'בק ילפ 2017-2020 ניםבש ונובחא שאיםנשה תוגלתפה  אתארתמ 2 'מס שיםתר

 רפ במסהילע ף אשיו טתלו בהדיר ןיא ןוכיהס צותוקב רשא באך 2018מ להח HETERO ןוכיס 'ובקמ םישאנה במספר

 .(ו זהוצקבב םיללכנ לאשרי י אזרחיםייופ)את תוימ אנדצותאר בוקדבנ שיםלראישה איםנשה

 

2020 ניםבש ונובחשא םיגרו באיםשנ ותגלפהת :2 ס' מיםשרת ןוכיס ותבוצק ילפ 2017 -
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 HIV - בהקדבה הויזילQUAL   תיקודבו  PCR  תדיקוב ,גיפינ ס עומותקדיב .2

 םידלימ ןכומת HIV , 141- בהקבלהד דבחש PCR תוקיבד 155  ועבוצ ףוסנ ב.יגיפנ סמוע ותקיבד 2066 ועבוצ

 הקב בהדשד חלש םיקרמב .(טולובנוימיאו תוילרוקלומ) ותינוצי חתוכיא תוקיבד 13 ,יוביח הורהמ הקב בהדיםודהחש

  .ילאירו א"נור א"נ דיוהילז  XPERT QUALטיקב (39 ה"ס) תוקיבדה  וכערנ טיתוקא

 

 HLA סוג עתקבי ך לצורא"דנ קתהפ .3

.HLA ה עתיקב ךורצל רקמות גוויסל רעבוהש "אנ דה מוצןכומת HLA  יעתקבל ועיגה דם מותיגד 61

62  

 םפתיי תרוםטיפוליל המאתה  אותדועמי קביעת ךלצור HIV-1 ינגיפ ףיצור .4

 ךומנ יגיפנ סמוע שלב ועבוצ אל ןכומת 11. רוטאזולפ טזפיקרנסטר רסרבל דותימע קותידבל ולקבתה גימותד  971

 . תוקיבד 186 ל ית סופהובשנמסרה ת .םולש לתבותייהתח דרעה לבש ו אתוחר אתוינכט ותיבס

)53(  - באמצנ  A ן זתת  -ב אמצנC    ן זת ת,(14) ותקיבדהמ 7.5% -ב  G וא AG  ן זת ת, תוקיבדהמ   28.5%

 .דלב בתוקיבד שולש בונמצא םיאחר ן זיתת . תוקיבדהמ (37) 19.9% -ב קר B  ן זתת וליוא תוקיבדהמ (79) 42%

 

 הלועהפ ףושית לע (םיובלקסיו . ז'גבו בוט ם ש. דר"ד) אותירבה רד במשדסייוא תחפלש הקלמחל :תדותו

 .שךממתה
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