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מאת

 גריכטר ח. דרי
למעבדות המחלקה מנהל

 בהבנת לי עזרו אשר השונות הצבור לבריאות מעבדות למנהלי נתונה תודתי *

 מחוזית, הצבור, לבריאות המעבדה מנהלת רבינוביץ, סונית לדרי הדו״ח:
 לוין, סריל ולדר' ולנסיובים לתרביבים המכון מנהל שכטר, ינקו לדרי

 המרכזיות, מהמעבדות אלה כל - דם וקבוצות לאימונוהמטולוגיה המכון מנהל
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 י-ם, האנטומולוגית, המעבדה מנהלת פנר, הדוה לדרי ירושלים; רפואה,

 אבו-כביר, פליכס, ע״ש הצבור לבריאות המעבדה מנהלת פורר, יונה לדרי

 אבו-כביר, המחוזית, הצבור, לבריאות המעבדה מנהל לינדנבאום, יצחק ולדר'

 חיפה; הצבור, לבריאות המעבדה מנהלת ,m.p.h. זליגמן, רחל לגבי

 באר-שבע. הבריאות, לשכת המחוזית, המעבדה מנהלת פלצנר, נצחיה למגי

 בכל והענפים המדורים המרכזים, מנהלי לכל להודות ברצוני כן כמו
הצבור. לבריאות המעבדות
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הצבור לבריאות והמעבדות למעברות המחלקה

למעבדות המחלקה תפקידי

 אך הקודמות, בשנים ספלה בהן השונות במשימות לספל למעבדות המחלקה המשיכה 1976 בשנת

חדשות. משימות אליה התווספו

הבאים: היו המחלקה תפקידי

הן: ואלה הצבור לבריאות המעבדות על פקוח .1

ירושלים המרכזיות, המעבדות א.

ירושלים רפואה, חמרי של ולתקנים לבקורת המכון ב.

ירושלים האנטומולוגית, המעבדה ג.

יפו לנגיפים, המרכזית המעבדה ד.

אבו-כביר פליכם, ע״ש הצבור לבריאות המעבדה ה.

חיפה המחוזית, הבריאות לשכת הצבור, לבריאות המעבדה ו.

באר-שבע המחוזית, הבריאות לשכת הצבור, לבריאות המעבדה ז.

הממשלתיים. בבתי-החולים המיקרוביולוגיות המעבדות עם מקצועי קשר .2

 מכונים, (קביעת ־ממשלתיים־עירוניים הממשלתיים בבתי-החולים המעבדות במבנה טפול .3

 יחידת ועם במשרדנו אדם לכח המחלקה עת פעולה בשתוף וזאת וענפים) מדורים מעבדות,

המדינה. שירות נציבות של התקנים

 ואימונוגלובולינים) נסיובים (תרכיבים, למיניהם ביולוגים חמרים לאספקת דאגה .4
הם: ואלה

 פוליו נגד תרכיב

 חצבת נגד תרכיב
אדמת נגד תרכיב

 (סטנוס-דיפתריה-שעלת) משולש תרכיב

 (טטנוס-דיפתריה) כפול תרכיב

 טטנוס של טוקסואיד

 ברווזים) (מעובר כלבת נגד תרכיב

הצהובה קדחת נגד תרכיב

 בעל-חיים) (ממקור כלבת נגד היפראימוני נסיוב

 הומני) (ממקור כלבת נגד ספציפי אימונוגלובוליו

 הומני) (ממקור טטנוס נגד אנטיטוקסין

 דיפתריה נגד אנטיטוקסיו

 צפע נגד נסיוב

 אפעה נגד נסיוב

הצהוב העקרב נגד נסיוב



 B ו- A ביוולנטי בוטוליזם, נגד נסיוב
 גז-גנגרן נגד נסיוב

 וקציניה נגד ספציפי אימונוגלובוליו
 שעלת נגד ספציפי אימונוגלובולין

חזרת נגד ספציפי אימונוגלובוליו

ארציים מדבזים לייסוד דאגה .5

 תם ואלה ארציים מרכזים 20 קיימים היו 1976 סוף ועד חדש מרכז נוסד 1976 בשנת

ירושלים המרכזיות, במעבדות

לאנטרובקטריאצאה ארצי מרכז .1
למלמונלה ארצי מרכז .2

בטה-המוליטיים לסטרפטוקוקים ארצי מרכז .3

לכולירה ארצי מרכז .4

אבו-כביר פליכס, ע״ש הצבור לבריאות במעבדות

לטרפונמטוסיס ארצי מרכז .5

לטוקסופלזמוסיס ארצי מרכז .6

 שיגלה. ושל פג' בשיטת ופרטיפואיד טיפואיד זני של לטיפיזציה ארצי מרכז .7

יפו לנגיפים, המרכזית במעבדה

לשפעת ארצי מרכז .8
לאדמת ארצי מרכז .9

לפוליו ארצי מרכז .10

חיפה הצבור, לבריאות במעבדה

 סטפילוקוקים של לאנטרוטוקסין ארצי מרכז .11

צריפין אסף־הרופא, החולים בית הבקטריולוגי, במכון

הפג' בשטת סטפילוקוקים של לטיפיזציה ארצי מרכז .12

מין מחלות כגורמי ולקלאמידיות למיקופלזמה ארצי מרכז .13

תל-השומר שיבא, ע״ש הרפואי מרכז הבקטריולוגי, במכון

למניגוקוקים ארצי מרכז .14

תל-השומר השתלות, של האימונולוגיה ביחידה

 רקמות לסווג ארצי מרכז .15

חיפה רמב״ם, בבית-החולים

-2-

לפסאודומונם ארצי מרכז .16
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נס-ציונה הביןלוגי, במכון

ללפטוספירוסים ארצי מרכז .17

רפואית למיקולוגיה ארצי מרכז .18

לריקציאסיס ארצי מרכז .19

כית-דגן הוטרינרי, במכון

לברוצלה ארצי מרכז .20

:המשרד של ארורות יחידות עם קשרים .6

 וביחוד במשרדנו ויחידות מחלקות מספר עם אמיצים עבודה קשרי קיימה למעבדות המחלקה

 הממונה של המחלקה בארץ, הבריאות לשכות ולילד, לאם המחלקה לאפידמיולוגיה, המחלקה עם
 המשרד, דובר הרוקחות, אגף הרפואיים, המקצועות על הממונה של המחלקה חוץ, קשרי על

ועוד. אספקה שירותי הקליטה, יחידת אדם, כח של המחלקה

:חוץ גורמי עם קשדים .7

 של המעבדות מחלקת כגון: ובחו״ל בארץ שונים מוסדות עם קשרים קיימה למעבדות המחלקה
 מעבדות הוירולוגית); המחלקה (ביחוד בירושלים לרפואה בית-הספר הכללית, קופת-חולים

 נס-ציונה ביולוגי, למחקר המכון בבית-דגן; הוטרינרי המכון השונות; חולים קופות של

עם אמיץ קשר קיים כן כמו וכוי. בצה״ל האפידמיולוגי השירות יפו; אדם, דוד מגן

 למחלות המחלקה ביולוגיים; חמרים של לסטנדרטיזציה המחלקה עם וביחוד א.ב.ע.

 בארצות c.d.c. עם בלונדון; לשפעת הבינלאומי המרכז עם ווירליות; בקטריאליות
ועוד. הברית

 בועדות השתתפות .8

מקצועיות: ועדות

הבאות: בועדות פעילות היתה 1976ב-
הוירולוגית הועדה א.

ולמעבדות לאפידמיולוגיה הועדה ב.

הבאים: הנושאים 1976ב- הועלו אלה ועדות בשתי

מוחזקים ובאיזורים בישראל פוליו .1
טוקסואיד טטנוס של דחף .2
בישראל 1975ב- חצבת .3

ובישראל בעולם שפעת .4
בישראל שיגלוסיס .5

נגדה והחסון השחפת .6
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 כאשר פעילותו!, את זו ועדת המשיכה 1976ב- :הצבור לבריאות למעבדות הועדה ג.

 שנוי שטות, פתוח אקטואליים, נושאים הועלו הצבור לבריאות המעבדות מנהלי בפגישת
.וכוי הבדיקות רשום טופם

חיילים של לחסוו בקשר המדוכה על ישבה הועדה :לישמניה נגד לחסון הועדה ד.

לפרזיטולוגיה, המחלקה ע״י הוכן אשר בתרכיב השמוש אשרה והיא לישמניה נגד בתרכיב *
ירושלים. לרפואה, ספר בית

ארגוניות מנהליות ועדות י

מוסמכים רפואיות מעבדות לעובדי ובי דרגה לאשור הועדה ה.

 מעבדות עובדי של תלת-חדשית השתלמות אשרה והיא 1976ב- גם בעבודתה המשיכה הועדה

אלה. מעבדות של המטרות את המשרתים שונים מעבדתיים בנושאים מוסמכים רפואיות

 (מעבדות הבריאות משרד של ממעבדות עובדים של נכר מספר כזו השתלמות עברו 1976ב-

 מוסדות ובמספר בית-דגו הוטרינרי, המכון של במעבדות ;ובבתי-חולים) הצבור לבריאות
אחרים. ממשלתיים

מוסמכים רפואיות מעבדות לעובדי ז ג ו ררגה לאשור הועדה .ו

 לעובדי לענף" "אחראי של מעמד העניקה והיא בעבודה 1976 בשנת גם המשיכה לוגי הועדה

 לבריאות ובמעבדות ממשלתיים עירוניים ממשלתיים, בבתי-חולים מוסמכים רפואיים מעבדה
הצבור.

מעבדות עובדי של מקצועי לחנוך ועדה .ז

 למקצועות המחלקה מנהל שליד הנ״ל הועדה כחבר להשתתף המשיר למעבדות המחלקה מנהל
רפואיים.

הקליטה ליחידת ועזרה יעוץ ח.

 - עולים לקליטת הנוגע בכל הקליטה ליחידת כיועץ שמש למעבדות המחלקה מנהל
ובבתי־חולים. הצבור בריאות של המעבדות במסגרת והמטולוגים וביוכימאים מיקרוביולוגים

.1976ב- במעבדות נקלטו כאלה עולים של נכר מספר

במשרדנו אדם כח למחלקת יעוץ ט.

v עובדי של לתקנים הנוגע בכל אדם כח למחלקת קבוע כיועץ שמש למעבדות המחלקה מנהל

 מעבדה בשטחי וענפים מדורים מחלקות, ולקביעת הבריאות, משרד של המעבדות בכל מעבדות,
שונים.
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הצבור לבריאות המעבדות

 חיפה, תל-אביב, ירושלים, הגדולות: הערים 4ב- המצויות הצבור לבריאות המעבדות

 דו״ח (ראה החולפת בשנה צוינו אשר משימות אותו במלוי 1976ב- המשיכו באר-שבע
מהמעבדות. אחת בכל מפורט בדיון שיצוינו כפי חדשים תפקידים בתוספת )1975מ-

בירושלים הצבור לבריאות המעבדות א.
המרכזיות המעבדות .1

רפואה חמרי של ולתקנים לבקורת המכון .2
האנטומולוגית המעבדה .3

מעבדות: 3מ- מורכבות המרכזיות המעבדות .1

מחוזית - הצבור לבריאות המעבדה א.

ולנסיובים לתרכיבים המכון ב.

דם. וקבוצות לאימונוהמטולוגיה המכון ג.

מחוזית - הצבור לבריאות המעבדה א.

 בבדיקות סייעה היא כן כמו ירושלים; מחוז את לשרת המשיכה 1976ב- זו מעבדה

 את שרת לסטרפטוקוקים הארצי המרכז אשקלון. ואיזור עזה המערבית, לגדה תברואיות
אלה. חידקים של סופי באבחון בארץ השונות המעבדות

שונים: בשטחים המעבדה פעולות פירוט להלן

 תברואה. בשטח הנסקרת בתקופה זו במעבדה הפעילות על נתונים מביא 1 מם' לוח

 תברואיות בדיקות .1

.שתיה מי בדיקות א.

 ועזה. אשקלון בירושלים, שתיה מי בדיקות של תוצאות מביא 1 מם' לוח

:1 מם' לוח

דגימות אחוז מ״ל 100ב- קולי חידקי עם דגימות מם׳ ה״כ0
 3מ- יותר עםדגימות

 קולי חידקי
מ״ל 100ב-

 10ל- מעל
חידקים

 3-10 בין
חידקים

 3 עד
חידקים

הדגימות מקור

25.4 68 48 343 456
 מים מקורות

 . בירושלים
ובסביבותיה

38.6 54
*

67 192 313 אשקלון נפת

14.3 1 - 6 7 עזה

776 ה״כ0



 זו בטיטה פילטר. מיליפור באמצעות קולי חידקי ספירת שיטת במעבדה לשמוש נכנסה 1973ב-

 מ״ל 100ב- הידקים 3-10 בה נמצא כאשר חשודה שהדגימה נקבע ולכן מוחלטים ערכים מקבלים
 פקלי, קולי לנוכחות דגימות 23 נבדקו השנה במהלך .10 על עולה החידקים כשמספר ומזוהמת

.פקלי) לקולי המבחן לבצוע מספקת בכמות מגיעות הבדיקות כל (לא חיוביות. היו מהן 4

שחיה. בריכות בדיקות על נתונים מביא 2 מסי לוח

שחיה בריכות מי בדיקות ב.

 וסביבותיה. בירושלים שחיה בריכות מי של הבדיקות תוצאות מביא 2 מם׳ לוח

:2 מם׳ לוח
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 דגימות אחוז
קולי בחידקי מזוהמות

 דגימות* מם'
קולי בחידקי מזוהמות

ה״כ0
דגימות

מקור

30.8 29 94 שחיה בריכות

מ״ל. 100ב- קולי חידקי 3ל- מעל מכילות הן כאשר למזוהמות נחשבות הדגימות *

הגשה כלי בדיקות ג.

 וביריחו. בירושלים אוכל בבתי הגשה כלי של הסביבתיות הבדיקות תוצאות מביא 3 מם' לוח

:3 י מם לוח

 הדגימות אחוז
המזוהמות

 דגימות* מסי
מזוהמות

דגימות םה״כ המקור

65.7 46 70 המערבית ירושלים

79.1 19 24 המזרחית ירושלים

31.2 5 16 יריחו

70 110 ה״כ0

לכלי. כללית בספירה חידקים 100מ- יותר מצויים כאשר למזוהמות נחשבות *הדגימות

 מזון בדיקות ד.
ומוצריו חלב

בירושלים. אחרות ומחלבות תנובה של חלב ותוצרת חלב בדיקות תוצאות מביא 4 מם' לוח



:4 מסי לווו
-7-

 מזוהמות דגימות אחוז
קולי בחידקי

 מזוהמות דגימות מספר
קולי* בחידקי

דגימות םה״כ הדגימות סוג *

15.6 13 83 מפוסטר חלב

22.2 4 16  מפוסטר חלב
שומן דל

43.5 20 46 שוקו

39.2 29 74 חמאה

77.4 117 151  שונים חלב מוצרי
לגבינות פרט

124 גבינות

183 494 ה״כ0

 מ״ל 1ב- קולי חידקי 10מ- למעלה מכילות הן כאשר למזוהמות נחשבות *הדגימות
מ״ל. 1ב- 100,000 על עולה חידקים של כללי מספר כאשר גם ובחלב

 לציין יש מ״ל, 1ב- 100,000 על החידקים מספר עלה דגימות 8.3 מתוך חלב דגימות בחמש

 בהשוואה קולי בחידקי המזוהמות הדגימות מם' את משלישכמעט שוקו חלב י.צור שתהליו

בחלב. 15.6% לעומת 43.5% רגיל: מפוסטר לחלב

 חיוביים קואגולז סטפילוקוקים אשד, של אחת בבדיקה נמצאו חלב במוצרי פתוגנים לחידקים בסקר“

פתוגניים. חידקים נמצאו לא־ חוזרות בבדיקות . D רעלן יוצרי

ועוגות קרמים ה.

 בירושלים. ועוגות קרמים של בדיקות תוצאות מביא 5 מם' לוח

:5 מם׳ לוח

סטפילוקוקים סלמונלה דגימות ה״כ0 הדגימות סוג
חיוביים קואגולז

110 עוגות
- - 78 קרמים
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גלידות .ו

 בירושלים. הגלידות דגימות של בדיקות תוצאות מביא 6 מם' לוח

:6 מסי לוח

לגרם קולי חידקי לגרם כללית ספירה
 דגימות* אחוז

מזוהמות
103ל- מעל 103 עד 1 102 עד 105ל־ מעל 105 עד דגימות ה״כ0

47.4 4 15 24 18 60 78

 לגרם חידקים 105 על עולה המספר כללית כשבספירה למזוהמת נחשבת *הגלידה

בגרם. 100 על עולה המספר הקוליפורם ובספירת

ומוצריו בשד ז.
 ומוצריו. בשר של הבדיקות תוצאות מביא 7 מם׳ לוח

:7 מם׳ לוח

סטפילוקוקים
קואגולז
חיוביים

סלמונלה
לגרם קולי חידקי לגרם כללית ספירה סה״כ

דגימות
הדגימות סוג

 ל־ מעל
103

עד
103

עד
102

ל- מעל
106

עד
106

עד
103

2 - 19 5 5 20 28 8 56  טחון, בשר
המבורגר

1 - 5 3 3 10 44 • 4 58 נקניק
נקניקיות

 טוקסין. יצרו שלא חיוביים קואגולז סטפילוקוקים נמצאו ומוצריו בשר של דגימות 3ב-

 עופות 9 נבדקו הנ״ל לבדיקות נוסף וולשי. קלוסטרידיום או סלמונלה חידקי נמצאו לא

 חיוביים קואגולז סטפילוקוקים נמצאו אחד בעוף קרור. בית של בקורת במהלך קפואים

.Salmonella sofia חידקי בודדו נוסף ומעוף טוקסין יצרו שלא

ומבושל מוכן מזון ח.
 בירושלים. וממסעדות מלון מבתי שונים מזון סוגי של הבדיקות תוצאות מביא 8 מם' לוח

:8 מם' אח

 סטפילוקוקים
חיוביים קואגולז

סלמונלה דגימות ה״כ0

- - 135
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שימורים ט.
 שונים. שידורים סוגי של הבדיקות תוצאות מביא 9 מם' לות

:9 מם' לוח

המקולקלות הקופסאות אחוז מקולקלות קופסאות מם' דגימות סה״ב הדגימה סוג

2.9 4 134 סרדינים

13.3 10 75 בשר

1.1 3 259 ירקות

7.5 3 40 לפתן

10.0 2 20 זיתים

2.6 2 75 מזון
לתינוקות

- - 8 שונות

24 611 סר."כ

 המראות קופסאות .37°c של בטמפרטורה יום 14 במשך הדגרה עוברות שמורים קופסאות

 .בקטריולוגיה בדיקה ונבדקות נפתחות והן למזוהמות נחשבות ההדגרה לאחר נפיחות

אארוביים. ספורות נושאי חידקים ע״י נגרמו הזהומים רוב

מזון הרעלות .י
 המחוללים. לפי מזון הרעלות על נתונים מביא 10 מם' לוח

:10 מם' לוח

חיוביים קואגולז סטפילוקוקים סלמונלה מזון הרעלות מקרי סה״ב

3 - 6

 אורז מדגימת שבודד זן טוקסין. יצר לא דגים רוטב מדגימת שבודד זן - סטפילוקוקים

.C טוקסין יצר ירקות מסלט שבודד זן .A טוקסין יצר



-10-

קליניות בדיקות
 סרולוגיות. פרזיטולוגיות, בקטריולוגיות,

 בקטריולוגיות. בבדיקות ממצאים על נתונים מביא 11 מם' לוח

:11 מם' לוח

סוג
הדגימה

 דגימות מספר מספר
הממצאיםחיוביות דגימות

3,005503צואה

1,301348שתן

38077כיח

188102מוגלה

| !95-----------------------סלמונלה :־ני

245 --------------------------שיגלה דני

54----------------פתוגני קולי דני

 Citrobacter----------9  דני

188 ---------------------- קליפורמים

74 --------------------------- פרוטאום

12------------------------מסאודומונם
3 --------------------------- סלמונלה

25 — המוליטיקום סטרפטוקוקוס
4 ------- + קואג. סטפילוקוקום

33 ---------- אלבום סטפילוקוקום
1------------------------שחפן! י דק י ח

1 ------------------------ גונוקוקים

7 ----------------------------- פטריות

20 — המוליטיים סטדפטוקוקים

22------------------------קוליפורמים
2 --------------------------- פרוטאום

6 ---------------------- פסאודומונם

4------------------------שחפת חידקי
2 ---------- אלבום סטפילוקוקום

2 ------- + קואג. סטפילוקוקום

!8-------------------------------פטריות

1 --------------------------- סלמונלה

22 קואג.+ אוראום סטפילוקוקום
!2 ----------- אלבום סטפילוקוקום

25------------------------קוליפורמים

18------------------------פסאודומונם
!4-----------------------------פרוטאום

 8 — המוליטיים סטרפטוקוקים
2 ----------------------------- פטריות
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(המשך) 11 מם' לוח

הממצאים דגימות מספר
חיוביות

מספר
דגימות

סוג
הדגימה

64--------המוליטיים סטרפטוקוקים
!4--------------------------קרמת י דק י ח

13 קואג.+ אוראום םטפילוקוקוה
7 ------------------------ קוליפורמים

4 ----------------------------- פרוטאום

1 --------- אינפלואנצה המופילום
2 ------------ אלבום םטפילוקוקום
1 ------------------------ פסאודומונם

1!--------------------------------פטריות

117

•

460 משטחי
א.א.ג.

8 ------------------------- קוליפורמים
1!-------------------------------ם טאו ו פר

7 ------------- אלבום סטפילוקוקום

1 קואג.+ אוראום םטפילוקוקום

3 — המוליטיקוס סטרפטוקוקוס
1 ------------------------- גונוקוקום

39 75
משטח
שפכה

1 ------------------------- קליפורמים

1 ------- פנאומוניה דיפלוקוקום
1 ------------ אלבום סטפילוקוקום

3 22 נוזל
חוט

השדרה

1 --------- אינפלואנצה המופילום 1 31
בקורים
אחרים

ושונות

5 ----------------------------- פרוטאום

2 + קואג. אוראום סטפילוקוקום
4 ------------ אלבום סטפילוקוקום

1--------------------------קוליפורמים

12 410
תרביות

,(כלליות,
סלמונלה,
ברוצלה)

> 1,156 מבחני
רגישות

1,202 7,028 סה״כ
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שיגלה

 בשנה 79 לעומת 245 - שיגלה הידקי של הברודים במספר גדולה עליה חלה rf'הדו בתקופת
 בתקופה 11 לעומת בדודים 112 השנה. של האחרון ברבע במיוחד בולטת העליה שעברה.

 החורף והתאחדות הנח האויר למזג ליחס אולי ניתן לכך הסיבה את אשתקד. המקבילה

המחלה. להפצת נוחים תנאים שוררים בה התקופה להארכת שהביאו

 שיגלות: זני שני ארוכה תקופה לאחר לראשונה הופיעו הדו"ח שבתקופת לציין יש
15( Sh. dys. large sachs ,(22^ בדודים( Sh. dys. schmitzii .(בדודיש 

 שתי היו כן בדודים). 18( נפש לחולי במוסד בהתפרצות בעיקר הופיע האחרון הזן

 צואה דגימות 14 מתוך 6ב- החידק בודד אחת בהתפרצות .Sh. sonnei של התפרצויות

 היתה השניה ההתפרצות ההתפרצות. מקור היה הנראה שכפי מזון עובד היה החולים כשאחד
שנבדקו. צואה דגימות 24 מתוך 16ב- החידק בודד ובה בסיני מטיול שחזרה תיירים בקבוצת

 בדודי אחוז לפיה הארץ בכל השיגלה בדודי את המאפיינת למגמה שבנגוד לציין ניתן כן

 הרי מהזנים, ומעלה 50% הוא האחרונות שנים ובשלש לשנה משנה עולה Sh. sonnei הזן
 היה השכיח והזן Sh. sonnei 29.7% של שעור רק נמצא בירושלים במעבדה

51.4% - Sh. flexneri.

נלה^סלמו

 בין התפלגו הברודים 58 שאר ).70%( בדודים s.typhi-murium - 137 היה הנפוץ הזן

זנים. 24מ- פחות לא

 נערך זאת בעקבות ירושלים. בקרבת בקבוץ סלמונלוזים מקרי מספר הופיעו אוגוסט בחודש

 הסקר במהלך המחוזית. הבריאות ולשכת המחוזית המעבדה של פעולה ובשתוף בתאום סקר

 זנים 8מ- סלמונלה חידקי נמצאו דגימות 39ב- הקבוץ. תושבי של צואה דגימות 275 נבדקו

 דגימות). s.hadar )7^ דגימות) s.typhi-murium )27 היו ביותר כשהשכיחים שונים

 שנתיים. לגיל מתחת מילדים התקבלו החיוביות מהדגימות כמחצית

צואה. דגימות 11מ- s.eastbourne חידקי בודדו שלשולים התפרצות של אחר במקרה

דיפטריה

 לראשונה אובחנה המחלה בסיני. בדואים בין הדיפטריה מחלת של התפרצות היתר. מאי בחודש

 למעבדה נשלחו באילת שבודדו זנים 4 באילת. יוספטל בבי״ח שאושפזו בדואים חולים אצל

.Elek לפי אלימות במבחן חיוביים ונמצאו בירושלים המחוזית

 א.א.ג. משטחי דגימות 34 נבדקו בו סקר נערך בבאר-שבע הבריאות לשכת עם פעולה בשתוף

 זנים 5 נמצאו מהם דיפטריה, חידקי בוד־*ו דגימות 11ב- קטרינה. סנטה באזור שנאספו
 באזור האוכלוסיה של חסון מבצע נערך הסקר בעקבות .Elek במבחן טוקסיגניים

ההתפרצות.
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סרזלדגיות בדיקות .2

 לעגבת. בדיקות של תוצאות מביא 12 מהי לוח

:12 מם׳ לוח

 חלב טפות הרות, נשים
ירושלים פרוזדור

 - שונה אוכלוהיה
 פרטיים רופאים הבריאות, לשכת

שאול כפר וביה״ח

הוג
הבדיקה

חיוביור דגימות דגימות םה״כ חיוביות דגימות
ן

דגימות םה״כ

- 336 2 216 VDRL

- - 2 18 והרמן

 דם. להוגי הרות נשים של בדיקות תוצאות מביא 13 מם' לוח
:13 מם' לוח

אחוז דגימות מם' דם סוג

25.6 48 A
21.4 40 B

42.2 79 0
10.7 20 AB

187 םה״כ

123 Rh+
75 Rh-
72 Coombs neg.

3 Coombs pos.

 נוגדנים לנוכחות הקר לצרכי נבדק שלילי) או חיובי Rh ( בהריון הנשים של נהיוב כל

 לגלות עשוי ההקר האנטיגנים. רוב את המכילות מובחרות דם כדוריות באמצעות רגילים בלתי

 של חמוליטיה למחלה לגרום והעלול האלו הנשים של בנהיוב לחיות היכול שהוא כל נוגדן
דם. בערויי להבוכים או הילוד
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 .ברוצלה) ס־ידל, צמות בדיקות תוצאות מביא 14 מם' לוח

:14 י מס לוח

חיוביות דגימות דגימות מם' בדיקה סוג

4 149 וידל

4 86 ברוצלה

פרזיסולוגיח .3

 לטפילים. הבדיקות תוצאות מביא 15 מם' לוח

:15 מם' לוח

ממצאים תולעים פרוטוזואה דגימות מם' הדגימה סוג

מם'
המפיל מיו דגימות

חיוביות
59 185 3,005 צואה

פרוטוזואה

Entamoeba histolytica 15

Entamoeba coli 67
Giardia lamblia 69
Iodamoeba butschlii 4

Endolimax nana 15
Dientamoeba fragilis 6

Trichomonas hominis 6

Chilomastix mesnilii 2

תולעים

Taenia saginata 2

Hymenolepis nana 14

Ascaris lumbricoides 13

Trichostrongylus 1

Enterobius vermicularis 9

Trichuris trichiura 19
Diphjilobothrium latum 1

Trichomonas vaginalis 5 5 שתו*

שתן. דגימות 1,301 של המשקעים בבדיקת התקבלו *הממצאים
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 בעולה נתגלה Diphyiiobothrium latum התולעת עם הדבקה של (בארץ) נדיר מקרה

 ובבדיקה משלשולים סבל החולה המוצא. ארץ ספק ללא ההדבקה מקור מרוסיה. חדש

 נמצאו לא טפול וללא חוזרת בבדיקה .sh. dys. large sachs חידקי גם נמצאו
הקשים. השלשולים בגלל ספונטנית יצאה והתולעת יתכן הטפיל. ביצי

ושיגלה סלמונלה חירקי תולעים, לביצי ירקות סקר

ירושלים מסביבות ירקות א.
 סלמונלה חידקי תולעים, ביצי נמצאו לא הדגימות בכל ירקות, של דגימות 349 נבדקו

שיגלה. או

מעזה ירקות ב.
 נמצאו פטרוזיליה של דגימות 3ב- תולעים: ביצי עם דגימות 4 נמצאו דגימות 823מ-

 .Ancylostoma ביצי גם נמצאו הדגימות באחת ,Ascaris lumbricoides ביצי

שיגלה. או סלמונלה חידקי נמצאו לא .Ancylostoma ביצי נמצאו מלוחיה של אחת בדגימה

מלריה טפילי

 3,073 נבדקו ממצרים. שחזרו וסיני עזה רצועת בתושבי מלריה טפילי אחר המעקב נמשל

 .Plasmodium vivax נמצאו דגימות בשתי דם. משטחי של דגימות

נמצא ירושלים במזרח ממעבדה שהתקבלה אמריקה מדרום חולה תייר של בדגימה

.P. vivax

אחרים ובבעלי-חיים בזוחלים סלמונלה חירקי לנוכחות סקר

 28 נבדקו המרכזיות. במעברות למלמונלה הארצי המרכז עם בשתוף הנעשה הסקר נמשך

שונים. חיים בעלי 20ו- נחשים

סטרפטוקוקים למיון המרכז

 הארץ. רחבי בכל וקיבוצים מעבדות מבתי-חולים, להגדרה התקבלו סטרפטוקוקים זני
טיפוסים. לפי גם מוינו B ו- A וקבוצות השונות לנספילד קבוצות לפי הוגדרו הזנים

A מקבוצה זנים הגדרת .1

 בודדו מהזנים 87% ופרציפיטציה. אגלוטינציה ע״י הוגדרו A מקבוצה זנים

 מזיהומים והשאר בעור זיהומים של ממקרים בודדו 10% הנשימה, בדרכי מאינפקציות

.sepsis של וממקרים האורוגניטלית במערכת

 לאפידמיות גרם B3264/3/13 הזו .1ו- B3264/3/13, 12 היו: ביותר הנפוצים הזנים
 M חלבון את זה מזן הבירורים רוב הכילו אלה בחדשים החורף. בחדשי פרינגיטים של

 את המכילים החידקים אחוז הרוימטוגניים. לזנים המשתייר טיפוס זהו .M-3 הספציפי
החורף. בסוף ופחת הלר M הספציפי החלבון



 ן ר חלב לפי pattern ל- המתאים M חלבון חכילו שלא סטרפטוקוקים התקבלו ובהתיו בקיץ

3/13/B3264 T, לחלבון ריאקציות נתנו אלא M שלפי 43 ,41 ,53 ,52 טיפוסים: עם 

 בעור. לאינפקציות הקשורים נפריטוגניים זגים הם האחרונות בשנים שהצטבר הידע

 באיזורים: בעיקר בארץ שונים באזורים נפריטיס של התפרצויות היו הקיץ סוף לקראת
 אימפטיגביים זנים ע״י שנגרמו וירושלים, ייפו תל-אביב, חדרה, באר-שבע, אשקלון,

 את ליחס היה ניתן לא קודמות לשנים בניגוד .63ו- 58 ,53 ,51 שונים:

 של כלל-ארצית אפידמיה כאשר ,1968 בשנת שקרה כפי מסוים יחידי לטיפוס ההתפרצויות

. M-55 טיפוס ע״י נגרמה נפריטים

 הסוב-קליניים המקרים בגילוי ובעיקר מחלות, ומניעת בגילוי העיקריים הקשיים אחד

 בלתיחת סדיר באופן המטפל אדם בכוח מחסור הוא המחלה, להפצת מקור המשמשים

 לאחרונה מופיעים בעולם נדירים שהם זנים מספר ומגעים. מחולים ודמים משטחים

.63ו- 26 ,31 ,29 כמו בישראל,

 לזהות היה ניתן לא עין־השופט. בקיבוץ פרינגיטיס של לאפידמיה גרם 5-27-44 הזן

 זה היה לא המקרים שבכל הוכיחה האנזימטית הבדיקה אבל , M הספציפי החלבון את

5-M 27 כנראה אלא אלה, לגזעים קשור שהיה-M . באפידמיות ביותר המשמעותי הדבר 
 באקולוגיה שינויים על המעיד דבר קדחת-שגרון, של מקרים אח״כ הופיעו שלא הוא אלה

.קדחת-שגרון של
 M חלבון של הגבוה האחוז ע״כ ויעיד אפידמיים זנים בד"כ הם 12ו- 6 ,1 הזנים

).70-75%( אותם המאפיין ספציפי

 99%כ- כולו. בעולם היום מקובל T חלבון לפי A מקבוצה סטרפטוקוקים זיהוי
 ביותר הנפוצים הזנים את מראה 15 מם' לוח זו. שיטה לפי לזיהוי ניתנים מהחידקים

 של סוג ‘לאות ספציפית. מספיק שאינה הוא זו שיטה של חסרונה . T חלבון לפי

 בעל הוא m חלבון לטיפוס. ספציפיים שהם M חלבוני כמה להשתייך יכולים T חלבון

 האחרונה בשנה שזוהו הזנים אחוז לזהותו. ניתן תמיד ולא יותר נמוכה אנטיגניות

 של בזיהוי עליה קודמות. בשנים 33% לעומת 42.5%ל- והגיע עלה M חלבון לפי
 לפי שמוינו הסטרפטוקוקים זני הגזעים. של באפידמיות עליה על מצביעה M חלבון

.16 מם' בלוח מיוצגים M חלבון
 מהנויפוסים סטרפטוקוקים של הגבוה האחוז את לציין יש האחרונות לשנים בניגוד

ומתגלים. שהולכים הגבוהים
 Lipoproteinase (sor( האנזימים לנוכחות נבדקו M חלבון נמצא לא בהם זנים

. Nicotinamide adenine dinucleotide glucohydrolase (NADG( ו-

 חדשים. זנים גילוי וכן הזנים של יותר מדויק איפיון מאפשרים אלה מבחנים

 קבוצות 4ל- הזנים מחולקים זו שיטה לפי אפידמיולוגיה. מבחינה רבה חשיבותם

האלה. האנזימים את ליצור ליכלתם בהתאם

-16-
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 רוימטוגניים, הם S0R ל- שליליים זנים שרין היא בעולם היום המקובלת הדעה

 תופעה .S0R ל- שליליים בזנים בירידה מלווה קדחת-שגרון של במקרים והירידה

 היו 38.8% ורק sor^ היוביים היו הזנים מבין 61.2% אצלנו. גם בולטת זו

 נמצא קדחת-שגרוו. של באפידמיולוגיה בירידה לוותה זו ירידה .sor ל- שליליים
.1975-1970 השנים בין 3%ל- 13%מ- ירד ההתקף ששעור

מ-ג שונות מקבוצות םטרפטוקוקים

 חשיבותם . C ו- G ואחריה B קבוצה היא A קבוצה אחרי ביותר הנפוצה הקבוצה

 ילדים אצל והפסים למנינגיטים כגורמים ועולה הולכת B מקבוצה סטרפטוקוקים של

 קשורים והיו האורוגניטלית מהמערכת בודדו B קבוצה מזני 66% ומבוגרים.

 מדם, בודדו B מקבוצה גזעים 17 לידה. אחר של ובזיהומים השתן בדרכי בזיהומים
 אחד מנינגיטים. של ממקרים השדרה חוט מנוזל בודדו מקרים 2 ספסיס. של ממקרים

 הנפוצים הטיפוםים גם היו אלה . 11 לטיפוס והשני b-1 לטיפוס השתייו מהם

 המקובלים הנסיובים ע״י להגדרה ניתן* שלא לטיפוס נסיוב הוכן .B בקבוצה ביותר
 ובלונדון. בפראג ביו-לאומיות למעבדות החוק לפי לאישור ונשלח אצלנו, נפו־ץ והיה

 הגזע את לאשר מנת על נמשכות עדייו הבדיקות חדש. פוליסכריד כבעל הוגדר הוא
 מאינפקציות האחרונה בשנה בודדו זה לטיפוס השייכים גזעים 14 חדש. כטיפוס

 הנשימה. בדרכי מאינפקציות בודדו הקבוצות שאר מכל מהסטרפטוקוקים 70-80% שונות.

 שבודדו כאלה גם ביניהם ספסיס, של ממקרים בודדו השונות מהקבוצות זנים 16

בעולם. עליו מצביעים ואיו שכמעט דבר ו-ס, k,l,h כמו: נדירות מקבוצות

אימונולוגיות בדיקות .3

 לבודד ניתן לא בהם ומהתפרצויות סטרפטוקוקלייט מסבוכים נסיובים מקבלת המעבדה

 של חשיבותם תאיים. וחוץ תאיים למרכיבים נוגדנים נבדקים האטיולוגי, הגורם את

 עבודה פרופילקטי. טיפול ע״י סיבוכים למניעת בסיוע הוא נוגדנים לגילוי המבחנים

 בשנה עסקה המעבדה שונים. בתי-חולים עם משותף מחקר של במסגרת נעשית זו

ואחרות. סטרפטוקוקליות באינפקציות הקשורים במחקרים האחרונה

 ובחולים בארנבות לפוליסכרידים נוגדנים התפתחות של דינמיקה א.
 שהנוגדנים הראה בארנבות, לפוליסכריידים נוגדנים התפתחות על שנערך המחקר

 אלה נוגדנים .1gM - מקרוגלובולנים של לקבוצה משתייכים המחלה בתחילת המתפתחים

 איו החיסון התחלת לאחר השלישי שבשבוע עד הראשונים, בשבועות ונעלמים הולכים

 ראשון בשלב חולים אצל גם .1gG לסוג שייכים וכולם 1gM מסוג נוגדנים יותר לזהות

 שאפשר הראה המחקר .1gM מסוג פוליסכרידים נגד נוגדנים לזהות אפשר המחלה של

 המחקר תוצאות סיבוכים. של במקרים האטיולוגי הגורם לזיהוי זה במבחן להשתמש
 מנהלי מצד להתענינות וזכו )1976 (דצמבר המיקרוביולוגים של הארצי בכנס הוצגו

בינלאומי. בעתון לפרסום ונשלחה סוכמה העבודה רוטיגיות. מעבדות



/



-18-

לויקוציטים של אקסטרקטים ע״י lps מיצוי ב.

 למצות יכולים מלוילןוציטים המופקים אנזימים של קטנות שכמויות נמצא
 של קולונות על נוקה שמוצה החומר שליליים. גרם מחידקים ליפופוליסכרידים

200- Sephadex G ל- בתכונותיו דומה והיה lps תוצאות פנול. ע״י הממוצה 

).1976 (דצמבר המיקרוביולוגיה של הארצי בכנס הוצגו המחקר

Streptozyme על מחקר ג.

לגילוי מבחנים של יעילותם לגבי who עם בשיתוף בינלאומיים מחקרים נמשכים

שיטה לקבוע שמטרתם ,streptozyme ה- מבחן לעומת סטרפטוקוקים נגד נוגדנים
)Bergner-Rabinowitz,s. פורסמו. הראשוניות התוצאות בעולם. שתתקבל אחידה

et al. 1976, WHO cooperative study on the streptozyme test (STZ(
.)preliminary report

בינלאומיות. מעבדות 5 ע״י שתתבצע העבודה להמשך תכנית התקבלה

אימונולוגיים למבחנים המשמשים מרכיבים ייצור על מחקר ד.

 מבחן כמו אימונולוגיים למבחנים המשמשים מרכיבים ייצור על עובדת המעבדה

 מאד יקרים אלה חומרים ועוד. DNase B נגד לנוגדנים מבחן הפוליסכריד,

הגבוה. מחירם בגלל לרכשם וקשה
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 למקור בהתאם T חלבון לפי a מקבוצת סטרפטוקוקים טיפוטי :15 ,מס לוח

1976 בידודם,

סה״ב שדרר חוט ונוזל דם נרתיק שתן פצעים נשימה דרכי טיפוסים

307 2 2 14 289 1

34 1 13 20 2

106 1 7 98 3

78 1 13 64 13

57 1 8 48 B3264

169 2 3 1 36 127 3-13-B3264

115 9 106 4
9 2 7 4-28

132 1 3 13 115 5-27-44
2 2 27

141 1 1 5 134 - 6

96 3 6 87 8-25-Imp 19
1 1 8

125 2 2 121 25

9 3 6 9

53 1 3 49 11

354 1 14 339 12

34 10 24 14-49

21 1 10 10 14

83 1 2 20 60 15-17-23

5 5 18

81 3 8 70 28

28 4 24 28-56

2 1 1 49

81 1 16 64 22

2 1 1 55

2 1 1 56

32 2 1 6 23 Untypable

2,159* 11 25 3 224' 1,896 סה״ב
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1976 בידודם, למקור בהתאם M חלבוו לפי A מקבוצת סטרפטוקוקים טיפוסי :16 מסי לוח

טה״ב שדרה חוט ונוזל דם נרתיק שתן פצעים נשימה דרכי טיפוסים

217 5 212 1
6 2 4 2

118 1 4 113 3

4
35 3 32 5

107 2 1 4 100 6

8

9
1 1 11

191 1 6 184 12
1 1 13
ד׳ 2 14
1 1 15

17
11 11 18
43 1 3 39 19
15 1 14 22

25
6 1 1 4 26
4 3 1 27

29 1 28 28
31 1 30 29

5 5 31
2 1 1 41

42-47
10 4 6 49

1 1 50

51
6

X־
4 2 52

1 1 53

54

3 3 55
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(המשך) 16 מסי לוח

סה״כ שדרה חוט ונוזל דם נרתיק שתן פצעים נשימה דרכי טיפוסים

56
1 1 57
5 1 4 58

41 1 1 1 14 24 59
1 1 60

61
20 1 2 17 62

4 2 2 63

64

918 6 6 3 60 843 ה״כ0

 ולנסיובים לתרכיבים המכון ב.
~~ תרכיבים .1

55ל5תרכיב_נגד_ א.

 א.ב,ע. הוראות לפי מוח, חומר 5% בעל תרכיב של ליצור המעבר נמשר 1976 בשנת

 הארץ. איזנרי בכל התפשט המרוכז בתרכיב השימוש .2% בעל התרכיב של היצור ונפסל!

 להפיץ הוחלט זהירות. מטעמי ,2% בעל בתרכיב השימוש נמשך המוחזקים באיזורים רק

 5% בתרכיב בשימוש ולהתתיל אלה באיזורים גם המרוכז התרכיב על הידע את
.1977 משנת החל המוחזקים, באיזורים

 החדשות האוצוות של ובדיקתן ארנבות 320מ- 1976 בשנת הופק כלבת נגד תרכיב

 לפי נמדדה התרכיב יעילות ים. חזירי 18ו- עכברים 2,750 על נעשתה והקודמות

^Relative potency ה־ לעומת 1.2 בסביבות נעו והתוצאות Duck embryo vaccine.

 5% (תרכיב מ״ל 18 של בקבוקים 1,407 בארץ הבריאות ללשכות נשלחו 1976 בשנת

 רק שנה. מדי שמשתמשים הרגילה מהכמות גדולה הינה זו כמות .מח) חומר

 לארוע (בהקשר כלבת נגד תרכיב של בקבוקים 487 נשלחו השנה של האחרון ברביע
.ירושלים) באיזור

 לאיזורים מ״ל 80 של בקבוקים 203 ונשלחו חוזרות בדיקות עבר 2% בריכוז התרכיב
, המוחזקים.

 Semple מטיפוס )5%( כלבת נגד תרכיב עם אדם בבני טיפול עקב הנוגדנים רמת

סריה. חצי רק קבלו 4 ואילו זריקות של שלמה סריה קיבלו 12 מהם אנשים 16 אצל נבדקה
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 ),7.4-0.3 (ציו i.u./ml 2.1 נמצאה: שלמה סריה אחרי נוגדנים של הממוצעת הרמה
 אחרי הנוגדנים רמת ).7.0-0.2 (ביו i.u./ml 0.76 רק הסריה מחצית אחרי ואילו

 2.5-0.1 ציו ונמצאה אנשים 3 אצל רק נצדקה Duck embryo תרכיצ של שלמה סריה
 שמקצלים הנוגדנים רמת את לקצוע כדי 1977 צשנת תמשכנה הצדיקות צמ״ל. יחידות

דקמה. תרציוו! על העשוי החדש התרכיצ אחרי וגם הנ״ל התרכיכים צשני טיפול אחרי

אצעצועות נגד תרכיצ צ.
 הכנת לשם מיצוא. s.p.f. ציצים על רק אצעצועות נגד תרכיצ הוכן 1976 צשנת

צריכוז תרכיצ, מנות 830,000 והוכנו ציצים 4,100צ- השתמשו וצדיקתו זה תרכיצ
Q

 צארץ הצריאות ללשכות מנות 517,800 זה מתרכיצ נשלחו כמ״ל. 10 של המקוצל

המוחזקים. לאיזורים מנות 80,000ו-
צדרמוגיט. שימוש לשם מיוחדת צשיטה מיוצר תרכיצ של נכרת כמות הוכנה לזה נוסף

הבטן טיפוס נגד תרביצ ג.
 ללשכות הצטן טיפוס נגד תרכיצ מ״ל) 50 של צקצוקים 50( ליטר 2.5 נשלחו 1976 כשנת

המוחזקים. לאיזורים צקצוקים) 85( ליטר 4,250ו- כארץ הכריאות

 אצחנתיים ציולוגיים חומרים .2

יוידל. םנ_5אצסיגבים_למ א.
A,B,c,D,a,b,c,d,i,^n,1,2 מסוג: האנטיגנים של היצור נמשד הנסקרת כשנה

 של סטים 192 כארץ שונות למעצדות נשלחו שונים. אנטיגנים של ליטר 46 והוכנו
מ״ל. 20 של כקצוקים 2,108צ- אנטיגנים

^י^פ5_151_5נםיוצים_להגבי צ.
 צקצוקונים 650 כארץ למעכדות נשלחו ארנצות. 56כ- השתמשו אלה וצים נסי הכנת לשם

 הפקטורים את הוסיפו 0G הפוליוולנטי לנסיוכ סופי. כמהול נסיוכ מ״ל 10 של

 ספוחים נסיוצים הוכנו כו כמו הידועים. הפקטורים כל את לכסות כדי 0:57ו- 0:56

לסלמונלה. הארצי כמרכז כורדים פקטורים זיהוי לשם

•5י1פי^5_אנטיי1וצים_להגדרת_זני_קול נסי .ג
 ארנצות 65מ- הופקו קולי זני להגדרת והפוליוולנטיים המונוולנטיים הנסיוצים

סופי כמהול נסיוכ מ״ל 10 של צקצוקונים 961 כארץ למעצדות נשלחו .1976 שנת כמשך

_פשפנ15_פבכ51!פי?1_^_2_פתוגנ2_קול2פי11_ל51נפ15פ י•
 כצורת חיפה, הציצור לצריאות ולסעצדה חולים כתי של מעכדות למספר נשלח זה נסיוצ

 112ו- 86 75 ,69 ,25 ,18 ,8 ,7 ,6 ,2 ,0 הפקטורים: עם המגיכ פוליוולנטי נסיוכ

 חולים כתי וכמספר חיפה הציכור לצריאות כמעצדה נעשה זה כנסיוכ נרחכ יותר שימוש

כצואה. גם אלא צשתן רק לא אלה מקכוצות זנים אחרי חיפוש נעשה צהם
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 המעבדות לכל נשלח זה נסיוב י־ו;?•2_?!ע5י1_פתוגנ2_קול2נסיובים_להגדרת_זנ ה.
בארץ. עופות במחלות העוסקות

" ____ ,״ ______w Citrobacter diversus זני להגדרת נסיובים ו. 0 ובים הנסי 14ל- בנוסף . ------------------------------------------------------------------
אחרים נסיובים גם הוכנו וחבריו, Rowe ידי על שתוארו הפקטורים עם המגיבים

בתוך פלגלריים אנטיגנים המגדירים חדשים ונסיובים חדשות 0 קבוצות עם המגיבים
זני רוב של המלאה ההגדרה אפשרית נעשתה אלה נסיובים הכנת ידי על הקבוצות.

Citrobacter diversus זנים להגדרת פוליוולנטיים נסיובים זו. בשנה בארץ שבודדו
בארץ. המעבדות לרוב נשלחו אלו

 בכל וכמו במכוו במלאי נמצא זה נסיוב רי!•2_כול2ב?ו20_1פב11_ל1?!2נו^1_?י^5וי5נ •ז
בארץ. כולירה חידקי בגילוי העוסקות המעבדות לכל נסיוב של בקבוקונים נשלחו שנה

 פוליוולנטי נסיוב .Yersinia_enteroco1itica זני לזיהוי פוליוולנטי נסיוב ח.
 נסיובים מספר הוכנו כן כמו בארץ*. המעבדות לרוב נשלח אלה חידקים לזיהוי

בארץ. הזנים של ומלא סופי זיהוי שיאפשרו מונוולנטיים

 ולבטי ו הפרלי וב הנסי •E!§Y2!2acter_meningose£ticunP^ י ו נסיובים_לזיה ט.

הזמנה. לפי בו, מעונינות היו אשר המעבדות לכל בקבוקונים ונשלחו במכון במלאי נמצא

המגיב "יש, סיליוילנסי נסיוב הובן י.

 הוכנו כן כמו בארץ. המעבדות לרוב נשלח הנסיוב זה. חידק של הפקטורים כל עם
 והגדרה סופי זיהוי לשם מיזפקטורים, אחד כל עם המגיבים ספוחים ספציפיים נסיובים

בארץ. שיבודדו הזנים של מלאה

 גבוה טיטר בעל זה פג' של חדשה אוצווה הוכנה לפ•2^ןי2וולנטנ_של_2_פול2פג לא.

הזמנה. לפי למעבדות אמפולות ונשלחו

 טיטר בעלת חדשה באוצווה הוכן זה פגי ת£^•1פי_לזיהוי_זני__§2פג^_םפצ יב.
הזמנה. לפי למעבדות, אמפולות ונשלחו גבוה

לסלמונלה הארצי המרכז .3

 במעבדות בודדו הזנים סופית. להגדרה זנים 6,800 נתקבלו לסלמונלה הארצי במרכז

 החולים קופות ושל בתי״החולים של במעבדות הבריאות, משרד של הציבור לבריאות
 .1976ב- קלה ירידה נרשמה 1975ב- הביד*דים במספר השיא אחרי הוטרינרית. וברשת

.S.typhi-murium נשאר ביותר הנפוץ הטיפוס

רבאים: הטיפוסים הראשונה בפעם בארץ בודדו 1976 בשנת
S.ank=28:k:e,n,z15 חיפה, חולים בקופת S.falkensee=3,l0:i:e,n,z15 חולה אצל 

דוד. בניר חולה אצל **s.ariz.17:1,v:z35 ו- קפלן בביה״ח



 בר. ציפורי אצל סלמונלות על דגו מבית המכון ידי על זו בשנה נעשה מיוחד סקר

 גם בודד טיפוס אותו ציפורים. אצל ,s.hessarek במיוחד סלמונלה, זני בודדו
בר. ציפורי אצל נמצא זה במקרה הזיהום שמקור ונראה ואוזים מהודיים

 נחשים עוד נבדקו יהודה במדבר נחשים אצל ואריזונה סלמונלה על לסקר בהמשן*

 הטיפוסים שלהם. המעי בתוכן וסלמונלה אריזונה זני של גבוהה שכיחות ונמצאה

.s. iiaia ו- s.uphill היו: סלמונלה של הנפוצים

 והסיכומים חודשים שלושה מדי סוכמו בארץ סלמונלה של והזיהוי המיון תוצאות

 הן בארץ, הבקטריולוגיות המעבדות לכל הבריאות, ללשכות הבריאות, למשרד נשלחו

 לאומי הביו למרכז סיכומים נשלחו כן כמו הוטרינרי. בשטח והן ההומני בשטח

בעולם. חשובים ולמרכזים העולמי בריאות לארגון פריז) פסטר, (מכון לסלמונלה

פתוגני לקולי הארצי המרכז .4

 להגדרה שנשלחו זנים 1,212 נבדקו האנטרופתוגנ^ות: מקבוצות פתוגני קולי זני

 הקבוצות אנטרופתוגניות. קבוצות 15ל- כשייכים אושרו 1,007 מהם סופית.

בלוח: מופיעות ביותר השכיחות

1976 בשנת השכיחות האנטרופתוגניות הקבוצות
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0111:K58 33.7'

055 :K59 15.6'

0114:K90 8.4
026 : K67 6.7'

0126:K71 6.3

),k58:h-,hca+,Co1:0111 )23.4%- היו: ביותר השכיחים הביוסרוטיפוסים

-5.3%( 055:K59:H-,HCA-,C01( -0114 )5.9%- ו:K90:H-,HCA-,C01.(

 לילודים ויטמינים עם הנתן מחלב אנטרופתוגניים זנים שלושה זו בשנה בודדו כן כמו

הגשתו. לפני זה מזון תומר הרתחת חייב זה דבר חיפה. רוטשילד, בביה״ח

 השתייכו הזנים רוב מהם זנים 96 וזוהו נבדקו _פש?נ:15יי5 פתוגניים קולי זני
).6.3%( 0:75 ו- )8.3%( 0:4 ),20.8%( 0:18 ),37.5%( 0:6 לקבוצות:

 ביותר השכיחים .554 זוהו מהם זנים 680 נבדקו חולים: מעופות שבודדו קולי זני

 )10.5%( 0:88 ),11.0%( 0:18 ),18.4%( 0:78 ),18.6%( 0:2 הבאות: בקבוצות היו
).8.3%( 0:111ו-
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לאנטרובקטריאצאה האיצי המרכז .5

זני 2,897 בקטריופגיים: עם מיון ע״י סלמונלה זני 3,206 נבדקו 1976 בשנת

5. typhi-murium134 (כולל ),var. Copenhagen 106 זני ,S.blockley זני
S.enteritidis -זני 66ו S.braenderup. ע״י מיון נעשת לזה נוסף 

 מגרמניה. הארציים מהמרכזים שנתקבלו s.enteritidis זני 188 של בקטריופגיים
 פסטר, במכוו למרכז למיון נשלתו 1976ב- בארץ שבודדו s.paratyphi A זני

 .2 בטיפוס אחד וזן lb בטיפוס זנים שני ,6b בטיפוס נמצאו זנים שני פריז.

 .1963מ- החל בארץ שבודדו s.paratyphi A זני מיון של התוצאות סיכום נעשה

.6b ו- 1b, 1a ,2 ,4 שונים: טיפוסים 5ל- התפלגו זנים 36

 לציין מעניו זנים). lb (i4 ו- זנים) la )15 היו בארץ הנפוצים הטיפוסים

 פתח-תקוה, מאיר בביה״ח מחולים 1976ב- הראשונה בפעם בארץ שבודד 6b שהטיפוס
בעירק. רק האחרונות בשנים נמצא

 האנטרובקטריאצאה. ממשפחת זנים 225 וזוהו ביוכימית מבחינה נבדקו זו בשנה

 סרולוגית מבחינה הוגדרו וחזנים citrobacter diversus ל- השתייכו זנים 139

 לזיהוי מקורית סרולוגית סכימה נקבעה . H נסיובים 10ו- 0 נסיובים 15 בעזרת

 התוצאות חדשים. סרולוגיים טיפוסים להגדרת נסיובים גם והוכנו הזנים של סופי

 מבחינה שהוגדרו אחרים זנים המיקרוביולוגיה. האגודה של הארצי הכנס לפני הובאו

 ),Citrobacter freundii )15 זנים), Klebsiella pneumoniae )18:ו הי ביוכימית

11( Serratia (12) Proteus mirabilis ,(12) Edwardsiella,( 
).8( Enterobacter aerogenes,(10) Enterobacter cloacae

 האנטרובקטריאצאה: למשפחת השתייכו שלא זנים מספר גם ביוכימית מבחינה נבדקו
Aeromonas hydrophyla -ו Pseudomonas.

לכולירה הארצי המרכז .6

 בין כמתוכנן, ומעזה מירושלים וינקות שתיה מי ביוב, מי של הרצופה הבדיקה נמשכה
 )21/10( בשכם, זו בשנה כולירה של הראשון המקרה הופעת עם לאוקטובר. ינואר

אחרות. לערים גם והתרחבו הבדיקות תוגברו

הבאות: הדגימות 1976ב- נבדקו בםר.״כ

 ורמאללה. חלרון משכם, והיתר מירושלים 191 מעזה, 235 מהם ביוב, מי דגימות 431 -

 ממקרי הזנים כמו טיפוס מאותו כולירה בחידקי מזוהמות דגימות חמש נמצאו מעזה
 ומהגדה מירושלים בדגימות .)ei Tor Ogawa , phage type ׳4 ( המחלה.

 וגרמה ומפוזרת מוגבלת מאד כאן היתר. החדירה כולירה. חידקי נמצאו לא המערבית

 של בקטריופגיים בודדו לא כן כמו שונים. ישובים בארבעה מחלה מקרי 7ל- רק

 התפרצות, של מצב התפתחות עם רק - הקודם הנסיון לפי - מופיעים אשר כולירה

יותר. מאוחר ובשלב
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 של ולפג' כולירה לרוידקי שליליות תיו כולו מעזה. רובם שתית, מי דגימות 983 -

כולירה.

 משכם, 36ו- וסביבתה מירושלים 480 מעזה, 1,228 מהם ירקות, של דגימות 1,744 -

כולירה. של ולפג' כולירה לחידקי שליליות היו הדגימות כל ורמאללה. הברון

 מדגימות והברון. המזרחית ירושלים קלנדיה, רמאללה, משכם, צואה של דגימות 102 -

 ),26-27/10( מרמאללה 2 ),3/11-21/10( משכם 3 הבאים: החולים שבעת זוהו אלו

).26/10( ויקטוריה באוגוסטה ואחד )27/10( בקלנדיה אחד

 ע״י שבודדו כולירה זני כל של ובקטריופג׳ית ביוכימית בדיקה נעשתה לזה בנוסף

 שווים היוו זו בשנה שבודדו הזנים כל עזה. מחולי מצואות תל-אביב המחוזית המעבדה

).El Tor, Ogawa, phage type 4 ( ובקטריופגיית סרולוגית מבחינה

 טריים למיצים כולירה חידקי רגישות על הניסויים נמשכו לכולירה הארצי במרכז

ז״ל. גיטלזון פרופ' עם פעולה בשיתוף הארץ מתוצרת אחרים ולמיצים

ולפרטוסיס הנשימה בדרכי למיקופלסמה המדור .7

 .Mycoplasma pneumoniae נגד נוגדנים לנוכחות נסיובים CF 520 ה- בשיטת נבדקו

).1/128 (מעל גבוה בכייל נסיובים 56 נמצאו

זה. ממין זנים חמישה ובודדו פנבמוניה מיקופלסמה לגילוי תרביות 29 נעשו

 כחומר פנבמוניה מיקופלסמה של מהיר זיהוי לשם F.A. ה- בשיטת לשימוש הכנות נעשו

לבדיקה. הנשלח

 בארץ. המעבדות לרוב ונשלח b.pertussis חידקי את המצמית ספציפי נסיוב הוכן
 זנים של 3ו- 2 ,1 האנטיגנים לאבחון מונו-וולנטיים ספוחים נסיובים הוכנו כן כמו

 ממקרי פרטוסיס זני רוטיני באופן לבודד המעבדות רוב הצליחו טרם זאת עם אלה.

מחלה.

הצהוב. ועקרב נחשים ארס נגד ובים הנסי של יעילות בדיקות .8

 נסיוב מ״ל 19,100 זו בשנה נבדקו הנ״ל. הנסיובים יעילות לקביעת בדיקות נעשו
 צהב. עקרב של ארם נגד נסיוב מ״ל 3,000ו- אפעה נגד נסיוב מ״ל 4,080 צפע, נגד

 JT 1,200 - 3,000 מנטרל צפע ארם נגד נסיוב מ״ל 1 טובה: נמצאה הנסיובים יעילות

).ld50 1,000 - 350( ארס של

 .)ld5q 600 - 250( ארם r 8,000 - 3,500 מנטרל אפעה ארם נגד נסיוב מ״ל 1

נע).50 230( ארם ^ 1,500 מנטרל צהוב עקרב נגד נסיוב מ״ל 1

 נגד נסיוב של אמפולות 350ו־ צפע נגד נסיוב של אמפולות 1,442 של מילוי נעשה כן כמו
המילוי. אחרי הסטריליות ונבדקה אפעה
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דם וקבוצות לאימונוהמטולוגיה המכון ג.

הבא: הפרוט לפי המטולוגיים ריאגנטים• במכון־ נבדקו הנסקרת בשנה .1

21 Dade
11 Knickerbocker

16 Gamma

4 Ortho

4 Spectra
5 Hyland

North American 
4 .Biologicals Inc

בארץ. שונים הולים מבתי anti-D של דגימות 3 נתקבלו כו כמו

 בין נוגדנים. וזהוי גלוי לשם נסיובים של דגימות 308 נשלחו המכון אל .2

ביותר: נדירים שהם אחדים היו שנתגלו הנוגדנים

anti Vei של מקרה נתגלה
anti Yt(a( ״ ״ ״

anti Ge ״ ״ ״
 anti Kp^ של נוספים מקרים 3 נתגלו

anti Sda ״ ״ ״ 2 ״

 מלבנון ערביה אצל 1:8,000 מאד גבוה יל בכי anti Jka הנוגדן של מקרה נתגלה

צפת. בביה״ח שאושפזה
 ובשלשת ורגישות מסובכות עבודה שיטות דורש הללו הנדירים הנוגדנים וזהוי גלוי

 וכן nih ה־ של reference ה- למעבדות דם דגימות נשלחו אף הראשונים המקרים

 שנתקבלו התוצאות את אשרו אלה מעבדות בלונדון. Race and Sanger של למעבדה

.במכון
 דם. מנות מספר עבורה להכין צורר שהיה ביולדת מדובר anti Vei ה- גלוי במקרה
 המכון. אל דם דגימת ושלח מתאימה מנה אף עבורה למצוא הצליח לא אושפזה בו ביה״ח

 דם בנקי עם המכון שמקיים מהקשר כתוצאה הנוגדן. זוהה מרוכזת עבודה אחרי

 הנדיר הסוג בעלות דם מנות 3 לארץ הוטסו ואז בקנדה האדום הצלב עם קשר נוצר בחו״ל,

.Vei neg. ביותר

 בני לכל בדיקות לבצע המכון נוהג נדיר, אנטיגן או נוגדן גלוי של מקרה בכל

 משפחה בבני הנדיר הגן את לגלות במטרה וזאת המיוחד המקרה נתגלה בה המשפחה

 Vei- של אחד מקרה שנבדקו המשפחות בקרב נתגלו אלה מבדיקות כתוצאה נוספים.

■Ge של מקרים ושני Yt(a(- של אחד מקרה
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 של רחבו! קשת לבדיקת והמטולוגיות גנטיות ממעבדות דם דגימות 31 נתקבלו .3

 למחלות בקשר n תאנטיגנים בדיקות על הדגש הושם אלה מבדיקות בחלק אנטיגנים.

מסוימות.

בשתות הוחלט, לעיל, שתוארו הנדירים הנוגדנים של וזהוים מגלוים כתוצאה .4

 "0" מסוג התורמים כל את לבדוק בירושלים, ומד״א ביפו המרכזי הדם בנק עם פעולה
כל נפוץ אנטיגן להם שחסר נדירים תורמים ביניהם למצוא בנסיון ירושלים במד״א

אנטיגנים. של רחבה לקשת דמים 70 נבדקו כבר זו במסגרת שהוא.

דם למנות ארצי מרכז ליצירת והפעולות ביפו מד״א עם ההדוק לקשר בהמשך .5

 בשנה שנתגלו הנדירים הסוגים בעלי כל תרמו נדירים, דם סוגי בעלות קפואות

 הוקפאו הללו הדם מנות אחת. דם מנת לפחות עברו, בשנים שנתגלו אלה וכן האחרונה

 נדיר. דם סוג בעלי נוספים אנשים יתגלו בהם אחרים חרום למקרי וכן אלה אנשים עבור

נדירות דם מנות בהזמנת הצורך את מסוימים, במקרים ימנע, זה מעין בנק של קיומו
לגבי קריטית להיות אף עשויה חרום ובמצבי יחסית רב זמן הדורשת פעולה בחו״ל,

מסוים. אדם

 של רשימה לבנות ביותר, הקרוב בעתיד לפועל שתוצא כוונה, קיימת לכך בנוסף
לאומי. הבין לפנל תוספת שתהווה נדירים דם סוגי בעלי תורמים

 אתניות קבוצות על והשני ישראל תושבי ערבים על האחד מחקרים, שני במסגרת .6

 מביה״ח בראוטבר ודרי כהן ת. פרופ' עם בשתוף שנעשים היהודית באוכלוסיה שונות
 יוצאי יהודים של דגימות 22 וכן ערבים של דם דגימות 179 נבדקו ירושלים, "הדסה״

 בוצעו מחקר מאותו נוסף בחלק אנטיגנים. של מאד רחבה לקשת וגרוזיניה, קוצייו

 ברוק. abh של non secretors ו- Secretors ביו הפרדה לשם רוק בדיקות גם
 הבדיקות בבצוע שסיעה משרה בחצי עובדת באפריל נתקבלה הנ״ל למחקר התקציב במסגרת

במחקר. הקשורות

 בלעדי לשמוש נוגדנים של עצמית להפקה רבות ופעולות נסויים נעשו הנדונה בשנה .7

כוללות: אלה פעולות המכון. של

.anti-H ו- anti a ,anti-N כגון מחו״ל שנתקבלו מזרעים נסיובים הפקת א.

 ביפו המרכזי מד״א בעזרת במכון שנתקבלו תורמים של פלסמות הקרשת ב.
מקומי. לשמוש ועבורם מיוחדים נוגדנים בהם ושנתגלו

של תהליך ובצוע מיוחדים נוגדנים בעלי אנשים עם הדוק קשר קיום ג.

plasmapheresis אחת. בהתרמה פלסמר. של גדולה כמות מתקבלת שבעזרתו

 בשמוש נמצאים שנתקבלו מהנסיובים גדול וחלק בהצלחה ברובן בוצעו אלה פעולות
.במכון שוטף
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 שנסיוב מיוחדים מקרים באותם מונוספציפיים coombs בנסיובי נרחב שמוש נעשה .8
coombs לשיטת שמוש נעשח בו כמו מספקת. תשובה מתו מאפשר אינו רגיל

 בנוכחות רק המגיבים בנוגדנים מדובר כאשר Two stage antiglobulin test ה-

Complement. ׳

 של דגימות וקבלת במשלוח המתבטא בחו״ל מעבדות עם הפעולה שתוף והורחב נמשך י .9
אינפורמציה. חלופי וכן נדירים נסיובים

הביו-לאומי לארגון פעיל כחבר המכון הצטרף הנידונה בשנה .10

.(Serum Cells and Rare Fluids) SCARF

 נסיובים דגימות של רבים משלוחים נתקבלו כבר בארגון המכון מחברות כתוצאה

נדירים. נוגדנים של בזהוים שמוש לידי באו כבר שבחלקם נדירות וכדוריות

 דם דגימות לאספקת הדואג צדק" "שערי ביה״ח עם הפורה הפעולה שתוף נמשך .11

סדיר. באורח טבור

 בבעיות יעוץ לשם שונים דם ובבנקי במעבדות בקר לוין, דרי המכון, מנהל .12
פעם. מידי המתעוררות שונות

ירושלים רפואה, חומרי של ותקנים לבקורת המכון

הבאים: בנושאים עוסק רפואה חומרי של ותקנים לבקורת המכון
תרופות .1

מזון .2

הדברה חומרי .3

קוסמטיקה .4

' הצבור. לבריאות המתיחסים וביולוגיים ביוכימיים כימיים, נושאים .5

תרופות

הפעולות: פירוט ולהלן המכון של הפעולות במרכז הינו התרופות נושא
חדשים רפואיים תכשירים א.

 זה רישום הבריאות. במשרד ברישום חייב בארץ המשווק רפואי תכשיר כל החוק לפי
ובטיחות. יעילות איכות, העקרונות: שלושת סמך על ניתן

 להבטיח כדי והביולוגיות הכימיות הפיזיקליות, התכונות את קובעת האיכות בדיקת
 מבוצעות אלו בדיקות המוצהרות. למטרות הרפואי התכשיר של והתאמתו יעודו את

 של והנאמנות הרגישות את ולקבוע היצרן של הנתונים את לאשר מנת על במכון
הבדיקה. שיטות
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 הפרה-קליניים הנתונים בהערכת הגדול בחלקו מבוססות ובטיחות יעילות בדיקות

 המקצועיות הוועדות עם בתיאום וזאת הקליניים הנתונים בהערכת ובו מספק היצרן אשר

המייעצות.
 חדשות ןשות7ב 35%כ- מהם רפואיים. תכשירים לרשום בקשות 1,320 1976 בשנת התקבלו

 של לחידושים בקשות 65%ו- והייבוא), המקומי היצור ביו שווה כמעט היתה (החלוקה

קיימים. תכשירים

קבוצות: 3ל- לחלק ניתן החדשות הבקשות את

חדשות מולקולות .1

מקובלים פעילים חומרים של חדשים שלובים .2

זהים או דומים תכשירים .3

 פרמקולוגית הערכה איכות, לבדיקות במקביל לבצע המכון על חדשות מוליקולות עבור

 רב מספר המייעצות. הרפואיות הוועדות לפני אלו נתונים הצגת כולל וטוקסיקולוגית
מלאים. היו לא והטוקסיקולוגים הפרמקולוגים שהנתונים בגלל נדחו בקשות של

 יעילותם. להשוואת מתאימות שיטות פתוח מחייב זהים תכשירים לרשום הבקשות רבוי

 החדשה התרופה ביו הביולוגית לזמינות בקשר בבדיקות איפוא, להתחיל, המכון בדעת
 במישור בדיון נמצא זה נושא ).Bioequivalency ( המקובלת לתרופה בהשוואה

 בדיקות כולל הדרושים, למבחנים בקשר הגדרות לאחרונה פורסמו (בארה״ב הבינלאומי

in-vivo בדיקות בצוע מתכננים זה בשלב ובאנגליה in-vitro.( 

נוספים. מסלולים במכון כעת הונהגו בבקשות, שוטף טפול להבטיח מנת על

זהים רישומים להם פרמקופיאלים תכשירים עבור .1 - מקוצר מסלול א.

תוקף. בר הוא שרשיונם

רפואיים. מוסדות עבור תכשירים .2

מיוחדת. הזמנה לפי תכשירים ב.

 בשנים נרשמו לא שונות מסיבות אשר רפואיים תכשירים חדוש תהליך נמשך הנסקרת בשנה

 רפואית וועדה מנוי ע״י מיוחדים, חדושים להערכת ראשונית בפעולה הוחל קודמות.
רפואיים. תכשירים חידוש לנושא מייעצת

שוטף פקוח ב.

 שונות. בדיקות 40,000כ- ובוצעו רפואיים תכשירים 8,572 נבדקו 1976 בשנת

.1 מם' בלוח מפורטת הדגימות של החודשית ההתפלגות
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:1 מם׳ לוח

829 ינואר
804 פברואר
738 מרץ
582 אפריל
680 מאי

736 יוני

819 יולי

458 אוגוסט

561 ספטמבר
696 אוקטובר
605 נובמבר

1,064 דצמבר

8a572 ה״כ0

 מן דגימות שגרתיות; בדיקות כוללים: לבדיקה נתקבלו אשר תרפואיים התכשירים
 תרופות ייבוא; של אוצוות וביולוגיים; אנטיביוטיים תכשירים השיווק;

 המפעלים של מעבדה לבדיקת מיצרנים דגימות ממשלתיים; מרקחת ובתי ממוסדות

צבור. ותלונות ייצוא בדיקות בארץ;

 מיקרוביולוגיים ביוכימיים, כימיים, פיזיקליים, מבחנים כללו אלו בדיקות

וביולוגיים.

 (מבחינת צמר-גפו כולל חבישה לחומרי רחב מידה בקנה בדיקות נערכו הנסקרת בשנה
זהומים). לחסר והמבחן לתקן התאמתו

כגון: פרמקוטכניות בדיקות על דגש הושם

מפתילות; הפעיל החומר ספיגת א.

במשחות; הפיזיקליות התכונות ב.

בטבליות; ומסיסות התפרקות מבחני ג.

בזריקות. ק1ו-( ופירוגנים סטריליות ד.

 פרגונל, (גונדוטרופינים, הורמונים של לסטנדרטיזציה ביולוגיות בדיקות נערכו

ACTH, ,גאמא-גלובולין (אלבומין, דם תוצרי אנזימים; היסטמין); אינסולין 
ונסיובים. תרכיבים וכוי);
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מיקרוביולוגיות: בדיקות

אנטיביוטיים. חומרים א.

חחיטוי. כושר להערכת בדיקות ב.

רפואיים. ואביזרים עינים טפות להזרקה, תמיסות - עיקור בדיקות ג.

מזון

 כוללות: למזון הבדיקות

 כללי־ מזון
 הדברה חומרי

 במזון מוספים חומרים

צבור תלונות

המזון סוגי לפי הבדיקות פירוט

זר. שומן הדברה, חומרי כללי, איכות - חלב מוצרי א.

הדברה. חומרי כספית, צבע, כללי, איכות - ושימוריהם דגים בשר, ב.

הדברה. חומרי כללי, איכות - ושימוריהם פירות ירקות, ג.

 המתקה חומרי מאכל, צבעי כללי, איכות - וכוי) עוגות (סוכריות, ממתקים ד.
מלאכותיים.

 הדברה, חומרי שימור, כומרי כללי, איכות - וקלים) חריפים (יינות, משקאות

.מזון תוספות

מוספים. חומרים כללי, איכות - גלידות

 הדברה, חומרי כללי, איכות - מאפה ודברי תינוקות מזון קמחים, דגנים, ה.
.אפלטוקסין

מוקפים. חומרים כללי, איכות - וממרחים שמנים ו.

 חומרים כללי, איכות - ואגוזיים מרקים תבלינים, קקאו; קפה, תה, - שונות ז.
מוספים.

חלב מוצרי א.

המוצרים לפי הבדיקות פרוט

 חלבון. שומן, חסרי מוצקים שומן, - נגירה לתוצרת חלבים 230

 משמר. חומר רטיבות, מלח, שומן, - ורכות קשות גבינות 87

רטיבות. - חמאה 21

 הדברה חומרי בדיקות

 הדברה. חומרי - נגירה ותוצרת חלבים 13

הדברה. חומרי - גבינות 40
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זר שומן בדיקות

זר שומן - גבינות 37

שונות
 אנטיביוטיקה - חלבים 7

מיוחדות בריתות

 סוברים. נבדקו חלב מוצרי של מצומצם מהפר עבור

סכום
 בגלל ברובם לצו, חתאימו שלא רגימות 10 מחם 392 חיה הדגימות של כולל מספר

שומן. חוםר

ומוצריהם דגים בשר, ב.
ומוצריו בשר .1

 ניטריטים, עמילו, חלבון, שומן, אפר, רטיבות, - טחון ובשר נקניקים 157

סולפיטים.
 רטיבות, חלבון, עמילן, מלח, הינון, אחרי משקל נקי, משקל - בשר שימורי 38

משמר. חומר שומן, אפר,

לבשר. הבצק בין יחם נקי, משקל - בשר עם בצק מוצרי 2

יהוד). חלבון אחוז בגלל (לרוב ולתקנים לצוים התאימו שלא דגימות 11 היו מהנ״ל

 בגלל וזאת נקניק לסיווג ראויות אינן אשר נקניק דגימות 2 נבדקו כן כמו הערה:

׳ .70%כ- שומן של מופרז אחוז

ומוצריהם דגים .2

עמילן. משמר, חומר טריות, מלח, מסונן, משקל נקי, משקל - וכוי טונה סרדינים, 46 /
צבע בדיקות

 צבע. - ומוצריו בשר 111

כספית
 כספית. - ומוצריה טונה 89

הדברה חומרי
 הדברה. חומרי - בשר מוצרי 76

הדברה. חומרי - ומוצריהם דגים 17

 מיוחדות בדיקות

בשר מוצרי

 (האבסת להרעלה אינדיקטור בתור בדיל לנוכחות ניבדק בשר מוצרי של גדול מספר א.

בדיל). עם הדברה חומרי המכיל תרנגולות באוכל הפרות
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בדגים. והיסטמין בבשר סולפיטים בדיקות בוצעו בו כמו ב.

סכום

 תיו: הבדיקות כל של כולל מספר

ומוצריו בשר - 384
ומוצריהם דגים - 152

ושימודיהם פידות ירקות ג.
מתכות, משמר, חומר מלח, נקי, משקל סינון, אחרי משקל - ירקות שימורי - 36

לטיב. שונות בדיקות

הטיכפון*. מידת משמר, חומר מלח, נמסים, מוצקים נקי, משקל - עגבניות רהק - 18

שונות. ובדיקות נמסים מוצקים סינון, לאחד משקל נקי, משקל - פירות שימורי - 7

משמר. חומר פרפין, סולפיטים, - יבשים פירות - 3

הדברה חומרי
הדברה. חומרי - טריים ופירות ירקות - 296

הדברה. חומרי - שימורים - 19

שונות
בשימורים. מיקרוביולוגיות בדיקות - 3

עגבניות. ברסק צבע בדיקת - 2

מיוחדות בדיקות

מישמיש. בשימורי גופרית שאריות קביעת .1

פח. בקופסאות ציפוי טיב .2

לתינוקות. מזון של C pvc ( פלסטיק באריזות ) vcm ( מונומרים בדיקת .3

סכום
ושימודיהם. וירקות פירות של בדיקות 482 בוצעו םה"כ

 וכוי) עוגיות (סוכריות ממתקים ד.

 וקלים) חריפים (יינות, משקאות

 גלידות

 צבע בדיקות

 וכוי סוכריות 165

 עוגות 126 )

 מתיקה דברי 33

 מאכל צבעי 104

גלידות 7

וחריפים קלים משקאות 14
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כללי מזיו
 פרפינים, כבדות, מתכות ,cn" בור, משמר, חומר - ותמציות פורינגים ממתקים, 26

זרים. גופים פוכרים,

 נדיפת, חומצת פגולי, משקל הכותל, אחוז צבע, כללית, חומצת - מיצים יינות, 81

so2 ,כללי so2 ,משמר. חומר מתכות, פלואור, חופשי

מנתול. תכותל, אחוז צבע, כללית, חומצת - חריפים משקאות 64

 משמר. חומר פוכרים, - קלים משקאות 6

פוכרים. שומך, חלבון, - גלידות 61

תדברת חומרי

. הדברת חומרי - יינות 28
אורגנים. ממיפים זיהומים - שתית מי 10

מיוחדות בדיקות

 וברזל. אלומיניום של עקבות פרפינים, ניבדקו פוכריות של דגימות במפפר

.Fb עקבות על פיפון של ראשים מפפר ניבדקו

פכום
וגלידות. משקאות מאכל, צבעי ממתקים, של בדיקות 825 בוצעו םת״כ

 מאפה ודברי תינוקות מזון קמחים, דגנים, ת.

 רטיבות. חלבון, שומן, משמר, חומר מתכות, - תינוקות מזון 58

חומציות. מלח, משיכת, מחלת זרים, גופים רטיבות, שומן, - ובצק מאפה מוצרי 23

הדברת חומרי

 הדברת. חומרי ברומט, - מאפה 11

הדברה. חומרי - קמחים 70

הדברת. חומרי - תינולןות מזון 33

טוקפין אפלת

 טקפין. אפלת - פיפטוק 36

מיוחדות בדיקות
 נפט. בתזקיקי זיהום על ניבדקו פיתות של דגימות מפפר
פכום

תינוקות. ומזון מדגניים מזון של בדיקות 231 בוצעו םת"כ
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וממרחים שמנינו .ו

 השומן. הכולת ,pH עופרת, משמר, חומר - ממרחים 26

מלח. שומו, חסרי חלב מוצקי רטיבות, - וכוי) (מרגרינות שמנים 8

שונות
vcm - שמרים 47

ויטמינים. - שמנים 4

 מיוחדות בריתות

CN״ בדיקת - שמנים 2

סכום
וממרחים. שמנים על בדיקות 87 בוצעו הח״כ

ואגוזיים מרקים תבלינים, קקאו; קפח, תח, - שונות .ז

 ממיסים, מוצקים נמס, אפר של אלקליות נמס, אפר סולפיטים, - קקאו קפח, תה, 34
שומן. רט־יבות,

 מספר נדיח, בלתי שמן מים, תכולת זר, עמילן (חול...), זהום - תבלינים 55

מתכות. בחומצה, נמס בלתי אפר בפלפל, פיפרין יוד,

 ביקרבונט. ונשאר, מופק co2 - וכוי אפיה אבקות 13

מלח. רטיבות - יבשים מרקים 15

שומן. קלקול - אגוזיים 5

סכום
ואגוזיים. מרקים תבלינים, קקאו; קפה, תה, בדיקות 122 בוצעו ה״כ0

 לסיכום כלליות הערות

דיגום .1
 לפי ארצי) או (מחוזי המזון שרות ע״י למכון המגיעות דגימות על מבוצעות הבדיקות

מיוחדת. או שיגרתית לבדיקה דרישה

 לשפרו שיש הדעת על מתקבל מספקת, במרה יעיל הזה הסידור האם לבחון מקום יש

 או שווקים למשל שונים שווק ממקומות דגימות וע״י אקראיות דגימות ע״י ולגוונו

 במתן צורר יש מידה באיזה לשקול יש כן כמו גדולים. צבוריים במוסדות מטבחים

הטוקסיקולוגיות. לבדיקות יתר דגש
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תקניות בשיטות ליקויים תיקיו או בשיטות שינויים .2

 למשל חומרים, של מיוחדות תכונות כגלל שיגרתיות בשיטות בשימוש עיינות דרושי! א.

שנגרמו נכונות ולא אחידות בלתי תוצאות נתקבלו לק. סויה במוצר שומן בקביעת
 כגוו פנים מתח מורידי של טבעית נוכחות ע״י (נגרמו מיכניים חפסדים ע״י

.לציטינים)

 מאחר ישראליים בתקנים רשומות שיטות של שיגרתי בשימוש עירנות דרושח ב.

 למשל נכונות, לא או מוטעות תוצאות לתת עלולה הרשומה השיטה לפי הבדיקה ובצוע

במרגרינה. חלב מוצקי בדיקת

"קרמבו". כמו מסוימים במוצרים משמר חומר בדיקת למשל מקובלות, שיטות שכלול ג.

 משמרים חומרים נוכחות לאי החמורות הדרישות בגלל - תינוקות במזון משמר חומר ד.

בשלב עוזו כרגע והענין מירכי דלוק דורשת הקביעה המוצרים, של המורכבות ובגלל

שיפורים. של

שגרתיות בלתי בריקה שיטות .3

 מספרות נתונים איסוף פי על בדיקות של ניכר מספר לבצע הכרח תקנים או צווים בהעדר

של-תבלינים. בדיקות עבוד לדוגמא: המזון. שרות מטעם מיוחדות דרישות או

כללי סכום
\

 נבדקו: ה״כ0

כללי מזון 1,074

הדברה חומרי 603
צבע 562

שונות 191

זרים גופים
.789 היה שנתקבלו הדגימות סר

כדלקמן: המזון מוצרי את כללו הזרים הגופים על התלונות

 הבקבוק בתחתית מיכני לכלול פטריות; של זיהומים היו בהם - קלים משקאות .1

.י וכו

(ברזל). מתכת חתיכות סיכה; בשמן מבוטל לא מקרים במספר זיהומים נמצאו - לחם .2

וכוי. תולעים נוכחות הותקף; הצפוי בהם - שימורים קופסאות .3

 נמצא אף אחד במקרה פטריות; מכני; לכלול רוב פי על - ומוצריו חלב .4
שלם. עכבר

וויסקי. זיוף של מקרה גילינו זיופים. במיוחד - חריפים משקאות .5

וכדומה. קנמון פלפל, במיוחד - תבלינים של זיופים .6

 קפה מלאכותי; חומץ היה שהמוצר נמצא טבעי חומץ במקום - שונות בדיקות .7

מזוייף.
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הדברה חומרי

קבוצות. 3ל- לחלק ,ניתן הדברה חומרי בשטח הפעולות

בחקלאות בשמוש הדברה חומרי של טוקסיקולוגי אשור א.

 פי על הם חומרים מספר הצומח. הגבת מאגף שנתקבלו הבקשות במספר עליה היתה השנה
 בגוו: ידינו על המקובלות בארצות סופי אשור קבלו לא אשר חדשות מוליקולות רוב

 תדריד הוכו נתונים, של ומלאה נאותה הצגה לאפשר מנת על והולנד. אנגליה ארה״ב,

 הטוקסיקולוגית. להערכה בקשר להמציא שיש הבסיסיים הנתונים צוינו בו ליצרנים

 הממושכת החריפה, הרעילות של ההבטים של בסיסי לימוד מאפשרים אלו נתונים

 אלו; בחומרים העוסקים בריאות את להבטיח מנת על וזאת הסביבה על והשפעות
 ואויר מים מקורות הבטחת במזון; שאריות מנוכחות כתוצאה המזיקות ההשפעות מניעת

 הרעלה במקרה רפואי לטפול אמצעים במזון; הדברה חומרי של הסבילות רמות וקביעת

הסביבה. על כללית והשפעה

הדברה חומרי שאריות ב.

 מגוון מספר נבדקו השנה במזון. הדברה חומרי של בדיקות שוטף באופן מבצע המכון

 בשר. מוצרי ודגנים; קמח ופרות; ירקות ומוצריו; חלב כולל: מוצרים של

 - בחלב נמצאו מסוימות סטיות המותרים. בגבולות היו השאריות המקרים ברוב

בירקות. דורזבן ונוכחות לינדן בנוכחות

 רב מספר נערכו בדיל. של אורגנית תרכובת עם בעגלים המונית הרעלה היתה השנה במשך
ולב). מוח כליות, ריאות, (כבד, שהורעלו העגלים של באברים במיוחד בדיקות של

 בלתי מדיג כתוצאה במיוחד בדגים, הדברה חומרי בדיקות לציין: שיש אחר נושא

השלל). כמות את כר ידי על ולהעלות הדגים את להרוג במטרה הדברה בחומר (שמוש חוקי

נפרד. בדו״ח יובאו מזון במוצרי הדברה לחומרי בקשר המפורטים הנתונים

ביתי לשמוש הדברה חומרי תכשירי של שגרתית בדיקה ג.
 הרשום לפני ביתיים הדברה תכשירי לאשור השגרתית הבדיקה את כוללות אלו בדיקות

 שאינם נמצאו תכשירים של רב מספר השיווק. מן שנלקחו דגימות בדיקת וכן
למוצהר. מתאימים

קוסמטיקה

לחידוש. ובקשות חדשים תכשירים כולל זה מספר .1,143 - שנתקבלו התכשירים מספר
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 התקיימו כו כמו הקוסמטיים. בתכשירים זיהומים הסר של להיבטים דגש ניתן השנה

 של ך ו י הבל} דרגת על להקפיד שעליהם לידיעתם, הובא ובהם היצרנים עם בירורים
ידם. על המשווקים תכשירים של בדיקות לבצוע לדאוג וכן הגלם ,חומרי

 נתנו׳ אשר בתכשירים לרגישות זהירות אזהרת האריזה גבי על לסמו נתבקשו היצרנים
הניסוי. בחיות זה למבחן חיובית תגובה

הצביר לבריאות המתיחסים וביולוגים ביוכימיים כימיים, נושאים

הבאים: בנושאים עסק המכון
חרסינה. בכלי וקדמיום עופרת רמות בדיקות .1

בדם. ונחושת צינק עופרת בדיקות .2

בצעצועים. עופרת בדיקות .3

צבור. לתלונות בקשר חיים בבעלי טוקסיקולוגיות בדיקות .4
חולים. מבתי ודם בשתן רעלים נוכחות על בדיקות .5

בתעשיה איכות בקרת על הפיקוח מערכת

כיום בארץ המציאות ובבואת בתעשיה איכות בקרת על הפיקוח מערכת פעילויות נושאי

מבוא .1

 לבצע והנכונות נאותים" ייצור ל״תנאי החדשניים העקרונות של הנחלתם הצלחת

 של ובתיכנון בכוונות ובראשונה בראש נעוצה כעת, כמשמעותה כוללת" איכות "בקרת
 מימון, כגון: שונים אובייקטיביים לקשיים מעבר זאת, המפעל. של המרכזית ההנהלה

בביצוע. ודקדקנות משמעת לכל ומעל ההיקף או למסגרת ומתאים נכון ארגון

 אף להגיע יוכלו ולא מקודם באמור ובראשונה בראש תלויים אך כשלעצמם, חשובים כלם
זאת. בלעדי יישום לכלל פעם

 מן הכנתו, שבטיב האנושיות-מוסריות וההשלכות הפרמצבטי המוצר למהות לב בשים

 משמעי חי־ יהיה הראשונה לשאלה שהמענה - ומצפונית הגיונית מבחינה - היה הדיו
שונה. המציאות וחיובי;

 לגבי - הטוב במקרה וזאת - אמביוולנטית תחושה מקרוב המשקיף בעיני קיימת

 שיפור בכוון האתי/מקצועי האלמנט מכריע היכן עד כלל ברור ולא האמיתיים, הדחפים

 גורם להוות (או הנכון בכוון לדרבן המסחרית המוטיבציה מתחילה מניו או האיכות,

שלילי). כלכלי מניע יש כאשר מעכב,
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 ויכוחים הזמו כל אתנו קיים כלל, בררו נאותה ברמה מבוסם, שמפעל היא עובדה

 אוביקטיביים לקשיים הטענה כאשר רציניים, יותר נושאים על הו זוטות, על הן
 לעניו ופעם המימון קשיי לעניו פעם מצדם, תגובה או מענה בכל השני כחוט שזורה

 עם היה כלא נעלם זאת שכל הוא המעניו בארץ. העבודה לתנאי האפייני משמעת חסר

 מאד קצר זמו תור f.d.a. ה- בהכרת לזכות ההנהלה של העקרונית ההחלטה קבלת

 והמפעל נעלמו ה״משמעת" בעיות הכר, לבלי שונה המפעל לירות, ני ו מלי הושקעו
 - ארה״ב של והתרופות המזון מינהל של הנכספת ההכרה בחסות לתפארת מתפעל
 דבריהם היום עד מהדהדים באזנינו כאשר - במט״ח ורווחים ייצוא סיכויי כולל

עליהם. לגשר שאיו קשיים אותם כל על

לצרכים בסיסית ומודעות תשתית .2

 (כולל ההוראות במסגרת לצרכים לענות האמורים מפעלים 2 רק בארץ כיום קיימים
 תשתית בהם שקיימת ארבעה או כשלושה ועוד ארה״ב) של והתרופות המזון מינהל הכרת

הנ״ל. המטרה להשגת רצינית
 איננה לשמה, הראויה תשתית של הקמתה שבעצם בכד מתחילים זה בנושא והבעיה הקשי
 את בחשבון להביא אם שנים 5כ- לקחת הדבר עשוי כלל בדרך למחר. מהיום של עניו

 ופיתוח". ו״מחקר בקרה כולל מערכת, בהקמת הן וציוד, בבניו הן הראשוני התיכנון
 התמורות מן נאמנה תמונה לקבל בכרי מקרה, לכל מתאים זמן "עומק" שמתחייב כך

 שונה להיות יכול זה זמן פרק כאשר - מתרחשות בכלל והן במידה - בנדון המתחוללות

 של גודל בסדר תקופות בחשבון זה לצורר להביא יש תמיד אך למקרה, ממקרה למדי

 תלת-חדשיים דיווחים זה מעין בנושא להגיש ניתן לא לכן .שנים או חורשים

משמעותיים. חצי-שנתיים או

הנכון והתיפעול התשתית מהות .3

:מיבנים א.
 הם ולתפעולם, להקמתם ניכר זמן וגם מוקדם תיכנון גם הדורשים האלמנטים אחד

 שיפוץ. לאחר מותאמים שהם ביו חדשים שהם ביו המיבנים,
 רמת הביצוע. במישור בעיות להווצר עלולות לצרכים, המתאים מיבנה בהעדר

 בתנאים בייצור מירבית רנטביליות על שמירה תוך ת.י.נ. במסגרת הצפויים הביצועים
 המרכיב יסבול אחרת - ליעדו המיבנה של בהתאמתו ובראשונה בראש תלויה אלה,

יחד. גם שניהם אף או השני, או הראשון,

הניתן. ככל ראות ומרחיק יסודי גם אך מוקדם לתיכנון הדעת את לתת יש לפיכך,
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 לקראת הקמתו את וביצע הששים שנות באמצע מיבנר. תיכנן אשר יצרן של מקרת יצוין

 שנות באמצע "חדשני" עודנו nr שמיבנת למרות תשבעים. שנות של הראשונות השנים

 כאילו שהלכו השנים שבע אותך משום מראש מוגבלת חדשנותו ש״תוחלת" הרי השבעים,

 הנעות זה בנושא התפתחויות להדביק ויש מאחר לביצוע, התיכנון בין לאיבוד

במהירות.

 יהיה שזה נדמה בצמוד. ולבצע לתכנן בידו עלה אשר שני מפעל יותר הצליח זאת לעומת

.(איקאפרם,כפר-םבא) הקרובה לתקופה בארץ ביותר החדשני המפעל

 ע״י בחו״ל נוהתה שכבר מתכונת עפ״י לבנות והיא יותר ובדוקה שלישית דרך קיימת
 ראות ומרחיקי מוגדרים דפוסים גיבשו ואשר ובאפשרויותיהם בהיקפם ענק מפעלי

.המיוחדים לצרכיהם

 כל בהם אשר - וקטנים בינוניים במפעלים שיפוצים, ע״י פתרונות כולל הפתרונות,

 שתהיה ובלבד בהחלט, אפשריים - מישנית היא כמויות והנדסת הייצור״ "תזרים בעיות

 האיורור, בנושא בעיקר יסודית עבודה ביצוע לצורר מבוטלות בלתי להשקעות נכונות
.המנהלי-מקצועי) (כולל הכללי והתיכנון השינוע

 נפח של מראש מחושבת או מראש צפויה קביעה היא בארץ, רק ולא השרשיות, הבעיות אחת

 שמירה (כולל המחסנים בשטח עת בכל תנועתם ותיכנון וכוי אריזה גלם, לחומרי המלאי
 בחדרי כולל סתימה, או גדישה למנוע כדי בהתאב, )lifo מ- והמנעות fifo כללי על

הייצור.

 גדולים במפעלים המסתייעים ייצור ממהנדסי מקצועית ועזרה הכוונה לבקש מקובל זה, לעניו

 הזה הנושא כל ועוד. ועוד ואמינים סדירים אספקה מקורות עם התקשרויות במחשבים, גם

 לגבי הדבר נכון ובודאי בודאי אך - הגדולה אפילו - שלנו התעשיה של אכילס עקב הוא

 כמה פי הגדולים איחסון שטחי מראש להכין מומלץ לפיכו, והקטנה. הבינונית

 את מאד המעלה אלמנט זהו וניפתו). המוצר טיב לפי (הכל הייצור משטחי )2% - 4(

, לשיטת פנו אשר הבינוניים במפעלים השיפוצים מחיר

 הנתונים במסגרת תמיד אבל - ענינה את לקדם כדי הקיים, של והפיתוח השיפוץ
 התיכנון אפשרויות את מכוונים או והמגבילים השטח מבחינת לרשותם העומדים והאמצעים

ובמסגרתו. המצוי עפ״י

מודרני בציוד ועידכונו חידושו ציוד, ב.

 טבעי, בלאי מחמת הן הציוד לחדש נטיה יש המקרים ברוב עלות. של בעיה כלל בדרו זוהי

 לא חדש. מסוג מוצרים ייצור או יותר, גדול בהיקף ייצור מסלולי הדורש פיתוח או
 וחישובי שני להרהור בהכרח מביא "יצרני" בלתי בהיותו אשר - המעבדה לציוד באשר כן

רכישתו. לעניו העדפה
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 שאפשר והחסכון האיכות בלורת לציכי האמיתית המודעות למידת יותד נוגע הזה הנושא -כל

 ההוצאות את אייר לטווח בחשבוו החוסכת טובה,. מערכת כשיש לכר תודות אליו להגיע

בהשקעה. וכדאית ל״יצרנית" זה כמוכן והופכת מראש תקלות מניעת ע״י

 שאפשר מאמינים והקטנים מאחר הגדולים, למפעלים יותר כלל כדרר כרור זה נושא
 - יקרה מעכדתית מערכת כמקום לכוא היכולה הייצור קווי לאורך בהשגחה להסתפק

 חיזוק המקבלת חוזרת להסברה עניו זהו יוה*. מצומצם שלהם הפעילויות והיקף מאחר

 הר.פסד או ההוצאה וגם התקלה שגם כדבר לנוגעים ומוכיחים תקלות מגלים שאנו פעם ככל

 נכון שימוש בו שנעשה מתאים, מעבדתי כציוד השקעה ע״י למנוע היה ניתן בה, הכדור
מכך. מסקנות ויישום

מקצועי צוות ג.

 נשאר המפעל לצרכי בהתאם תיכנונה ועצם התשתית תנאי של מירבי לניצול ראשון תנאי
 קשיים שני יש ההתמחות. מבחינת הן הרמה מבחינת הן הנכון המיקצועי הצוות בבחירת

 בתעשיה לעבוד והנכונים מחד הנאותה ההכשרה בעלי האנשים במציאת הוא האחד זה. בנושא

 לתחלופה תמיד ניתנים שאינם ותיקים צוותות של התאבנות בתנאי הוא השני מאידך.

 עצמו. המפעל בתוך אפילו להסבה נכונות) (או אפשרויות חוסר או הצרכים, לפי

 לפחות) שנים שלוש של נסיון דרוש עבורו האחראי", ל״רוקח (פרט מחייבים כללים העדר
זה. נושא בקידום מכביד גורם כמובן מהווה המדינה מטעם

מעבדות ד.

 לקידום רבות תרם ובדיקתם רפואיים תכשירים רישום בדבר הצו - בקרה מעבדות .1

 33 מתוכם עובדים, 153 עם בארץ מעבדות 28 םה״כ הוא: הזה הנושא היקף זה. נושא

לבורנטים. 75ו- בקטריולוגים 11 כימאים, 34 וסגניהם, מעבדות מנהלי

 היותר המפעלים נחלת שהוא הרי יקר, הנושא בהיות - (מו"פ) ופיתוח מחקר מעבדות .2
 למכון רב חומר להגיש המפעלים את מאלצים הריגורוזיים הרישום תנאי גדולים.

עצמי. מו״פ בידע והן נרכש בידע הן להסתייע ובעקיפין

ואריזה גלם לחומרי מחייבות וספציפיקציות מסטר-פורמולות ה.

 כרטיסי-אב עריכת להצלחת במו״פ והתלות מחד, הנ״ל לבין המוצר טיב שבין ההדוק הקשר

 זה דבר אין אולם הגדולים. המפעלים להנהלות יותר נהיר מאידך, מדוקדקים יעילים,

 רקע בעלי מיקצוע באנשי המסתייעים הבינוניים המפעלים מן רבים מקרה. בכל נכון
 העצמית הדרישה מתוך לפחות ההנהלה, דרישת בגלל לא אם לכך, זוכים בחו״ל ונסיון

גבוהה. מיקצועית רמה בעלי לעובדים שיש



 יציבותו לעניו תו התכשיר ואמינות האריזה טיב שביו לקשר יתר מודעות יש לאהרונה

כימיות. או בקטריאליות יות הזדהמו בפני שמירה או ליעודו התאמתו לעניו הן

 מיפרטים וקובעים וכדי גומי פקקי הזכוכית, לטיב בדיקות עורכים רבים מפעלים

לספקים.

 אספקה במועדי או טיב ברמות לעמוד ספקים של יכולתם מאי אחד מצד בא בארץ הקושי

 דרישות מבחינת הוגנת התמודדות ללא והמכס ממסו״ת מקבלים שהם בהגנה שני ומצד

 מן דיו, מובן בלתי לעיתים או זר שהוא נושא - רפואה לתכשירי המיוחדות הטיב
 זאת ולפתור לנסות מאמצים כיום נעשים האמורים. המשרדים לפקידי הרפואי, ההיבט

מקומית. תקינה ע״י

ארגונית תכנית-אב .ו

 סטטאטיסטיים אדמיניסטרטיביים, מאלמנטים הנובעת איכות בקרת של הנושא כל
 לצוותי המקרים ברוב זרים - בארה״ב בעיקר מוכרים שהם כפי וארגוניימ/תיכנוניים,

 הזה הנושא בכל השריפות. וכבוי האילתוריב דרך על יותר האמונים בארץ, הניהול

 הכרת לקבל והרצון בכלל משרדנו ודרישות א.ב.ע. לדרישות תודות סדר קצת מוכנס

 ימצא במהרה לא אשר ואינדוקטרינציה להסברה נושא זה גם אולם, בפרט. f.d.a. ה-

המפעלים. בכל פתרונו את

 נושא שכל אלא - קשיים יש וטכניים אקדמייר מיקצועיים, צוותים במציאת רק לא ז.

 לנושא המיוחדות הדרישות במסגרת היצרניות המשימות ליישום והאנשים הכלים מציאת

 קיימת אם - העת כל אתה להתמודד שיש בעיה מהווים - בכלל ולתעשיה הפרמצבטיקה

 פגמים" "אפם תורת של היסוד הנרות עפ״י ביצוע של מירבי לשיפור להגיע כוונה

 הוא אנשים!...) כבר יש (כאשר האינדוקטרינציר אלמנט מסויים. מסוג לתעשיות

הראש. כבד בכל הדעת את עליו לתת ויש כאן פרדומיננטי
 ברפואה המשמשים ואביזרים התקנים גם לבדה. התרופות לתעשיית רק לא נכון זה עניו

ודיוק. ליעוד התאמה אמינות, של רבה מידה מהם לצפות הדין מן

 לבתי- או ממנו הבאות ולתלונות לציבור כולל שוטפת, והסברה אינדוקטרינציה ח.

להם: לתת שיש וההכוונה המרקחת
 מודרניים. בבתי-חרושת מיוחדות מחלקות של לטיפולו עניו כיום מהווה זה נושא

היא: ההנחה
איכות. של במונחים לחשוב העזבד של הכן לרצון תחליף איו א.

 כנגד שקולה נאותה לב תשומת אשר - הצרכנים של הנרחבת לביקורת תחליף איו ב.
מסקנות. להסקת מערכת שיש בתנאי - נרחבת פנימית פיקוח מערכת

 מלכתחילה טוב מוצר כאשר ספור, איו תקלות מראש למנוע עשויה הספקים, הדרכת ג.

לכללים. או להוראות בניגוד טיפול משום ירוד בטיב למוצר הופך
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 לצורף מודעות כבר יש כי אם טיפול, של התחלה רק בארץ כיום יש הזה הנושא בכל

בכר. לטיפול מערכות גם גדולים.קיימות מפעלים אילו ובאי

שונות .4

כגון: תוץ לגורמי ות.י.נ. איכות בקרת בנושאי ויעוץ סיוע א.

 מפעלים לגבי דעת הוות או והדרכה הטברה שטחים; - צה״ל .1

ושומרוו. ביהודה פרמצבטיים

 בתל־ הבקרה למעבדת הצורר לפי ויעוץ פעולה שיתוף חר״פ; - צה״ל .2

השומר.

 בדבר סקר בקשה. ולפי הצורר לפי ויעוץ פעולה שיתוף חולים: בתי .3
 תמיסות ובעיקר וכוי) לעיניים (כולל סטריליות תמיסות של עצמי ייצור

גדולים. בנפחים לערוי
 המחוזי והרוקח כהן דליה מגרי עם פעולה בשיתוף לטיפול זוכה הנושא
תל-השומר, בבתי-החולים לשיפורים ורעיונות הנחיות נתנו בדבר. הנוגע

 מייצר איננו הנגב ביה״ח ליישום. בחלקם שזכו איכילוב רמב״ם,
 קיימת וכדי. לעיניים סטריליות בתמיסות ומצטמצם גדולים בנפחים

בטיפול. עודנו הנושא ואיכילוב. בילינסוו ביה״ח עם פתוחה בעיה

 כל ללא פלסטיק במיכלי השמוש לכוונות רבה בזהירות להתייחם יש
בהתאם. ולייעוץ בה הכרוכה ת.י.נ. של המערכת

אורגן עצמם במפעלים מקומיים והסברה סרטים להרצאות, מעבר - סימפוזיון ב.

 התכנית לפי הפרמצבטיים המפעלים של הבכיר המקצועי לדרג סימפוזיון גם השנה

' ).47 דף (ראה הרצופה

 טורנאו ומגר' מנציל דרי של (לאחרונה בטיפול עודנו זה נושא - קופת-חולים ג.
נוסף. טיפול דרוש המאמצים. כל למרות פתרונו, את מצא טרם פישר). מגרי עם

 הענינים. מצב מה ידוע לא דוידסקו. מגרי בטיפול כנ״ל. - "החקלאית" ד.

נוסף. טיפול דרוש
-־י✓

 ישיר במגע הבאים אריזה וחומרי בכלל אריזה חומרי של איכותם נושא קידום ה.
הצורר. לפי - תקינה מיפרטים, פרמקופאיות, דרישות בפרט; התכשיר עם

 ואמינותם יעילותם לעניו "in vitro" דיאגנוסטיים תכשירים אחרי מעקב ו.
הצורר. לפי תלונות ובירור
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 (מסו״ת, חרץ וגורמי פנים גורמי עם המשרד מטעם שונות בועדות השתתפות ז.
וכוי). התעשיינים התאחדות מת״י,

 .ובתי-חולים) בתי-מרקחת בתעשיה, לשימוש יונים (מחליפי ״זליונים" סקד ח.

 המקובלות יונים למחליפי שרף קולונוה זיהום בדבר מקיף סקר נערך

 מיני בכל מזוהמות שהו כלל בדדו נמצא יונים. נטולי מים לייצור
 כד והמועברים הריגנרציה לאחר גם בתוכם הנותרים מיקרו-אורגניזמים,

פסוידומונס). - למשל (כולל גדולים לממדים והולכים ומצטברים הלאה
ההקדם. בכל מעשיים פתרונות למצוא ובנטיון בנושא בטיפול הוחל

בארץ. השונים המפעלים על פרטים יובאו הבאים בדפים

 במפעלים נאותים ייצור תנאי יישום לידי להביא הם הפעולות של העיקריים היעדים

עצמית. כוללת" "בקרת-איכות מערכת הפעלת כולל

 התיכנוך עפ״י ליעודם והתאמתם בטיחותם התכשירים, של איכותם להבטיח היא המטרה
שבמשרד. הרושמת הרשות ע״י שאושרו וכפי הראשוני

:דלהלן ההיבטים מן בעיקר נבדקים המפעלים

 המרכזיות ההנהלות מטעם עקרונית ונכונות ולצרכיהם הנ״ל לכללים מודעות מידת .1

 רמות בכל למעשה הלכה לפועל, זאת להוציא שבהם, המקצועיים והאחראים המפעלים של
הביצוע.

כלהלן: הוא - המכון טפל בהם מפעלים 48 מתוך - זה בנושא העובדתי המצב

הארץ בכל מפעלים 18ב- - נאותה רמה א)

" " " 19ב- - בינונית רמה ב)

" " " 11ב- - נמוכה רמה ג)

 אפשרות המבטיחה נאותה תשתית קיום במפעלים, העכשויים הנתונים על ביקורת .2
 כולל ויעיל נכון לתיפעול המאורגנים ומכשירים, מיתקנים (מיבנים, הביצוע

הפרדות ), ventilation ( איוור )flow of production ( ייצור תזרים
) segregation ( ,כעת. המקובלות לדרישות בהתאם וכיו״ב

כלהלן: הוא הנ״ל במפעלים כאמור, התשתית, מצב
הארץ בכל מפעלים 20ב- - נאותה רמה א)

" " " 21ב- - בינונית רמה ב)

" " " 12ב- - נמוכה רמה ג)



דפוסים במסגרת ויישומה, כנללת איכות לבקרת מתוכננת אירגונית מערכת השתתת .3

עפ״י ניתלים מסגרת הקמת - בכתב והסמכות בהנחיות ביטוי לידי הבאים מגובשים

הבריאות. משרד ע"י ופורסמו שאומצו כפי העולמי הבריאות ארגון של הכלליות ההנחיות

נמצאים: הנ״ל, המפעלים במסגרת

הארץ בכל מפעלים 12 - נאותה רמה א)

" " " 9 - בינונית רמה ב)

" " " 27 _ או נמוכה רמה ג)
התיחסות ללא

 מאושרות, בדיקה שיטות מתאימות, מעבדות הכוללת אנליטית, בקרה מערכת קיום .4

 ("מעבדה במעבדות הכרה הנאותה. ברמת ופנימיים כלליים ותקנים ספציפיקציות

 הדרישה; עפ״י ורשומות במינהל וכן ומיקומה המעבדה בציוד בצוות, מוכרת"),

בת. המתבצעת המיקצועית העבודה על שוטף ופיקוח

מערכות: קיימות הנ״ל המפעלים במסגרת

הארץ בכל מפעלים 18ב- - נאותה רמה א)
" " " 9ב- - בינונית רמה ב)

נמוכה רמה ג)
" " " 21ב- - התיחסות וללא

 מיבנים ופיתוח בשיפוץ והן האירגובי במישור (הו הנ״ל בתיכנון וייעוץ שיתוף .5
חדשניות). בקרה ומערכות עקרונות השתתת לשם או הצורר, לפי

 נאותים" ייצור ו״תנאי פגמים" "אפם של במונחים עקרונית חשיבה דרכי הנחלת .6

 ליישום דעתם לתת הצריכים העובדים לרבד והן ומבצע המתכנן הבכיר, לרבד הן

השיגרתיות. משימותיהם ביצוע תוך האמורים העקרונות

קיימת: הנ״ל המפעלים במסגרת

הארץ בכל מפעלים 20ב- - טובה רמה א)
" " " 9ב- - בינונית רמה ב)

נמוכה רמה ג)
" " " 19ב- התיחסות- וללא

לאחר שבשטח, מימצאים בעקבות וסיכומם פתרונות וחיפוש דיונים קיום א) .7

וכוי. אקראי בדיקות מימצאי תלונות, ו/או הביקורת,

ההחלטה. לאחר סביר זמן תור המוסכם ביצוע מסקנות. הסקת המעוות, תיקון ב)

 מסקנות להסקת - וכדיס מחוזיים (רוקחים המבצעת הרשות לידיעת להביא ג)

הצורר. לפי צעדים ונקיטת
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קיימת: הנ״ל המפעלים במסגרת

הארץ בכל מפעלים 12ב- - טובה רמה .1

" " " 11ב- - בינונית רמה .2
" " " 25ב- - נמוכה רמה .3

כן: כמו

לו. ומתוצה במשרד שונות בועדות השתתפות .1

תקינה. בקביעת השתתפות .2

מטה*,. המפורטים בנושאים ארצי סימפוזיון עריכת ייזום .3

שיקופיות. סרטים, הרצאות, ייזום .4

הצלחה. ללא - וכוי ״החקלאית" קופת-חולים, נושא קידום .5
 דיאגנוסטיים תכשירים לתרופות, אריזה חומרי של איכותם נושא קידום .6

וכיו״ב. חבישה חומרי ויטרו", "אין

(*

1. Different aspects of planning pharmaceutical factories.

2. Application of statistical control charts to pharmaceutical 

assay determination.

3. Quality Control and in-process control.
4. Advantages of enlarged quality control system.
5. Bioavailability of drugs.

האנטומולוגית המעבדה

 הושם דגש הרגילות; פעולותיה את המעבדה המשיכה 1976 בשנת גם קודמות, כבשנים

חדשים. חומרים בדיקת וכן בשמוש אשר בחומרים לתנגודת הבדיקות היקף הרחבת על

הפעולות: עיקר להלן

יתושים של תפוצה סקר א.

 מספר בהרבה השנה גדל הבריאות, משרד של האנטימלרים התברואנים של משותף במאמץ

והגדרה. זהוי לשם האנטומולוגית למעבדה נשלחו אשר היתושים דגירות
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 נמצאו לא אולם .Aedes aegypti היתוש של רות דגי לתפוש הופנה המיותד המאמץ

 המסקנה בארץ, דוגר עדייו זה שיתוש בהנתה לכר, אי זה, יתוש של דגירות השנה

נמוך. ומספרם קטנים דגירתו שמוקדי היא

.1-6 בלותות מובא הדגירות סיכום

 לשכה מכל נשלתו אשר הדגימות מספר את מספרית בצורה מבטא הסיכום שנה כבכל
 למינים הלוקה לפי הדגימות מספר וכן )1,3,5 (לוחות למינים היתושים חלוקת לפי
 מהסוג היתושים תפוצת ).2,4,6 לוחות ( השנה מחודשי אחד בכל נשלחו אשר כו, גם

המצורפת. התפוצה במפת גם רוכזה אנופלם
 מהמכה, שמשתקף כפי ,Anopheles sacharovi היתוש שתפוצת התופעה מענינת

 בדרומה זחלים נמצאו הראשונה בפעם וכן הכנרת של המזרחית הגדה בכל למדי: רחבה

 בעובדה בהתחשב הגולו). ברמת אשר אלמגור (מושב ובצפונה נהרים) (עד הכנרת של

 לבעיה. ערים להיות יש המלריה, בהעברת העיקרי הוקטור הינו A.sacharovi ש-

 לאפידמיולוגיה, היחידה ואל הראשי הרפואי האנטומולוג אל מיד הועברו הממצאים

הנ״ל. באיזורים מקיפה הדברה מתוכננת 1977 ולעונת
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 היתוש השנה שגם מראה דולקם מהסוג היתושים של הדגירות בסיכומי הסתכלות
Culex univittatus לאחר בארץ תפוצתו בסדר השני הינו C-p.moiestus 22.6%כ 

למעבדה). שנשלחו הקולקס יתושי מכלל
 (מים שלו הטבעי וטופ הבי את משנה זה שיתוש העובדה ביותר בולטת זו בשנה

 אחוזי מובאים 7 מם' בלוח חמצון. ובריכות ביוב למי גם וחודר יחסית) נקיים
 הדגירות ממשלוחי שסוכמו כפי השונים, בביוטופים c.univittatus של הדגירה

השונות. הלשכות של

:7 מם׳ לוח

ביוטופ |

נזילות
 בצמחיה עשירות ביצות
אורגני וחומר

, 1 + ביוב ' לשכה
נחל ן חמצון בריכות |

1 1
י י ק

| 100% | 1 צפת

33.3
ן

61.1 1 5.6 ן טבריה
1 1

100%
1 ן

1 | בית-שאן עמק

46.9 53.1 | 1 עכו

26.1
י ן 1

65.2 1 8.7 . עפולה
ן 1

30.2 32.6 ן 37.2 | נתניה

62.2 5.4 1 32.4 י רמלה
.... .................................ן ........................

62.2
1

44.4 1 55.6 ן אשקלון
1

 חשובה הדברתו ולכן המערבי הנילוס קדחת של המעביר הינו זה שיתוש לזכור יש
במיוחד.

c..univittatus ויש להגדרה קשה טקסונומית אשר׳מבחינה יתוש של מין הינו
 שלם. טקסונומי קומפלקס אלא רגיל מין לא בו הרואים

 מסוימים פרמטרים על המתבססת נתאורית), טקסונומית עבודה מתבצעת לכף אי
 מקביל באופן קיימים בביוטופ השנויים עם יחד באם האפשרות לבדוק שמנסה

מורפולוגיים. שנויים
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 (בעקר מסוימים פרמטרים ביו קורלצי־ז כנראה שקיימת מסתמן עתה עד מהתוצאות

 מורפומטרית בעבודה צורר יש מסקנות להוציא מנת על או לביוטופ. הסיפוו) אורו

 מהסוג יתושים של המינים שאר הנתונים. של סטטיסטי עיבוד ולאחריה מרובה,

 היתושים של הפאונה בהכרת חשוב עליהם הידע אמנם רפואית, חשיבות בעלי אינם קולקם

בארץ.
 הנו המיו קולקם. לסוג משייר יתושים של כנראה חדש מיו נמצא הארץ בצפון

Culex martini. על מבוצעות וההגדרות בלבד בזחלים מטפלת והמעבדה היות 

 יש חדש מיו מהווה הנמצא שהיתוש ההנחה את לאשר מנת על בלבד, 4 בדרגה זחלים

 מבחינה הדרגות כל את לעבד ובוגר, גולם דהיינו החיים, שלבי כל את לגדל צורר

פרסום. יתאפשר אז ורק וססטמטית טקסונומיה

תנגודת סקרי ב.
 מהמין יתושים נגד בעקר נעשות רחב מדה בקנה הדברה פעולות התברואה בשטח

Culex pipiens molestus הבית וזבובי Musca domestica vicina.
 נגדם השמוש ומאידר מחד, מאד קצרים התפתחות מחזורי בעלי הנם אלו שחרקים וו מכי

 נוסף גורם החרקים. מקוטלי ניכר לחלק תנגודת פתחו הם מוגבר, חרקים בקוטלי

 עקב מלא, גלגול בעלי הזבובים וגם היתושים שגם העובדה הוא זו תופעה המגביר
 כל כנגד בנפרד נעשית ההדברה פעילות ולכן הזחל מביוטופ שונה המבוגר ביוטופ זאת

 לפחות פעמיים לאינסקטיצידים חשופים שהחרקים מכד יוצא החיים. במחזור שלב
 תנגודת. לפתוח ר״כושר את יותר עוד המגבירה עובדה חייהם, במחזור

 ביתושים תנגודת סקרי בעריכת היא המעבדה של עסוקה הנ״ל,עיקר העובדות לאור

ובזבובים.

 כפי העולמי. הבריאות ארגון של הסטנדרטי־ת השיטות כלל בדרר הן הבדיקה שיטות
 ריכוזים) (לפי תמותה עקומות עריכת הוא השיטה עקר קודמים בדו״חות שצויין

 מושווים שדה מאוכלוסיות מתקבלים אשר הערכים .ldq0 ו/או ld5q ערכי וקביעת

 אל מתיחסים יחסית) (תנגודת הוה היחס ולפי רגישות אוכלוסיות של ערכים אל

החרקים. קוטלי

יתושים
 לחמישה אוכלוסיות 11 נבדקו .c.p.•molestus של בזחלים סקר נעדר 1976 בשנת

חרקים. קוטלי

 כולם חומרים, שלושה של יעילות מבדיקת שנתקבלו התוצאות מסוכמות 8 מם׳ בלוח

 למדי. ברורה המתקבלת התמונה בארץ. שנים מספר בשמוש אשר אורגניים זרחנים
 יעיל איננו ליונקים, הנמוכה רעילותו בגלל ביותר המומלץ האורגני הזרחן אבייט,

בארץ. מקומות במספר
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 הזרחן עדייו הנו הדורסבן, ואילו לפנתיון גם תנגודת פתחו הזחלים אוכלוסיות
 קודמות בשנים הומלץ ולכן למדי רעיל זה שחומר לזכור יש כיותר. היעיל האורגני

ברורה. תנגודת מסתמנת בו, השתמשו בהם המקומות באותם שמושו. לצמצם

:8 ,מס לוח

C.p. molestus larvae

Relative degree of resistance at LCgQ level*

Localiti Abate Fenthion 1 Dursban

Jericho 2.5 3.5 1.0

Dimona 6.0 5.0

Ashqelon 5.0 10.0 2.0

Bet She'an 6.0 14.1

Zerifin 12.5 18.0

Akko 10.0 6.5 2.5

Afula 25.0 11.0 8.5

Netanya 22.5 4.0

Herzliyya 27.5 7.0 6.0

Yavne 17.5 11.5 2.5

Zor ,a 12.5 13.0 10.0

* Diagnostic doses: Abat - 0.002 ppm

Fenthion - 0.007 ppm 

Dursban - 0.003 ppm

 של כלרווצידים שמשו טרם אשר חרקים קוטלי לשני התוצאות מובאות 9 מם' בלוח
.ppm ב- ld90 של אבסולוטיים בערכים זה בלוח מבוטאות התוצאות יתושים.
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:9 מם׳ לוח

Propoxur Metoxychlor | מקום

10 0.70 ן יריחו

8 1.20 1 עכו

- 0.72 ' עפולה
ן

10 0.50
1

ן גבעת-חיים

10 0.85 | הרצליה

- 0.7 י צריפיו

10 0.8
1

ן לבנו!

8 0.7 | מושב-כוכב

- 0.7 י צרעה
ן

- 0.5
1

ן דימונה

 לא אמנם יתושים. של כלרוויציד הפרופוקסור על להמליץ איו .1 ברורות: המסקנות

 זהים, כמעט ערכים נתקבלו האללוסיות כל עבור הרי כי תנגודת, של סימנים קיימים
 של הדיאגנוסטיות המנות את נזכור באם רואים זאת - ביותר גבוהה ההתחלתית המנה אך

נמצאה לא יותר, יעיל המתוכסיכלור .2 .8 מם׳ בלוח המובאות רגישה אוכלוסיה

 הכימי במבנהו מאד קרוב זה שחומר בעובדה בהתחשב אולם - מהאוכלוסיות אחת באף תנגודת

 החשש קיים וגם מאד), איטית (התפרקותו שארתי חומר הוא רבות. מגבלותיו ל-ד.ד.ט.,

יחסית. מהיר בקצב תנגודת ירכשו שהאוכלוסיות

 הרפואי האנטומולוג בקשת לפי אך מבוגרים יתושים עם עבודה תוכננה לא זו דו״ח לשנת
 מקומות שבמספר מכיול וזאת שדה, אוכלוסיות בשתי ה-ד.ד.ט., יעילות נבדקה הראשי

בחומר. משתמשים בצה״ל) (בעקר בארץ

 ביותר הגבוה הרכוז ה-ד.ד.ט. בפני מאד עמידות האוכלוסיות ששתי הראו הבדיקות
האוכלוסיות. מן 50% אפילו קטל לא ,5% שנבדק,
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זבובים

 החקלאיים; באיזורים במיוחד חריפה )Musca domestica vicina( הזבובים בעיה

 הזבובים, להתפתחות אופטימלי מדיום מהוות ועופות) (בקר החיים בעלי הפרשות
 לכו, מספיקה. איננה הבוגר הזבוב נגד כלל בדרך המכוונת ההדברה גם אלה ובמקומות
הזבוב. רימות של ישירה כימית בהדברה צורך יש מסוימים במקומות

 לבדיקת העולמי הבריאות ארגון ידי על מומלצת סטנדרטית שיטה קיימת ולא היות

זו. למטרה שיטה בפתוח ניכרים מאמצים המעבדה הקדישה ברימות, תנגודת

 השיטה כמו topical aplication מקומית אפליקציה הינה שנקבעה הבדיקה שיטת
 הבדיקה תוצאות הרימה. של ולביולוגיה לתכונות בהתאמה אך הבוגר, הזבוב לגבי הנהוגה

רגיש. זו של רימות עם ההשוואה עקרון על - היתושים, על בפרק שהוסבר כפי מוערכות,

 עבור הרגיש, הזן ערכי דהיינו הבסיס, קו של LDg0 ו- ld5q ערכי נקבעו עתה עד

תכשירים. חמישה

 הדיאזינון זבובים, של כלרווצידים בשמוש רב זמן כבר נמצאים אשר תכשירים שני

 שני נוספים, תכשירים שלושה נבדקו כן אורגניים. זרחנים הנם שניהם והדימתואט,

 - (אקטליק) מתיל הפירומיפוס נוסח, אורגני וזרחן והקרבריל הפרופוקסור קרבמטים,
הבית. זבוב של הרימות בהדברת לשמוש הוכנסו טרם אשר

 התוצאות שבשמוש. התכשירים לשני רק בינתיים שדה, אוכלוסיות שלוש גם נבדקו

.ld50 של ברמה יחסית תנגודת בערכי מבוטאות הו ;10 מם' בלוח מובאות

:10 מם' לוח

Dimethoate Diazinon מקום

26.0 30.0 שלוחות

14.0 25.0 ירושלים

12.5 25.0 באר-שבע

 שבשלושת ברור הרי תנגודת, על מצביע 10מ- הגבוה יחסית תנגודת של שערך נזכור באם
 התכשירים. לשני תנגודת התפתחה שנבדקו האוכלוסיות

 מהשמוש. להוציאו הומלץ וכמובן יותר יעיל איננו כלל שהדיאזינון ברור

 שנבדקה, היחידה החקלאית האוכלוסיה שהיא בשלוחות מאד. נמוכה הדימתואט יעילות גם
חריפה. תנגודת זה לחומר גם התפתחה

 רימות אוכלוסיות של האפשר ככל רב במספר החדשים, החומרים יעילות על מקיף סקר
.1977 לעונת מתוכנן
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 אל )1975ב- בוצע כזו! (סקר מב־־גרים בזבובים תנגודת סקר נערך לא 1976 בעונת

,Golden Mairii תם: התבשילים חדשים. תכשירים שלושה נבדקו

Aclellic =) Pirymiphos-methyl( -ו Acetophenat.

 מבוגרים. זבובים נגד התכשירים שלושת של למדי טובה יעילות הראו הבדיקות

 ברשוי המטפלת הרוקחות למחלקת וכן הראשי הרפואי לאנטומולוג הועברו התוצאות

חדשים. תכשירים

 תכשיר ליעילות מושוות והיעילות רגישים, זבובים על מבוצעות זה מסוג בדיקות

 מוצלבת תנגודת ו/או התנגודת לבעיות כלל מתיחסות הן אין לכר, אי מוכר.

 וגם שדה בדיקות גם לבצע היה רצוי התמונה, להשלמת שדה. באוכלוסיות הקיימות

לכך. ערוכה המעבדה איו אולם שדה. אוכלוסיות על מעבדה בדיקות

אקטופדזיטים סקר
 החולדות חולדות. של אקטופרזיטים והגדרת י בזהו המעבדה המשיכה 1976 שנת במשו

 נשלחו והאקטופרזיטים אבו-כביר במעבדות סורקו בארץ, שונים באיזורים נלכדו
 הדגימות חלוקת הארץ. מכל דגימות 430 הכל סך נבדקו זו בשנה להגדרה. למעבדה

 :כדלקמן הוא איזורים לפי

 דגימות 388 - רבתי תל-אביב
" 15 - חיפה

" 27 - אילת

 פרעוש באינדקס המבוטאות והתוצאות אחת, חולדה של סרוק תוצאת מהווה דגימה כל

 בעונה שאפילו לציין יש הבריאות. ללשכות הועברו Xenopsyiia cheopis החולדה

 של נמוכה נגיעות על המצביעה עובדה כלל, בדדו נמוך היה האינדקס המתאימה,

החולדות.

מזון בדיקות
סוגים: לשני המתחלקות c11 מם' כלוח מזח־ דגימות 627 נבדקו זו בשנה

 לתכנית בהתאם המזון שרות פקחי ע״י הנאספות מזון דגימות של שגרתיות בדיקות א.

המזון. שרות של העבודה

בחרקים. נגועים מזון מוצרי על צבור תלונות ב.

 מזון קטניות, וכוי), סולת נקמח, דגניים יבשים, מוצרים נבדקו השגרה בבדיקות

 לשנים בנגוד ועוד. יבשים פירות שומשום, שוקולד, מאפה, דברי לתנוקות,

 של התפתחות מוקד המהווים קמח, שקי של והבדיקות השמוש השנה הופסקו קודמות

.1975ל- בהשוואה 1976ב- נמול הקמח נגיעות אחוז מכך כתוצאה חרקים.
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.1976 מזון בדיקות :11 מהי לוח

סה״כ תלונות
צבור

%
נגיעות

נגיעות  בדיקות מם׳
השגרה

חודש

32 13 210 4 19 ינואר

22 11 9.0 1 11 פבר'

11 3 - - 8 ׳ מרץ

24 7 - - 17 אפריל

70 22 14.6 7 48 מאי

70 18 7.68 4 52 יוני

76 7 10.30 7 68 יולי

55 27 10.30 3 29 אוגוסט

64 24 5 2 40 ספט'

64 25 2.5 1 39 אוקי

71 42 6.9 2 29 נוב'

79 36 2.3 1 43 דצמ'

627 234 6.02
בממוצע

27 403 ה״כ0

 ר.ם: ומוצריו בקמח ביותר הנפוצים החרקים

)Tribolium confusum( הקמח חפושית

)Anagasta (Ephestia) Kuhniella( הקמח עש וזחלי

.Tenebrionides sp. Tribolium caslaneum הם: השנה שהופיעו אחרים מינים

הצבור. תלונות של רב למספר המקור הנם ומוצריו הקמח

 ספציפיים מחסו חרקי של לפגיעתם היבשים המוצרים חשופים שצויינו, לחרקים פרט

 החזה משוננת ארזית ,)Lasioderma serricorne נ הטבק חפושית בגוו

) Oryzaephylus surinamensis(, וכושר דורסו-ונטרלי פחוס מבנה בעלת האחרונה 
 שהמוצר לאחר דהיינו משני, במזיק לעתים מופיעה זו חפושית לאריזות. חדירה

חפושייות. או עשים ע״י כבר נפגע
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 ומוצרים אורז גרגרי בעקר ממוקפת - C Sitophylus oryzae ( מאורז ניות חדקו

 . )Ephestia cautella ( מרכלים ועש (אטריות), מוצקים קמחיים

«
 מיובאים. מזון מוצרי של מבדיקת מנו משגרתיות ממבדיקות ןטו7 מלק

 באורז קמח חפושיות מיובא, במשמש אקריות נמצאו נמוכת. כלל בררו מיתת מנגיעות

 באפשרות איו ממקרים בבל במפושיות. נגועים וערמונים "גרבר" מתוצרת טחון

מנגיעות. ומקור מקום לקבוע
 בבל (בעקר נגוע במזון למחסן, ספציפיים שמנם עתת עד מוזכרו אשר לחרקים פרט

 מאדם בקרבת מוא מחייתם ששטח חיים ובעלי חרקים נמצאו צבור), לתלונות משייר

 ובן דבורים, נמלים, תסיסת, זבובי בית, זבובי (תקנים, למזונו. ונמשכים

ועכברים). חלזונות אקריות עכבישים,

 מוצרים לעמידות בדיקות נערכו לתנוקוה, ממזון בעית מחדש מתעוררת 1976 בשנת

 תולעים". בפני "עמיד רשום תוצרתם אריזות שעל מפעלים של חרקים, מתפתחות בפני

.12 מם' בלוח מובאות מתוצאות

 מתפתחות כלל אין למוצמר, במתאם ($רט:לקוקר), "רמדית" חברת במוצרי כי מתברר

 מתרגיל, שונה מתנמגותם גם אלו למוצרים מחרקים מכנסת עם לכך בנוסף מחרקים. של
 מתים או ומתבגרים, גלגול עוברים לעתים מזחלים ממדיום, בתור מתחפרים מם אין

למתרבות. מבלי מכן לאחר

 ממעבדת חרקים. של מתפתחות ישנת - ממוצמר, אף על "טעמיקו", מחברת מוצרי בכל

 של שאריות נמצאו לא לנו שידוע כמת עד ממזון; לשרות מבדיקות תוצאות מעבירת

 נעלם. בחזקת מנת מחרקים מתפתחות לאי ומסיבת - ״רמדיח״ חברת במוצרי מדברת חומרי
:12 מסי לוח

מקמח. חיפושיות של אוכלוסית למתפתחות לתינוקות מזון מוצרי עמידות

 במכנסת פרטים מם'ממוצר שם
זחלים בוגרים

מערותבתוצאת פרטים מם'

אורזן
55רמדיח

מתים
10

 עברו מזחלים
לבוגרים גלגול

קלציגרים
שוקו

55רמדיח
מתים

רבים נשלים10

קוקר
5רמדית

 של אוכלוסים
 זחלים בוגרים

גלמים ו



\
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(המשך) 12 מם׳ לוח

הערות בהוצאה פרטים מם'  בהכנסה ם
זחלים

 פרטי מם'
בוגרים

המוצר שם

 של אוכלוסיה
 זחלים בוגרים
וגלמים 5 5

 1 בטעם סולת
 שוקולד

טעמי

וו 11 5 5
 2 בטעם סולת

 שוקולד
טעמי

וו ו1 5 5
קמח

בקורת

.30°c t 1°c של בסמפ' יום 47 של אינקובציה תקופת

משפטית. תביעה להגשת החומד הוכו החרק, זתוי לאחר נגיעות, של מקרה בכל שנה כבכל

אבו-כביר פליכס, ע״ש הצבור לבריאות המעבדה

 (כימיה מדורים ושלשה מחוזית ממעבדה מורכבת פליכם ע״ש הצבור לבריאות המעבדה

 נפות והמרכז, תל-אביב מחוזות את המשרתים ושחפת) לפטוספירוזים וביוב, מים של
הארץ. כל את המשרתים לריקציות וענף ארציים מרכזים 3 וכן שלמה ומרחב עזה ,אשקלון־

מחוזית - הצבור לבריאות המעבדה

 החומר הסביבה. ובריאות תברואה כללית, בקטריולוגיה מדורים: 3 כוללת זו מעבדה

 חולים בתי ריאה, מחלות למניעת המרכז חמזוו, שרות הבריאות, מלשכות מתקבל לבדיקה

הבריאות. לשכות עם בשתוף סקרים גם נערכים ועוד. באזור

כללית בקטריולוגיה .1

 .להלל כמפורט סרולוגיים מבחנים ומספר פרזיטולוגיה בבקטריולוגיה, עוסק זה מדור

 נושאים לאותם המיוחדים ובמדורים במרכזים מתבצעים הסרולוגיים המבחנים מרבית

 בלוחות מפורט העבודה היקף וריקציות). טוקסופלסמוזים לפטוספירוזיס, (עגבת,
1-3.
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הבקטריולוגיות. הבדיקות פרוט :1 מסי לוה

ממצאים 1
1

מם' '
חיוביים |

מם'
בדיקות

מספר
דגימות

החומר
הנבדק

סלמונלה, זני 46 כולרה, זני 56 | 154 1 3,169^ 1,953 צואה
פתוגני קולי 40 שיגלה, זני 12 ! 1

סטרפט. 2 קוליפורמים, 6 | 9 י 149 70 שתן
פסאודומונם, 1 וירידנם, ! 1
סטפילוקוקים 5 פסאודומונם, 15 1 24 ן 476 226 כיח
פנאומוקוקים 3 חיוביים, קואגולז | 1
.המוליטי סטיפט. 1 ! 1

+, קואגולז סטפילוקוקים 10 | 15 י 155 70 א.א.ג. משטחי
המוליטי. סטרפט. 5 ! 1

גונוקוקים, 2 פנאומוקוקים, 3 | 9 ' 89 73 שונות
המוליטי, סטרפט. 2 ן 1

+. קואגולז הטפילוקוקים 1 1
1

1 188 94 טוברקולין

ן 1 76 76 רגישות

שיגלות נמצאו לא סלמונלה, זני 14 ! 1 832 213 חולדות
1
1  ן וסחול) (צואה

1 1
1 1 5,134 2,775 סה״ה

פרזיטולוגיות. בדיקות :2 מסי לוה

| ה״כ0 ' תרבית
אפבות

| מיקרוסקופיות בדיקות
1 תולעים 5 פרוטוזואה מם'

דגימות
_________

סוג
הדגימה

________
p 1 בדיקות + ד— —

ן
+

ך-------------------1־
1 1.011 ן

J____________L
276 51 ן 3251 12 3281 9 337 צואה

סרולוגיות. בדיקות :3 ,מס לוח

ה״כ0 בקור הצמות פול-בונל ברוצלה זזיד־וייל-פליקם מם' סוג
בדיקות

־ + + + + + דגימות הדגימה

642 . 6 0 106 1 159 3 158 20 166 29 426 דם/נםיוב
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הבאים: הממצאים את לציין יש הבקטריולוגיה בשטח

Saim. typhi - גיל מאשדוד ילדים אצל טיפואיד מקרי 7 התגלו מארם בתחילת) 
 קבלו אד שונים וגנים הפר בבתי בקרו הילדים קפלן. בבי״ח שאושפזו שנים) 4-12

 דגימות למעבדה נשלחו לכר אי באשדוד. עוזיאל בי״ם מטבח - משותף ממקור מזון
 ובייל בצואה s.typhi נמצא העובדות אחת ואצל זה מטבח מעובדי ודם צואה

 התוצאות אותן .Vi - 1:80, H - 1:6400 s.typhi 0- 1:800 היה בדם הנוגדנים

ימים. 10 כעבור חוזרת בבדיקה גם התקבלו

תקוה. בפתח טיפואיד מגע של מצואה s.typhi בודד באוקטובר

 כאשר בנובמבר, בלבד. סלמונלות 8 בודדו נובמבר עד מינואר - אחרות סלמונלות

 גם לכולרה, כחשודות שנשלחו צואה, דגימות 102 נבדקו בעזה, הכולרה התפרצות היתה
).s.typhi-murium )26 רובם זנים, 35 מהן בודדו ושיגלה. סלמונלה לנוכחות

 ,4 - (חולון תל-אביב מסביבות 8 היו סלמונלות, נמצאו בהן החולדות 14 מתוך
).1 - יפו נמל ,1 - שמריהו כפר ,1 - רמת-גן ,1 - גבעתיים

 (מסוף מתינוקות צואה דגימות לשבוע אחת נשלחו ברנד גבעת מקבוץ - פתוגני קולי

 או חוזרות היו הדגימות מרבית פוסקים. בלתי שלשולים בגלל אוגוסט), אמצע עד מאי

 זנים. 28 היו ה"כ0 פתוגני. קולי של אחרים סרוטיפים פעם כל בודדו הילדים מאותם

 שנשלחו תינוכות של מצואה בודדו זבים ושני בחולון במוסד מתינוקות בודדו זנים 5
המוות. לאחר מנתוחים משפטית לרפואה מהמכון

.Shig. boydii 2ו- Shig. flexneri - 7 ,shig. sonnei - 4 היד: שבודדו השיגלות

 דגימות 1,097 נבדקו כולדה. של מקרים בעזה היו ודצמבר נובמבר בחדשים - כולדה

 (כולם זבים 56 ובודדו אחרים וממגעים משפחותיהם מבני מאושפזים, מחולים צואה
.4 מסי בלוח כמפורט )El-Tor ogava phage type 4 מטפום

.v.choierae בדודי התפלגות :4 מם' לוח

------------------- 1----------------r

החיוביים % | שליליים |
1 1

---------------- T
חיוביים |
1

*מספר
|דגימות
!שנבדקו

מקור
הדגימה

12.3 | 251 | 31 I 282 | מאושפזים

20.3 | 64 | 13 | 77 | החולים משפחת

1.6 | 726 |

1 L

12 | 738 |

L

אחרים מגעים



-66-

 החולים, אצל מאשר המשפחה בני אצל גבוה יותר הברודים אחוז כאילו בראה לכאורה

 102 מתור 35%(כ- אלה חולים אצל סלמונלות של הגבוה לאחוז לב נשים אם אך

 לוח סלמונלוזים. בגלל אושפז החולים מן שליש שלפחות למסקנה נגיע שנבדקו)

 וכדי) שכנים כתה, (בני רחוקים היותר המגעים ביו החיוביים שאחוז גם מראה 4 מם׳

מקריים. מגעים של רבים כה מספרים לבדוק כדאי אם וספק למדי נמוך הוא

 הסביבה ובריאות תברואה .2

שתיה מי א.

 והמרכז תל-אביב ממחוזות הקודמת) בשנה מאשר יותר 900(כ- דגימות 13,177 נבדקו

 העם בריאות לתקנות בהתאם התברואית, איכותם לפי שלמה. ומרחב אשקלון ומנפות

.5 מם' בלוח כמפורט התוצאות התפלגו )1974(

מים). מ״ל 100ב- (קוליפורמים התברואית איכותם לפי שתיה מי התפלגות :5 מסי לוח

 לשתיה רואיים שאינם מים | מסופקים מים
10 מעל ן 3-10

בטוחים מים |
1-2 1מ- פחות ן

1 1 1,466

*1,444 1 876 1

9,391 | מספר
L0,857 | גימותי

; 11 1
ס'

11 | 6.5 | 82.5 | דגימות

תל-אביב. לאזור מחוץ היו האלה הדגימות *מרבית

 היו החוזרת בבדיקה .216 על חוזרת בדיקה נערכה המסופקות הדגימות 876 מתיר
 10 על הקוליפורמים מספר עלה )21%( דגימות 46ב- ),61.5%( שליליות דגימות 133

 אלה על מ״ל. 100ב- קוליפורמים 3-10 שוב הראו )17%( דגימות 37 ורק מ״ל 100ב-

 24ש- ונמצא הנייל, בתקנות כנדרש צואתי, ממוצא קוליפורמים לנוכחות מבחו נערך

צואתי. ממוצא קוליפורמים הכילו דגימות

שחיה בריכות מי ב.

 תל- במחוזות שחיה מבריכות מים דגימות 734 נבדקו אוקטובר וסוף מאי שביו בתקופה
והמרכז. אביב

מ״ל. 100ב- 2מ- פחות הקוליפורמים מספר היה )76.5%( דגימות 562ב-

 מייל. 100ב- 3-10 הקוליפורמים מספר היה )8.7%( דגימות 64ב-

מ״ל. 100ב- 10 מעל הקוליפורמים מספר היה )14.8%( דגימות 108ב-
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 ערך יש אכן אם לראות מנת על ,הכללי החידקים מספר גם נבדק שחיה בכריכות

 השואה נתנת עליו. לוותר אפשר או הבריכות, לבטיחות־מי נוסף כפרמטר זה למבחן
 בלוח מ״ל, 100ב- קוליפורמים 10 עד שהכילו במים המבחנים שני תוצאות של

.6 מם׳

שחיה. בריכות במי הכללי החידקים ומספר הקוליפורמים מספר השואת :6 מסי לוח

-------------r
% ן  מספר י

דגימות |
 כללי חידקים מספר
מ"ל 1ב-

 קוליפורמים
מ״ל 100ב-

ן 82 י ' 236 ן 1מ- פחות 1-2מ- פחות
1
1

276 1
. 1

1,000מ- פחות 2מ- פחות

8 I
1

50 |
1

1,000 מעל 2מ- פחות

10 1 1
39 ן 1,000 עד 3-10

L 25 ן 1,000 מעל 3-10

| 626 ה״כ0|

 מ״ל 100ב- קוליפורמים 10מ- פחות י שהכיל הבדיקות מכלל 8%ב- שרק נראה זה מלוח
 הטיב על להתריע נוסף מידע הכללי החידקים במספר היה הבדיקות, מכלל 6.8%ב- או

 נרשם לא כי לציין יש בלבד. הקוליפורמים ממספר נתקבל שלא המים, של התברואי

 נתן אד אליו, להשוות היה נתן לא לכן שנבדקו במים הנותר הכלור רכוז במעבדה

אלה. במקרים גבולי שהיה להניח

הרחצה חופי על פקוח ג.

 אינטנסיבי באופן תל-אביב של הרחצה חופי על הפקוח נמשך קודמות בשנים כמו

 עונתיות. בדיקות הגיעו ואשדוד) אשקלון לציון, ראשון (נתניה, אחרים ומחופים
 14מ- הדגום נקודות מספר הוגדל בדרום) בת-ים עד בצפון (מהרצליה תל-אביב בחופי

 פעמיים עד ופעם אוקטובר) - (מאי הקיץ בחדשי בשבוע פעמים 4 נבדקו והן 18ל-

דגימות. 1,980 נבדקו ה"כ0 החורף. בחדשי בשבוע

 נאסרו מהבדיקות 20%מ- ביותר מ״ל 100ב- קוליפורמים 2,400 מעל נמצאו בהם חופים

.לרחצה
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 מזון תברואת ד.
חלב ותוצרת חלב

 מפוסטר חלב דגימות 143 שכללו והמרכז תל-אביב ממחוזות חלב דגימות 255 נבדקו

 גלמי. חלב של דגימות 72 וכן מעוקר חלב של דגימות 40 משווק) 73 מהיצור, 70(

 ומספר במייל 10מ- פחות (ק״ליפורמים 65% בתקו עמדו מהייצור הדגימות 70 מתוך
.60%כ- בתקו עמדו מהשווק הדגימות 73ומ־ במייל) 105מ- פחות כללי חידקים

 B. subtilis נמצא בהן תלונות של מקרים 3ל- פרט סטרילי היה שנבדק המעוקר החלב

ופוספטזה). (קוליפורמים דגימות 682 נבדקו חלב מתוצרת החלב. למרירות גרם אשר

גלידה

 חידקים (מספר הפרמטרים שני לפי התקו במסגרת 52% היו שנבדקו דגימות 378 מתוך
 הכללי החידקים מספר היה 20%ב- בגרם). 100 עד וקוליפורמים בגרם 105 עד כללי

 היה )1.3%( דגימות 5וב- בגרם 100 על עלה הקוליפורמים מספר אך בגרם 105מ- פחות

 הכילו מהבדיקות 27%כ- המותר). מעל כללי ומספר קוליפורמים (מעט הפוך המצב
בתקן. המותר מעל כללי חידקים מספר וגם קוליפורמים גם

 בגרם) 20-170( קטנות בכמויות חיוביים קואגולז סטפילוקוקים נמצאו דגימות 6ב-

.)d,b,a( רעלן יוצרי מהם שלשה

אחרים ומזונות עוגות
 גבישי וקקאו, חלב אבקת טחוו, קוקוס קרמים, עוגות, שכללו מזון דגימות 864 נבדקו

וכדי. אלבומין

.Sain, tennessee נמצא אחת ובדגימה סלמונלות לנוכחות רק נבדק טחון קוקוס

 הידקים ונוכחות הקוליפורמים מספר הכללי, החידקים מספר נבדק האחרים במזונות

 קרמים של דגימות 22וב- Saim. gr. C נמצא לעוגה קרם של אחת בדגימה פתוגניים.
 פחות מספרם היה דגימות 13ב- חיוביים. קואגולז סטפילוקוקים נמצאו ועוגות

4ב־ .)d,a( רעלן יוצרי מהם שניים בגרם, 100-600 היו דגימות 5ב- בגרם, 50מ-

 יוצרי ביניהם היו לא אך בגרם, 1,000-4,000 הסטפילוקוקים מספר היה דגימות

 .אנטרוטוקסיו

אחרים ומזונות בשר מוצרי
 טחון, הנדו בשר טחנו, בקר בשר שכללו: מזון דגימות 1,440 שגרתית בבדיקה נבדקו

 טחון, קרפיון וטרי, קפוא מוכן מזון מעושן, בשר נקניקיות, נקניק, קבב, המבורגר

שונות. ואחרות תבלינים מיובשים, וירקות פרות מיובשים, מרקים אטריות, ממולא, בצק
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 פתוגניים חידקים נוכחות ושמרים, עובש קוליפורמים, כללי, חידקים מספר
.pH^- גם נמדד וממרחים. בהלטים וולשי) קלוסטרידיום סטפילוקוקוס, (סלמונלה,

שונים. במזונות ושיעורם פתוגניים חידקים של נוכחות :7 מסי לוח

ןקלוסטרידיום
 חיובי !וולשי

 גרם 0.2'ב-
מוצר |

| חיוביים . קואג |םטפ' Salmonella 1 מספר | סוג
חיובי

םה״צ

r מעל 1 ’ עד* ן
llxio4 |6x10 ן

|עד |עד
3x103|103|

פר0|מ
.זני

'הסלמונלה

1
% ,

פר0|מ
!הדגימות

החיוביות1

הדגימות
שנבדקו

ן המוצר

1
1 1 1 1 1 1 |שבודדו 1 1 1
1
I

1 1
I ן

1
ן

1 1
ן ן

1
ן

1
ן

1
ן

1
ן בשר

23 1 55 1 2 1 2' 8' 43' 18 1 13' 16 1 123' בקר
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 טחון
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 בשר

3 1 17 1 1 1 21 6! 81 20 ן 58! 14 1 241 הודו
1

v ן
15 1 55

ו 1
1 1
1 ^ 1

1
1

1|

1 1
1 1 

12! 40!

1
1

2 I1

1
1

.55!

1
1

2 1

1
129 j

טחון

המבורגר
קבב

1 6 1 1 1 1 1\ 41 1 1 1 17 I איטריות
1
% ן

23 י 1 *
1 1

1
1

4' 18'
1 1

1

1

1
1

1

1
23

1
שמרים
טריים

מזוך והרעלות תלונות

 אלה ומזונות מאחר בדיקות 219 עליהן־ נעצצו תלונות. 26מ- מזון דגימות 73 נבדקו

וולשי. ולקלוסטרידיום חיוביים קואגולז סלמונלות,סטפילוקוקים של לנוכחות רק נבדקים

 הקאות ,צאבי-בטן (שלשולים, מזוך הרעלת של ברורים מקרים היו 7 רק תלונות 26 מתוך
 ביו שנעו במספרים חיוביים קואגולז סטפילוקוקים נמצאו הללו המקרים בכל וכוי).

 פחות במזון היה נפשות 300 שהקיפה התפרצות של במקרה ).1( בגרם 1,000ל- לגרם 50

רעלן ונמצא בגרם סטפילוקוקים 100מ-

ושפכים מים של לכימיה המדור
שגרתיות בדיקות א.

 ,pH צבע, עכירות, הבאים: המרכיבים את במים שגרתי באופן לבדוק ממשיכה המעבדה

 סידן, קשיות, אלקליות, סולפטים, כלורידים, חנקת, חנקית, אמוניה, מוצקים, כלל

 פלואריד, כגון: אחרות בדיקות לבדוק המעבדה נדרשת לעתים וברזל. מגנזיום

חשמלית. ומוליכות כלור נגזרות דטרגנטים,
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 ונדיפים, מוצקים כלל עכירות. צבע, הגבה, כדלקמן: היו בשפכים השגרתיות הבדיקות
 )B0D( ביוכימית חמצן תצרוכת שוקעים, מוצקים ונדיפים, מרחפים מוצקים כלל

 או אחרות בדיקות ;)cod ( כימי־! חמצן תצרוכת .(בקולחיו) ונמהר! כללית,
מוקדמת. דרישה עפ״י מבוצעות ואחרות פנול דטרגנטים, כגון: מיוחדות

 .8 מהי בלוח מובא השונים במחוזות במים הכימיות והבדיקות הדגימות רכוז
שונים. במחוזות במים הכימיות והבדיקות הדגימות הכום :8 מהי לוח

| םה״כ | תל-אביב 1 אשקלון, רמלה ! !רחובות |נתניה פתח אזור

1
1

1
ן

1
ן

עזה,
דרום

1
1

1
1 1

1

תקוה

... ן

LHC
Mחי 1

1 15
1
ן 78 16 * 129 1 1

157 ן 130 דגימות

ן 7,194 ן 210 1 1,066 224 1
!

1,746 1
L

2,198 ן 1,750 בדיקות

 והבדיקות הדגימות כמות המרכז, מחוז ע״י הכימיות לדגימות התכנית של הפעלתה מאז

 בדיקות 7,000-8,כ-ססס ביו או דגימות 500-600כ- ביו ונעה למדי יציב באופו נשמרת

 האחרונים הנתונים את לשנות עשויים תברואתיים, הקרים עונתיים, שנויים שנתיות.

.10%כ- של בתחום

 כבדות מתכות כגון: אחרות בבדיקות כשיוחל הקרובה, בשנה הבדיקות בכמות עליה צפויה

.שונים. כימיים ורעלים

 להלן מובאת שונים, ומהוגים ממקורות בשפכים שבוצעו הכימיות והבדיקות הדגימות כמות

:9 מם׳ בלוח

השונים. במחוזות בשפכים הכימיות והבדיקות הדגימות הכום :9 מהי לוח

םה״כ מחוז מפעלים| בחוז הקר 1 הקר | הקר המרכז מחוז
.ת״א 1 רדרום לוד נם-ציונר,ן ן נחלים

1
96 סב 1 ג.5 11 1 31 ן 17 1! דגימות

.855 56 1 135 9 121 | 279 | 153 102 בדיקות

 להלן מוצגת האחרונות, השנים בארביגת בשפכים הכימיות והבדיקות הדגימות תדירות

.10 מם׳ בלוח
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.1973-1976 השנים ביו בשפכיב והבדיקות הדגימות כמות :10 מסי לוח

בדיקות דגימות | שנה

514 74 1 1973

452 59 ' 1974
994 133 * 1 2 1975
855 96 1

1
1976

 המבוצעים סקרים משני נובעת האחרונות בשנתיים והבדיקות הדגימות בכמות העליה
בנס-ציונה. הטיהור ומכון בלוד הטיהור במכון

 הזו המגבלה הרב. הביקוש את מלזזדביק רחוקה הינה בשפכים השנתית הבדיקות כמות
 אדם. בכח ממחסור אלא במעבדה, מקום מהעדר או בציוד ממחסור היום נובעת אינה

הצבור. בבריאות הקשורים מחקרים ייזום גם מאפשר אינו אדם בכח המחסור הצער, למרבה

מיוחדות פעולות ב.
 המעבדה, לתנאי מקובלות כימיות שיטות מספר להתאים המעבדה המשיכה הזו, השנה במשך

:כדלהלן

 הדגימה, נפח הנבדק, הביוב תכולת : cod ערכי על המשפיעים הפרמטרים נבחנו .1

ח.מ. 50-3000 בין כלוריד רמות השפעת המחמצן, החומר נפח לריאקציה, המוסף המים נפח

 בכל נמס bod בדיקות נערכו זו־, משנה החל נמס. bod נבדק לא השנה, עד .2

אחרים. זב בי מסוגי גם נמס bod על נתונים באסוף הוחל כן, כמו הקולחין. דגימות

 ונדיפים, מרחפים מוצקים למדידת הקשורות שיטות הושוו ונדיפים: מרחפים מוצקים .3

 המקובלת. אזבסט עם Gooch שיטת לעומת gf/a ולמן ו מסוג זכוכית פילטר באמצעות
ומדויקת. נוחה זולה, פשוטה, מהירה, נמצאה הפילטר עם השיטה

 הפאונה של כללית לספירה השיטה הופעלה :ן לחי קו של ביולוגית בדיקה .4

החמצון. בריכות במי הדומיננטית

ללפטוספידוזיס המדור
מישורים: בשני התבטאה המדור פעילות

בנסיוב. צמות בדיקות בעיקר שונים, בריאות ממוסדות לחולים, שגרתיות בדיקות .1

חולדות. סקר - אפידמיולוגיות בדיקות .2
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.וממצאיהן ללפטוספירה הבדיקות פרוט :11 מטי לוה

בדיקות
שליליות

1
I

מסופקות
נמוך)

בדיקות
(כייל

 בדיקות |
חיוביות ן

 מספר |
דגימות .

 וסוג מקור
הבדיקה

1 1 בני-אדם:
685 ן 6 16 1 707 ן בנסיוב צמות

6 1 - ° ן 6 1 דם תרביות
1 1

- ן 1 ן (שתן) חיה נסוי

1 1 חולדות: סקר
60 1 — 1 ן 6! | מכליות תרביות

אדם בני אצל בדיקות
 ,0כו עד .11 עם (במקום אנטיגנים 13 עם צמות מבחן נסיוב לכל מבצעים שגרתי באופן

אנטיגנים. 21 עם מבחנים מבצעים - לחשודים

 השרון, תל-אביב, אזור של חולים מבתי נשלחות דם, או נסיוב מהדגימות, 90%ל- מעל
 קופות של ומרפאות הבריאות מלשכות נשלחות הדגימות יתר ונהריה. טבריה ירושלים,

שונות. חולים

 הבא: הפרוט לפי חולים, 8מ- הן החיוביות הבדיקות 16 - חיוביות בדיקות

פתוגניים: לפטוספירה גזעי עם הגיבו מהם ארבעה חדשים: חולים 5

)1( L.grippotyphosa 

)1( L.hardjo 

)2( L.icterohaemorrhagiae
מקרים 3 .1/200 בכייל L.patoc בלבר, ספרופיטי זן עם תגובה היתה אחד בחולה

 אחד חולה שנה. לפני לפטוספירוזים כחולי והוגדרו אושפזו החולים חוזרים:

.L.hardjo גזע עם הגיבו חולים שני .בארץ) (לראשונה l. hyos עם הגיב

שונים. גזעים עם )1/50 - 1/100( נמיר בכייל הגיבו נסיובים 6 - מסופקות בדיקות

חולדות: סקר
 בארץ. שונים מאזורים חולדות 61מ- כליות תרביות נבדקו מוגבלת. פעילות היתה השנה

.L.baiium כ- שהוגדר גזע בודד שמריהו), (מכפר r. rattus אחת, מחולדה

לשחפת המדור
 הצמיחה מופיעה המקרים ברוב ממושך. הדגרה זמן דורשים שחפת חיידקי והגדרת בידוד

 סופית. להגדרה נוספים שלשה שבועיים עוד ודרושים שבועות 2-3 אחרי ראשון בבידוד

 חודשים, מספר שנמשך כללי שפוץ דרשה אשר האינקובטור, בחדר רצינית תקלה אך על

המרובים. הקשיים ולמרות כסדרה במדור העבודה התנהלה
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 :12 מם' בלוח מסוכם המדור של העכורה היקף

לשחפת. הבדיקות סכום :12 מסי לוח

T
1

 דגימות % י
חיוביות |

 דגימות י
חיוביות |

מספר
דגימות

1
1

הנבדק החומר

1 0.23 1 16 1 6,906 1 גרון שטיפות + גרון משטחי
1 3.94 י 177 1 4,488 1 כיחים
1 3.2 י 1 1 31 1 קיבה שטיפת + קיבה מיץ
1 4.05 י 17 1 419 1 שתן
1 6.7 י 6 1 89 1 אחרים נוזלים + פלאורלי ניקור
1 0 י 0 1 22 1 מוגלה
1 1 7 1 השדרה חוט נוזל
1 2.8 1 1 1 36 1 וגינלית הפרשה צואה, דם, שונות:
1 1 3 י 3 1 המוות לאחר מניתוח חומר
1
1

1
ן

1
I

137 1
ן

נסיונית רגישות
1
1

1.84 ! 1
221 ן 12,001

1
L ה״כ0

.5.8%ל- הקודמת כשנה 8%מ- ירד שהזדהמו התרביות מספר
 במספר העליה עקב וזאת זו בשנה 1.84ל- 1975ב- 1.02מ- עלה הממוצע הבירורים אחוז

 גרון, ושטיפות במשטחי לירידה במקביל ,4ל- קרוב הבירורים אחוז בהם הכיחים
 1975ב- הבדיקות מכלל 13%מ- עלה הכיחים מספר מאד. נמוך הבירורים אחוז בהם

.57%ל- 88%מ- ירד הגרון ושטיפות משטחי ומספר 1976ב- הבדיקות מכלל 37%ל-

 של אחד וממקרה חולים 128מ- בודדו Cm. bovis, m. tuberculosis ( שחפת חיידקי
 94ו- במעקב הנמצאים ותיקים חולים הם C25.7%כ החולים מן 33 המוות. לאחר ניתוח

 2( דגימות 3 הגיעו המוות לאחר ניתוח של המקרה מך לראשונה. נרשמו הנותרים

 לא הוא שחפת. חידקי בודדו ומכולם בריאות), ממורסה ואחד הנשימה מדרכי משטחים

המעבדה. של בכרטסת רשום היה
הוא: במעברה בודדו אשר מיקובקטריום של הזנים פירוט

214 - Mycobacterium tuberculosis -7ו Mycobacterium bovis•
הבא: הפרוט לפי Opportunist mycobacteria של זנים 294 במדור בודדו בנוסף,
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M. gordonae, flavescens group - 110 

M. kansasii - 1
M. simiae - 21

M.avium intracellularae - 17

M. fortuitum group - 79
M. chelcnei - 4

M. abseessus - 2
M. unclassified - 60

להגדרה התקבלו  m. tuberculosis 44 גזעי 20 מתוכם מיקובקטריום, של גזעים

בארץ שונות ממעבדות .

דפפורט פרופ' ע״ש לסיפונמטוזיס הארצי המרכז
לעגבת ספציפיים מבחנים : 

(Treponema pallidum immobilization test) TPI 1. נלסון מבחן  

(Fluorescent treponemal antibody absorption) FTA - ABS .2
 לשכות סוחר, בתי הולים, מבתי שהתקבלו נםיובים, 1,359 נבדקו אלה מבחנים בשני

 חיוביות תוצאות לאשר במטרה וכדי, פרטיים ומוסדות רופאים מלבן, מוסדות בריאות,

).false positive ( המוטעים החיוביים את ולהוציא ) sts ( ספציפיים בלתי מבחנים של

 )Treponema pallidum hemagglutination test) TPHA ה- גם הוכנס השנה של האחרונים בחדשים
קבוע. מאשר כמבחן

 לאלה ומושוות ,13 מם' בלוח מפורטות הראשונים המבחנים בשני שהתקבלו התוצאות

הקודמת. השנה של
.1975ל- בהשואה 1976ב- לעגבת הספציפיים המבחנים תוצאות :13 מם׳ לוח

לבצוע נתנו לא 1 מהופק שליליים חיוביים ' מם' 1
מבחן ' שנה

% | פר0|מ % ן מספר ' *1 מספר % פר|0|מ  של כללי
בדיקות

1 1
. ן . . ן ן 1 ן ן ן 1 1... ן.

. .;.1.7.J . .21 ,
1
3.1 ן 4.3 76.3! 1כ,38 18.9 ,257 ן 1,359

1
ן TPI

1
1 1976

-..1 ־1 7.2 | 97 72.71 V
U 00 00 20.1 1274 1

.
1,359 1 FTA - ABS |

3,221 52 1
1 I

2.591
1

41 [73.151 1,180 21.07'340 ' 1,613 1
ן

TPI 1

19751 1
־1 ־1

4.95! vO00ס 1,061 29.26,472 , 1,613
1
1 FT A -

1
ABS,
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 יציב כמעט החיוביים אחוז נשאר שנבדקו הנסיובים במספר 16%כ- של ירידה למרות

בלבד). 1.2% של (ירידה

 .14 מסי בלוח מסוכמים האחרונות בשנים נלסון מבחן ע״י שאושרו החיוביים המקרים

נלסון. מבחן ע״י שאושרו 1976-1971 בשנים עגבת של חיוביים מקרים :14 מסי לוח

םה״כשנה
דגימות

סה״כ
1-----חיוביים

ן 30.0
—1—

ן 435
־־ד

! 1,439
־־ד

ן 1971

ן 32.4 ן 510 ן 1,574 ן 1972

ן 33.3 ן 468 ן 1,375 ן 1973

ן 27.5 ן 416 ן 1,518 ן 1974

ן 21.07 ן 340 ן 1,613 ן 1975

1 18.9 1 257 1 1,359 I 1976

 חיוביים %
דגימות מכלל

בארץ. העגבת מצב את משקפים אלה מספרים איו

 משפחתי ומצב עדה מין, לפי הספציפיים במבחנים החיוביים המקרים התפלגות :15 מסי לוח

האחרונות. השנים בשלש הנבדקים של

משפחתי מצב עדה מיו T

1
י מם |

!דגימות
'חיוביות | בודד ישנה

...........ן
בעל

'משפחה
!אשכנזית

L
!מזרחית נקבה ן זכר

ן
1 103 | 1 313

ן 167
1
ן

249 1 170 | 246 מספר 1 416 * 1974
י 24.8 ן 1 75.2 

ן
40.1 I

59.9 1
1

40.9 !59.1 החיוביים מכלל % 1
ן

27.5 י
1

ן' ב05 1 235 j 146 1 194 ן' 150 | 190 מספר
ז

ן
1
340 ן 1975

30,8 I ן 69.2 ן 42.9 1 57.1 ן 44.2 |55.8 החיוביים מכלל % 1 21.07 ן

1976257

18.9

מספר
החיוביים מכלל %

131 1 126

49.050.0

136
52.9

121
47.1

177

68,9

j 80

I 31.1

 בהדרגה עלה הנקבות אחוז בעוד הזכרים אחוז וירד הלו ,החיוביים שמבין מראה זה לוח

 הזכרים הוו 1973(ב- קודמות משנים נמשכת זו מגמה .51%ל- הגיע כבר והשנה

 המזרח עדות מקרב החיוביים אחוז של הירידה גם נמשכת החיוביים). מכלל 61.3%

).1972ב- 74.5%(
 יש כי אף באוכלוסיה, העגבת מצב את משקפות התוצאות שאין להדגיש יש כאן גם

במרכז. לאשור המגיעות הבדיקות על השלכה ספק בלי לו
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 Treponema pallidum של גזע מועבר הספציפיים המבחנים בצוע לשם

)Nichoi's strain( ארנבים של באשכים קבוע באופן )השנה). במשך 624

חיובית. היתה מהן אחת דגימות, 16 נבדקו )Darkfieid ( אפל שדה במבחן

:)STS ( לעגבת סטנדרטיים מבחנים

מבחנים: בשני שגרתי באופן נבדקים הנסיובים כל

1. VDRL - slide test

2. )Rappaport Rapid plate test (RRPT

 זה במבחן והשמוש מאחר )Wasserman-Koimer ( המשלים קבוע מבחני מספר הוקטן

 עם ווסרמן מבחן על שנערכו השואות לאור בעולם. אחרים במקומות גם ופוחת הולד

 לעקוב שאפשר המסקנה הוסקה הנסיוב, של שונים במהולים הנ״ל, הצמות מבחני שני

 הצמות ממבחני באחד בבייל השנויים קביעת ידי על גם הטפול יעילות אחרי
) rrpt vdrl(. מבחן נמשכות. עדייו אלה השואות Wasserman לפי רק עתה מבוצע 

הרופאים. של מיוחדת בקשה

 הפרוט לפי בדיקות 13,328 נערכו עליהן דגימות 5,990 נבחנו הסטנדרטיים במבחנים

:הבא

ותוצאותיהן. לעגבת )sis( השגרתיות הבדיקות פרוט :16 מסי לוח

1-------------------------r
ן !אנטיקומפלמנטרי ■החיוביות %

--------------r
חיוביות ן

-------------T
!שליליות  הבדיקות ימם'

למבחן |

1 1
1 L

10.0
______________

' 597
..................ן

5,393 י
ן

5,990 1

1
V.D.R.L.

! ! 14,9 1
896 ן 5,094 ן

1
5,990 ן R.R.P.T.

1 105 | 18.1 244 | 999 | 1,348 | Wasserman

הקודמת. השנה לעומת Wasserman במבחן בדיקות 1,000כ- של ירידה
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.1976-1971 בשנים STS במבחני החיוביות הדגימות אחוז :17 מם׳ לוח

במבחן שנבדקו מהדגימות החיוביים %  I הדגימות י מם
ן הכללי ן שנה

Wasserman Rappaport VDRL

16.0 19.0 18.0 I 6,666 | 1971

13.0 15.0 19.0 | 6,567 | 1972
10.5 14.3 14.6 | 6,259 | 1973
11.2 14.4 10.7 | 6,296 | 1974
19.5 14.6 10.0 | 6,606 | 1975
18.1 14.9 10.0 | 5,990 | 1976

 שנבדל!ו הנסיובים מתוך החיוביים באחוז שנוי אין האחרונות שבשנים מראה זה לוח

.במרכז

 אוכלוסיה של נבחרות קבוצות בקרב החיוביות התוצאות התפלגות :18 מם׳ לוח
1975 לעומת 1976ב- sts במבחני שנבחנו

J ולי
נשים ' מוהר ' סוהר בתי | סוהר בתי T

|נפש !בהריון צופיה | לנשים 1 לגברים 1
1976 1975! 1976 1975! 1976 1975 .1976 1975 '1976 1975 ן

1,463
1 1
1.1511

ן

1
1,898'2060|

I ן
'128 
ן

85 '16 |
ן

21
ר ו 674'

1 ן
947

I
1  בדיקות ה״כ0

בקבוצה

42
1

49.
I

441 391 |1
ן

1 1 1I 2 י 251
ן

31
1
1

 בדיקות םה״כ
חיוביות

1,421
1

1,1021
1

1,85412021
1

1271 85
1 1 

15I ן 19

ן 1
6491 1 916

1

!
 בדיקות םה״כ

שליליות

2.9 4.5 '

1

1 ן
2.3 ן 1.9' 1 1

1
0.81 1.9 1 6.21

1 1
--------- L

9.5 1 3.71
1

3.4 1
1

 מכלל החיוביים %
בקבוצה הבדיקות

 ונשים נפש חולי סוהר, מבתי הו למעבדה המגיעות הדגימות שמרבית מראה זה לוח
 נמשכת זו ומגמה הרות נשים בקרב החיוביים באחוז קלה עליה נכרת בהריוו.

 נפש חולי בקרב החיוביים באחוז ירידה ישבה זה לעומת ),1.2%( 1974מ-

).1974ב- 5.6%(
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 נערן ובחלקו Rh וח־ הדם סוב גם נקבע וילד אם מתחנות הנשלח הרות נשים של בדמו
.19 מם׳ בלוח כמפורט ,coombs מבחו גם

בהריון. מנשים דם על מבחנים :19 ,מם לוח

בדיקות םה״כ 1 Coombs 1
J ..... _ .1

Rh ' דם סוגי ' דגימות מס•

2,040 ו 1
J— 282 J

I879 | 879 | 879

מיוחדות: פעולות

בארץ. שוגים במוסדות והפצתו רפפורט אנטיגן הכנת .1
 .הקודמת) השנה לעומת 11%כ- טל (עליה מוסדות 23ל- אנטיגן בקבוקי 3,116 סופקו
בדיקות. 330,000 לבצוע מספיקה זו במות

 הדם בנקי לכל האנטיגן סופק והשנה דם בנקי 2 רק רפפורט במבחן השתמשו 1975ב-
בארץ.
הבאות. השנים 5ב- הצרכים את לספק בדי )stock ( חדש אנטיגן הוכן

הבאים: הנושאים על המיקרוביולוגיה האגודה של השנתי בבנם הרצאות נתנו .2
 עד תינוקות אצל קונגניטלית בעגבת FTA-igM מבחן של הדיאגנוסטי הערר א.

חדשים. 6 גיל
.fta-abs מבחן ע״י עגבת של הספציפית בדיאגנוזה הקואליים ב.
 בהשואה כמותי רפפורס מבחן ע״י בעגבת לטפול הסרולוגית התגובה הערכת ג.

).Wasserman( המשלים קבוע למבחן

 ע"י הנערר הבינלאומי proficiency testing study^• להשתתף המשיר המרכז .3
ארה״ב. גיורגייה, באטלנטה, ncdc ה-

 ).Reagin Screen test) Lederie חברת שמספקת rst מבחן נבדק .4

לטוקסופלזמוזיס ארצי מרכז
 וע״י לעיטותסרולוגיות טוקסופלסמוזים באבחון המדור של הרגילה הפעילות נמשצה
 מרפאות חולים, מבתי הגיע לבדיקה הח!מר .Toxoplasma gondii הפרוטוזואון בדוך

פרטיים. ורופאים בריאות לשכות השונות, החולים קופות

כללו: הסרולוגיות השטות
Indirect Fluorescent test (Toxoplasma IFTA).l

Sabin - Feldman .2
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 הנסיובים כל על נעשה והוא )Screening test ( נפלי כמבחן משמש הראשון המבחן

 במבחן שנית נבחנו זה במבחן מסופקות או חיוביות שהיו הדגימות .1:16 במחול
Sabin-Feidman ולקביעת לראשון מאשר כמבחן הנסיוב. של שונים במהוליים 

 במבחן נבחנו בעבר חיוביים שהיו אנשים של נסיובים הנוגדנים. כייל
Sabin-Feidman הנוגדנים. ברמת שנויים לבדוק מנת על בלבד

 ובוצעו הקודמת) השנה של לזה דומה (מספר דם דגימות 5,707 התקבלו 1976 שנתב

.20 מסי בלוח כמפורט בדיקות 8,208 עליהן

לטוקסופלסמודיס. הבדיקות פרוט :20 ,מס לוח

 דגימות מם'
 בכייל חיוביות

משמעותי**

 דגימות מם׳
חיוביות*

 דגימות מם'
שליליזת

םה״כ
בדיקות
שבוצעו

סוג
המבחן

1,442 3,180 4,622 IFTA

446 1,957 1,183 3,586 SF

 .1:16 מכייל החל נחשבת חיובית *בדיקה
 .1:256מ- החל יל כי נקבע משמעותי **ככייל

בדיקות. לבצע היה נתן לא דגימות 69 על

 אחת). דם מדגימת יותר קבלנו רבים (מחולים חולים 4,832 נבדקו הנ״ל בבדיקות

 חשודים ולפיכו משמעותי כייל בעלי הם הנבדקים מכלל 6.1% שחם מקרים 298

במדור במעקב. שנמצאים חולים והשאר חדשים מקרים הם 214 .לטוקטופלםמוזים

 מאז שנבדקו החולים כל על פרטים ובה 1970 משנת החל מסודרות כרטיסיה קיימת

עמה. ועד

 נשלחות ושונים, רבים קליניים לסמפטדמים גורם Toxoplasma gondii והטפיל מאחר

 ממוצא חום מקרי נפוחות, בלוטות עם חולים שונות: במחלות מחולים הבדיקות
 אצל פגור לב, מחלות צהבת, מקרי עיניים, מחלות ולידה, נשים מחלות ידוע, בלתי

אחרות. שונות ומחלות ילדים אצל ועצביות מוטוריות הפרעות מקרי ילדים,
המחלה: סוגי לפי המקרים התפלגות את מפרט 21 מם׳ לוח
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המחלה. סוגי לפי המקרים התפלגות :21 מם' לוח

 המקרים אחוז י
 בכייל החיוביים |
גבוה ,

... ן

 מספר י
 מקרים |
חיוביים .
גבוה יל בכי 1

.1 ..

אחוז י י ימם
 המקרים ן |מקרים

החיוביים ,חיוביים,

1 L

'מספר
|מקרים

,שליליים

I

 ה״כ0 י
מקרים |

1
..............................ן

סמני
המחלה

1
11.6 |

1
121 |

r
17 1

-------------ן
| 177

........... 1
741 |

1
1,039 | בלוטות

' 5.5
ן

19 1
................... 1.

29 י
1

102 י
1

1 225
. . . ן

346 1
1

חום
1
2.6 ן

1
3 ן

1
20 ,

1
23 ן

1
86 ן

I
112 , צהבת

1
1.2 ן

... ן

1
1 ן

I

1
1.2 ,

...................................... 1

1
1 ן

1

1
79 1

ן

1
81 1

1

פגור
שכלי

ומוטורי
1

4.4 |
ן

1
49 |

... ן

1
29.7 |

.... ן.

1
326 |

1

1
719 |

1

1
1,094 |

I

נשים
ולידה

1
6.8 .

1
30 ן

1
41.5 ,

1
182 ,

226 ! 1
438 ן עיניים

1 1 40.9 | 9 1 13 | 22 | לב

1
5.8 |

............................. ...... .................................... 1

1
30 I

1

1
22.9 |

1

1

117 |

1

1'

363 |

1

־ 1 11

510 I
1

מחלות
שונות
אחרות

1
4,1 1

1
35 ,

. 1.

1
25.6 ן

1

1
214 ן

1

1
586 ן

1

1
835 ,

.1

המחלה
לא

צוינה
1
6.4 ן 288 ! 25.7 ן 1,151 j 3,038 ,

4,477 | ה״כ0

 עם ומחולים ולידה נשים מחלות ממקרי הבדיקות של ביותר הגדול המספר היה השנה גם

 הבלוטות מחלת בקבוצת במיוחד גבוה משמעותי בכייל החיוביים אחוז נפוחות. בלוטות

.1.2% ־ המפגרים הילדים מקרי למעט 2-7 ביו נע זה אחוז המחלות בשאר ).11.6%(

 3.4% של (עליה עיניים במחלות החיוביים באחוז עליה היתה הקודמת, השנה לעומת

 החיוביים באחוז מה וירידת משמעותי) בבייל בחיוביים 2.2%ו- החיוביים בכלל

 משמעותי). בכייל כחיוביים 1.1%ו- החיוביים בכלל 2.1% של (ירידה נשים במחלות

משמעותי. כייל בעלי כחיוביים 0.7% של עליה היתה בלוטות במחלות
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 כמו ),22 מם' (לוח גיל קבוצות לפי בלוטות ממוולת הסובלים של התוצאות נתוח
 מקרי ביו היחס על בהפרות הנתונים את מאשר קודמות, שנים של התוצאות

 וגיל נמול) (בייל לטנטיים הדבקה ומקרי גבוה) (בייל פעילים טוקסופלסמוויה

החולים.
גיל. קבוצות לפי בלוטות במחלת הטוקהופלסמוזיס מקרי התפלגות :22 }מס לוח

 מקרים אחוז
 בכייל חיוביים
משמעותי

מקרים ' אחוז '
 חיוביים | המקרים \
 בכייל החיוביים. .
משמעותי 1 י

1 L

 מקרים '
חיוביים |

1
1

מקרים
שליליים

1 סה״ב ^

| מקרים )

1 1 
ן ן

 קבוצות
בשנים גיל

T-------------- r
7.6 ן

1
7 ן 85

--------------ר r
| 92 1 1-0

6.3 14 1 0.9 ן 2 1 203 1 219 1 2-5
16.5 26 1 13.3 ן 21 1 110 ן 157 ן 6 -10
24.1 11 1 18.9 ן 14 1 33 1 58 1 11-15

20 29 1 23.4 ן 34 1 82 I 145 ן 16-25
16.8 16 ן 22.1 ן 21 1 58 ן 95 ן 26-35
15.7 9 1 38.5 ן 22 1 26 ן 57 ן 36-50

9.1 7 י
ן

38.8 י
1

1 28 
ן

37 י 72 י
ן ן

 גיל מעל
50

6.2 9 1 19.4 |

1
28 |

1
107

1 1
1 144 I
1 1

 לא גיל
ידוע

11.6 121 I 17 | 177 | 741 | 1,039 1 סה״ב

 38.5% עד שנים 1־5 גיל בקבוצת 0.9%מ- עולה נמוך בכייל החיוביים אחוז

 גיל בקבוצת הם הפעילים המחלקה מקרי של שהשיא בעוד המבוגרת. באובלוסיה

).24%( שנים 11-15

 להניח יש .7.6% היה שנה גיל עד התינוקות בקבוצת נמוך בכייל החיוביים אחוז

חדשים. כמה במשך שנעלמים האם נוגדני שאלו
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.ההפרעות סוגי לפי תינוקות אצל המקרים התפלגות :25 מסי לוח

םה״כההפרעה סוג
המקרים

מקרים
שליליים

מקרים
היוניים

—1
ן 3.4

ד------
ן 2

---1—
ן

27 : 16 ! 40
ד

ן
---------ח
58 ן ירוד משקל

I
I 30

1
1 3

1
1 50 '

5 1 2

1
1 10 י

 כייל לאם
ההריון נזמו

I 6.2 1 1 1 37.5 י 6 י 9 1
16 הידרוצפלוס

I 2 1 1 1 20 י 10 י 38 1 49
ן מיקרוצפלום

I 1 - 1 ' 13 1 13 1 מלפורמציות
I 1 - 1 13 י 3 י 20 1 23 1 התכווצויות
I 1 1 ' 34 1 34 1 ר ו פג
I 1 -

1 33 1 1 ' 2 1 3 י לנ מחלות
I 1 1 1 1 כמערכת פגיעה
I 1 ־ 1 50 1 1 ן 1 1 2 I העצנים

I 1 - 1 7.1 I 1 I 13 1 14 | חום

I 1 - 1 5 1 1 ן 19 1 20 | כעיניים פגיעה

I 1 ־ 1 7.6 I 7 I 85 1 92 | נלוטות

I 1.2 1 1 1 23 I 19 I 61 1 81 1 צהנת

I
ן

1

ן
1
ן

18.9 י 14 י 60 1

ן
74 י
ן

 שונות מחלות
אחרות

I

I

I

2.8
1

1

ן
3

1

1

1

26.1 I 28 | 76 1

1

107 |

1

 לא מחלה
צויינה

I
I

1.8 1 11 1 18.7 | 112 | 473 1 596 | ה״כ0

 מקרים אחוז
היוניים

 היוניים מקרים
גנוה נבייל

 מקרים אחוז
 היוניים

גנוה נכייל

 0.5% של עליה יש כי אף ),1.8%( נמול הוא גנוה נכייל התינוקות אחוז השנה גם

 ולרונ 18.7% הוא נמול נכייל החיוניים התינוקות אחוז הקודמת. השנה לעומת

 נהדנקה מדונר שלא שמוכיח דנר חוזרות, ננדיקות שליליים הופכים אלה מקרים

 לנדוק כדעתנו יש השליה. דרל לתינוק מהאם נוגדנים של פסיכית כהעכרה אם כי

הדכר. כל אכו אם לודא מנת על הספציפי 1gM ה- את הנאה נשנה
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 ברחם העובר ומות בתינוק פגיעה תוך לידיו מהפלות, הסובלות מנשים שהגיעו הבדיקות
.24 מם' בלות מסוכמות ללידה, קדוב או

ולידה. נשים במחלות הטוקסופלסמוזיס מקרי התפלגות :24 מסי לוח

 י מקרים חיוביים|אחוז |מקרים
בכייל| !חיוביים גבוה !בכייל

1 גבוה 1 1
\ ................ן ן

 מקרים |אחוז
!מיוביים

..................ן

|מקרים
!חיוביים

.............ן

 מקרים1 םה״כ
ים המקרים|שלילי

1

1 הפגיעה סוג
1

1 1ן
| 4.4 , 16 ן

1
25 ן

1
90 ן 254 | 360

1
ן אחת הפלה

| 3.6 ן 14 ן 28.8 ן 112 ן 262 | 388 חוזרות! הפלות
| 5.3 ן 14 ן 38.4 ן 101 ן 148 | 263 ן בתנוק פגיעה

' 5.6 | 5 | 26.1 1 23 | 55 ' 88
.1...................

ן לא פגיעה
1 צויינה

י 4.4 | 49 | 29.7 ן 326 | 719 1,094 םה״כ

הנשים בקרב יותר נמוד המשמעותי הכייל בעלי החיוביים שאחוז לראות נתן זה מלוח

)5.3%( בתינוק פגיעה תור שילדו בנשים יותר וגבוה )3.6%( חוזרות מהפלות שסבלו

הארץ. אזורי לפי המקרים סכום :25 מסי לוח

 מקרים 'אחוז
 |חיוביים

גבוה !בכייל

 חיוביים מקרים
גבוה בכייל

 | מקרים |אחוז
ן !חיוביים

ן ........ ן

מקרים
חיוביים

מקרים
שליליים

םה״כ
מקרים אזור

6.3 | 205
1 1
ן 25.3 ן 824 2,218 3,247 מרכז

6.5 | 54 ן 30 ן 252 518 824 צפון
... 5.1 | 39 ן 20.8 ן 159 I 563 ^761 דרום

6.1 י
-------------------------L

298 | 25.3 | 1,235 3,299 4,832 • ה״כ0

 באחוז משמעותי הבדל איך חמרכז. מאיזור השנה גם נשלח ביותר הרב הבדיקות מספר
הקודמת. השנה לעומת החיוביים

 T. gondii הטפיל הועבר הסרולוגיים, המבחנים לבצוע האנטיגן את לספק כדי

 פלסמה דגימות 275 נבדקו כן כמו לבנים. עכברים 6,000בל- חוזרות בהעברות
.Sabin-Feidman למבחן הדרוש פקטור לאקססורי
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.T. gondii הפרוטוזואון - המחלה גודם בדוד

 הבא: הפירוט לפי חיה לנטוי דגימות 19 במדור תתקבלו 1976 בשנת
 בלוטה של ביופסיות 15

 ריאה של ביופסיה 1

 השדרה חוט נוזל 1

 פלאורלי נוזל 1

 ברונכיאלי נוזל 1

שליליות. היו בולו

 נשמי־ים אלה גזעים .t. gondii של חדשים גזעים 17 במחלקה בודדו כה עד

קבועים. בזמנים ומועברים לבנים בעכברים

מיודדים מבצעים
 קבוץ באוכלוסית לטוקסופלסמוזיס נוגדנים לנוכחות סקר בעריכת השנה הוחל א.

בסו, דרי עם בשתוף נערך הסקר מאוחדס. חרוד ועין אחוד חרוד (עין סגורה

 התוצאות נסיובים. 200כ- נבדקו הסקר במסגרת בעפולה. בביה״ח א׳ פנ. מחי מנהל

כולו. הסקר כשיגמר יסוכמו המדויקות

 נורמלית. גברים באוכלוסית לטוקסופלסמוזיס נוגדנים נוכחות בבדיקת הוחל ב.

 נוגדנים נוכחות לבחון שהועד הקודמת מהשנה הסקר עם יחד ישולבו אלה תוצאות

נורמלית. נשים באוכלוסית לטוקסופלסמוזיס

למרור ספציפיות בעיות

פקטור אקססורי א.
 מנות 275 נבדקו Sabin-Feidman מבחן לבצוע הדרוש פקטור האקססורי את לספק כדי

 אלו בדיקות מתאימה. רמה בעלות 20כ- רק ביניהן ונמצאו הדם מבנק פלסמה

מיותרת. עבודה ומוסיפות מאד מכבידות

 למבחן פקטור האקסהורי מבחינת המתאימים קבועים, תורמים עם לעבוד לשאוף יש

Sabin-Feidman, בעבודה. רבה הקלה תהיה

 להכניס כדי השגרתית. העבודה לבצוע בקושי מספיק במדור הנוכחי העבודה כח ב.

 הרב החומר את ולנצל השואתיים סכומים לבצע סקרים, לערוך חדשות, אבחון שיטות

במדור. נוסף עבודה בכח צורך יש בכרטיסיה, שהצטבר
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 פגי ע״י B ופרטיפואיד טיפואיד של לטיפיזציה הארצי המרכז

נפרדים. נושאים 3ב- עיסל! זה מרכז
יפי י בקטריופג ע״י Salm. paratyphi A+B ו- Salm. typhi הגדרת .1

רפרנס). (מעבדת Shigella חיידקי של סופית והגדרה זהוי .2

 Weil-Felix למבחני ואנטיגנים שיגלה חיידקי להגדרת נסיובים אספקת .3

..Vi-antigen וכן

בקטריופגיים. ע״י הגדרה מבחני 673 בוצעו .1

 (רובם בקטריופגיים תכשירי 99 בעזרת נבדקו Salm. typhi של זנים 183

.פגי) זני 3-5 של כתערובת

זנים 12ב- .9 סופית הוגדרו Degraded כ- תחילה שהוגדרו זנים 26 מתוך

 הגיעו לא untypabie (+) כ- שהוגדרו זנים 6 וכן Untypabie (-) כ- שהוגדרו

סופית. להגדרה

 זנים וכן קבוע לדגם בהתאם לא אל לפג'ים רגישים כלומר ,Degraded שהם זנים

 היר זני שהם IV או I לפג'ים רגישים אינם כלומר Untypeable (-) שהם

) Wild type( טיפואיד, של לפג'ים הזן לרגישות ריובית בקורת כעין ומשמשים 

 לפג'ים רק רגישים כלומר Untypeable (+) שהם זנים אחד. כל פעם 12 נבדקים
 מכאן .)S( חלקות מושבות 12 של ממזרע הגזע הצמחת לאחר שנית נבדקים IV ו- 1

 אם כי להגדרה, המגיעים הגזעים מספר של תוצאה רק לא הוא הבדיקות שמספר
 .Untypeable (-) או Degraded כ- ראשונה בבדיקה שהוגדרו הזנים ממספר בעיקר

במרכז. הבדיקות מספר מאד עולה כאלה זנים ע״י הנגרמת התפרצות ישנה כאשר

 .Chloramphenicol ו- Ampiciilin ל- לרגישותם נבדקו Salm. typhi זני כל

אלה. לאנטיביוטיקה יציבים זנים נמצאו לא

פגי. לטפוסי s. typhi של הזנים חלוקת :26 מסי לוח

A C!IC5
1 1

Dl E!IF!
L

F4 27 28 34 38 42 46 50 51 Untyp.
+- 1 ־

1Degr.
1

29 17I 2 31 281 7 1 8 2 1 1 2 7 2 1 26I 6 1 12 הזנים מסי

14 liil L1Li 19I 2 1 3 1 1 1 2 J 1 1 12I 3 6 המוקדים מם'
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טיפואיד של לאפידמיולוגיה הערות

הנ״ל. בלוח כמפורט פג'וט'פים, 18ל- s.typhi זני התחלקו 1976 בשנת

A - מרכזי מטבח ומעובדת ילדים 8מ- •לה וטיפ מפגי גזעים 9 הוגדרו מרץ חודש במשך 

 Kligier. במצע h2s יצרו לא האלה הזנים שכל לציין מעניו באשדוד.

Cj - c5 - אחדים. ימים של בהפרש בטיפואיד חלו בצה״ל המשרתים מפיית, אחים שני

דומים במקרים כמו לביוב קשר נמצא לא . c5 השני ואצל פג'וטיפ בודד אחד אצל

שונים. בפג'וטיפים סימולטנית הדבקה של

ע״י נגרמה אשר תל-השומר, בביה״ח למדי גדולה התפרצות על דווח 1975ב- -

.1976 בשנת גם נמשכה זו התפרצות זה. פג' מטפום גזע

 התברר גדול. מגורים בבית טיפואיד התפרצות היתה אליעזר, קרית בחיפה, - 46

 התקבל לא זנים. 4 להגדרה הגיעו שתיה. למי ביוב מי דליפת היה הגורם כי משיחה

החקירה. העתק

 בקטריופג'ים. 13 ע״י אחד כל נבדקו s. paratyphi B של זנים 31

2 פגי. טפוסי לפי Salm. paratyphi B זני חלוקת :27 מסי לוח

3a 3al 3b BAOR Worksop Untyp.
1010" Untyp. Degraded

.1 . . 1 4 1 1 10 8 5

2. Shigeiiae - הארץ. ברחבי השונות במעבדות כשיגלות שהוגדרו זנים 1,127 נתקבלו

 לבדיקה המשמשים ובים נסי 43 ועוד ביוכימיים מבחנים 21 בעזרת במעבדה נבדק גזע כל
 נגד נסיובים 10( וחלקם עצמית מתוצרת הם הנסיובים כל זן. כל של סרולוגית

Sh. flexneri( זני ספות. עוברים sh. sonnei ליצירת רגישים זנים בעזרת נבדקים 

 Cl.9%( 21 למעבדה, שהגיעו זנים 1,127 מתור .CColicine typing ( קוליצינים
שיגלות. היו לא החייבס הזנים מכלל 4.2%( זנים 46ו- צמחו, לא
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הסרולוגית. שייכותם לפי תשיגלת גזעי התפלגות :28 מהי לוח

Sh. fiexneri
11 223444 6

1
1 Sh. ן

sonnei'

Sh.
1 2 4

boydii
6 7 8 10

1
1

Sh. dysent
2 3 7

1 1
1A-D ן

48 59 118 29 25 21 4 2 55 I 13 43 4 2 1 14 7 I 30 21 3 - group
1 1

361

1
1

1
546 1 84

1
1

1
54

1 1
' 15 '

1 1

מספר
כללי

34.1
1
1 51.5 ן 8.0

1
1 5.1

1
1 1•4

 מכלל %
שיגלות

לאנטיביוטיקה שיגלות רגישות

 היציבות כי והתברר לאנטיביוטיקה לרגישותם שיגלה זני 200 נבדקו הנסקרת בשנה

 נמוך היה 1976 בשנת הרזיהטנטיים הזנים אחוז כלומר ,ירדה השונים לאנטיביוטיקה

.29 מם׳ בלוח מודגם הירידה שעור זנים). 200 נבדקו אז (גם 1972ב- שנערך בסקר מאשר

שנבדקו). הזנים מכלל (באחוזים שיגלה בזני לאנטיביוטיקה עמידות השואת :29 מם' לוח

1976 י 1972 י האנטיביוטי החומר'
| ........................ I

43% , 95%
1 1
I סולפתיאזול!

16% | 32.5% | |םטרציקלין

8% י 26% ' 'כלורמפניקול
ן ן

13% ן 20.5%
1 1

1 !אמפיציליו

3.5% | 7% | טנטי0|מולטירםי

 מעבדות (ביניהן הארץ ברחבי מעבדות 55ל- שיגלות להגדרת נסיוב מ״ל 798 סופקו .3
אנטיגנים. מ״ל 8,070 וכן ופרטיות), צבאיות

מחקר. למטרות האוסף, מן שיגלה זני 150 נשלחו

שיגלות נגד נסיובים הכנת

 מחדש. ונבדקים הצורך לעת נמהלים עמוקה, בהקפאה במעבדה נשמרים המרוכזים הנסיובים

 ארנבות 6 ארנבות, 18ב- ,Sh. fiexneri זני כל נגד חדשים נסיובים הוכנו השנה
 במעבדה שבוצע למחקר כסיוע חיידקים של ופרקציות בחיידקים חוסנו נוספות

צהלון. ביה״ח של הבקטריולוגית
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לדיקציוזיס הענף
 עליהן ובוצעו הקודמת) מבשנה יותר 1,000-(כ דם דגימות 3,852 התקבלו 1976ב-

.29 מם' בלוח כמפורט המשלים, קבוע בשטת בדיקות 5,697

לריקציות. הסרולוגיות הבדיקות פרוט :30 מם' לוח

 הבדיקות אחוז
החיוביות

 בדיקות מספר
חיוביות

מספר
הבדיקות

הבדיקה סוג

4.7 62 1,317 Psittacosis
14.0 199 1,420 Mycoplasma pneum.
3.7 40 1,081 0. fever

12.7 85 668 Murine typhus
12.7 85 668 Spotted fever
39,0 4 13 Weil Felix
7,4 34 462 Weinberg
3,0 2 68 Go

 בהפרש החולה, מן דגימות 2מתקבלית כאשר רק כלל בדרך מבוצעים הסרולוגיים המבחנים
 במקרה רק הנוגדנים. בכייל עליה ישנה אם לוודא מנת על לשניה, מאחת כשבועיים של

 מבלי נבדקת היא המחלה, תחילת אחרי כשבועיים נלקחה שהדגימה בטופס שמצויין

 לכן מאוחר. יותר הנוספת הדגימה את לשלוח מתבקש והמוסד נוספת לדגימה לחכות

 מפורט מחלה בכל החולים מספר החולים. מספר את משקף אינו החיוביות הדגימות מספר

.31 י מם בלוח

חולים. לגבי הבדיקות תוצאות סכום :31 1 מס לוח

מספרהבדיקה סוג
חולים

 המקרים % \ מקרים מספר
החיוביים ! חיוביים

3.7
1
1 30

1
. 811 1 Psittacosis

13.9 | 117 1 842 1 Mycoplasma pneum.

3.5 1 23 1 649 1 Q. fever

15.3 | 58 ן 379 1 Murine typhus

17 1 64 , 379 Spotted fever
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הבדיקות. נשלחו מהם מקומות לפי החיוביים המקרים פרוט :32 מם׳ לוח

| Mycoplasma-
.pneumן

Spotted-
fever

Murine-
typhus Q.fever Psitta- ן 

ccsis 1
1

ע״י נשלח |
I

מספר
םדורי

1 42 9 11 9
1

17 1
1

תל-השומר !בי״ח .1
1 9 - 12 - 3 , הרופא אםף בי״ח! .2

1 7 - 1 2 3 1 קפלן !ביייח .3

1 9 9 2 3 1 , מאיר ןבי״ח .4

1 8 3 1 1 השרוו-בלינסוו ןבי״ח .5
ן 1 5 - 1 | יעקב באר !בי״ח .6

1 4 4 2 - איכילוב-הדסה ןבי״ח .7

1 5 2 3 - 1 ן רמב״ם ןבי״ח .8

1 6 2 - 1 !חרדה .9
ן 1 2 3 - 1 I נהריה! .10
ן 3 1 1 1 . רוטשילד !ביייח .11
ן 1 1 1 | צדק שערי ןבי״ח .12
ן 2 1 1 י-ם הדסה !בי״ח .13

2 5 | אשקלון ןבי״ח .14

1 4 4 2 1 שבע באר בי״ח .15
l ן 3 1 1 1 עפולה בי״ח .16

ן 1 5 7 I חיפה קופ״ח .17

3 1 1 I י-ם פרוזיניו ןקופ״ח .18
ן 2 1 I המרכז מכבי קופ״ח .19

ן 1 l חולון קופ״ח .20
ן 1 | יפו נגיפים .21
l ן 14 | נתניה בריאות ל. .22

ן 3 1 1 I רחובות בריאות ל. .23

1 6 | אפיקים־הגליל .24

1 l לציון ראשון קופ״ח .25

1................... 1 1 יפו דיספנסר .26

ו 117. 64 58 23 30 I כ,יםה

 נובע שזה להניח יש הארץ. ממרכז החיוביים המקרים מרבית היו זה מלוח שנראה כפי
 את משהר הדבר ואיו הארץ ממרכז הו למעבדה המגיעות הדגימות שמרבית העובדה מן

בארץ. התחלואה מצב
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Psittacosis - מנהרי־י, 1 מחיפה, 2 הארץ, ממרכז 26 היו מקרים 30 מתוך

השנה. ימות בל על והם,היו,מפוזרים חולים מבחי נשלחו המקרים כל כמעט מירושלים. 1

 - fever.0 ו- Psittacosis, m. pneumoniae המבוקשות הבדיקות היו המקרים בכל
 תגובה ת-! י ה מקרים 5ב- .l.gv. ההבחנה היתה בו רמב״ם מבי״ח אחד למקרה פרט

 בכייל עליה היתה האנטיגנים שני ועם מוריני טיפום של אנטיגן עם גם חיובית

הכתמים. טיפום עם גם חיוביים היו מקרים 2 הנוגדנים.

Mycoplasma pneumoniae - מאי בחודש 20 מהם הארץ, במרכז 86 היו מקרים 117 מתוך 

 וכן מירושלים 3 מאפיקים), מקרים 6 (בולל מהצפון היו מקרים 23 באוגוסט. 18ו-

מבאר-שבע. 5

 בכולן ריאות. בדלקת שחלו אנשים 6מ- דם דגימות יוני בתחילת התקבלו מאפיקים

 והיתר ומעלה 1:1280 של בכייל מהן, בשתיים . m.pneumoniae^ נוגדנים היו

.1:320 עד 1:80 של במהולים

הטיפוס. בעיקר נכרת עליה היתה השנה של השניה במחצית

Murine typhus- דצמבר עד מיולי מקרים 51 ולעומתם יוני סוף עד מקרים 7 היו 

בירושלים). 5 באשקלון, 5 בצפון, 12 הארץ, במרכז 31(

15 - Spotted fever עד מיולי מקרים 49 מנתניה), 6 (מתוכם יוני סוף עד מקרים 

אחרים). מאזורים 20 הארץ, במרכז 29( דצמבר

1976ב- חולדות סקר
 מוריני, טיפוס של אנטיגן עם המשלים בקשירת ונבדקו חולדות 221 נלכדו 1976ב-

.33 מם' בלוח והתוצאות
בחולדות. מוריני (הבהרות) לטיפוס נוגדנים ממצאי פרוט :33 מם' לוח

אחוז
החיוביות

מספר
החיוביות

 חולדות מם'
שנבדקו

החולדות. לכידת מקום

4.3 1 23 תל-אביב
2.7 1 37 רמת-גן

11 2 18 חולון
5.6 1 18 חיפה
- - 14 גבעתיים

21.4 3 14 אור-יהודה
- - 11 קרית-אונו
- - 20 שמריהו כפר

42.8 3 7 בני-ברק
- - 2 ם בת-י
- - 28 הרצליה
- - 2 רמלה

— 27 אילת

השנה. הסתיים זה סקר
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 יפי לנגיפים, המרכזית המעבדה

כללית לוירולוגיה המדוד

ותם: עקריים נושאים בשני כללית לוירולוגיה במדור תעבורת התמקדה 1976 בשנת

EB נגיף א.

 HBsAg ו- B מטיפוס נםיובית צהבת ב.

eb נגיף א.

.ebv-vca ל־ נוגדנים לנוכחות בדיקות .1

 תמדבק תמונונוקלאוזים מתלת לאבחון עזר כמבחן משמש eb לנגיף הנוגדנים רמת קביעת

) .inf. Monon.( ל- נוגדנים לנוכחות בדיקות ebv-vca שנתקבלו דם בדגימות בוצעו 
 מסיבה חום מחלת עם ומחולים בלוטות מחלות עם חולים מדבק, מונונוקלאוסים מחולי

 נבדקו אלו במקרים .Guiliain Barre מחולי דם דגימות נתקבלו כן כמו ידועה. לא

 בבדיקת המדור המשיר כן כמו .ebv-vca ל- נוגדנים לנוכחות שדרה חוט נוזלי גם
 שונות לימפופרוליפרטיביות במחלות חולים של דם בדגימות ebv^ הנוגדנים רמת

במעבדה. במעקב הנמצאים

 מתבטא שזר. כפי השונות, במחלות שונה eb נגיף מעורבות כי כך על מצביעות שנתקבלו התוצאות

 זאת, עם יחד ויותר. 1:160 של ebv-vca ל- נוגדנים כייל בעלי הנבדקים באחוז

 האתיולוגי הגורם הוא eb נגיף כי מוכיחה אינה גבוה בכייל ebv ל- נוגדנים נוכחות
.למחלה

 כייל בעלי 40% היו מדבק המונ. חולי מביו לבדיקה. דם דגימות 1,700 נתקבלו
 all מחולי 28%ו- aml מחולי 40% הלויקמיה, חולי מבין ויותר. 1:160 של נוגדנים

ויותר. 1:160 של נוגדנים כייל בעלי היו cll ו-

 של גבוה כייל בעלי היו Lymphosarcoma מחולי 33%ו- Hodgkin's מחולי 78%
. )ebv. )1:160 ל- נוגדנים

 שונים מזמנים חולה, מאותו דם דגימות שתי לשלוח לרופאים שהופנתה הבקשה למרות
 לראות איו ולכו אחת דם מדגימת יותר המקרים, ברוב לבדיקה נתקבלו לא המחלה, של

 כייל נמצא בהם המקרים ולפחות עזר כבדיקת רק אלא כמשמעותית, הבדיקה תוצאות את
נוגדנים. של גבוה

 הלימפובלסטואידיים, התאים שורות בהעברת רבות בבעיות המדור נתקל הנסקרת בתקופה

 כייל לקביעת באשר ובמיוחד האימונופלואורסצנטי המבחן בביצוע לקושי שגרם דבר
.EBV-EA המוקדם לאנטיגן הנוגדנים
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 הדבקה או טריה הדבקה זו אמנם אם ,ebv{- ההדבקה אופי את לברר במטרה .2

 ובמיוח~ נסיובים 12ב- 1gM ו- 1gG ל- הנטיוב של פרקציונציה נעשתה ישנה,
 ס־כרוזה של רציף מפל על הורץ נסיוב כל המרכזית. העצבים מערכת חולי לנסיובי

 למקטעים הופרד המפל .100,000g של צנטריפוגלי בכוח שעות 18 וסורכז ,10-40%

 1gG לתכולת ספציפי) נסיוב <עם אימונואלקטרופורזה של בשיטה נבדקו והמקטעים

עם ebv-vca ל- נוגדנים לנוכחות נבדקו 1gM המכילים המקטעים .1gM ו-

)anti IgM conjugate (FITC.

 מפרישים והם מאחר זאת לבדיקה התאימו לא p3hr1 תאי כי התברר הבדיקה במהלך

 בכמות כי אם 1gM כמפרישי נמצאו שנבדקו hr1k תאי גם ;1gM מקרוגלובולינים
פחותה.

 במטרה שונות אתניות מקבוצות 18-22 בגיל גברים 283 על שנערך מחקר סוכם .3

בארץ. הבריאה באוכלוסיה ebv-vca ל- הנוגדנים רמת מהי לברר

 .4.6 של mgt עם פחות או 1:1 כ של נוגדנים כייל בעלי היו הנבדקים של 89.1%

 המוצא ארץ לפי שנקבעו השונות האתניות מהקבוצות הנבדקים ביו הבדלים נמצאו לא
האב. של

 )ebv משחררים ושאינם אפריקאי ,bl בחולה שמקורם (תאים Raji תאי הודבקו .4
 של אינדוקציה לעשות ניתן האבו לראות במטרה adeno-2 ובנגיף החצבת בנגיף

אלו. נגיפים ידי על )ea( המוקדם האנטיגן

 בתאים . adeno-2 נגיף והמשחררים כרונית המודבקים )Raji ( תאים שורת נתקבלה
.adeno^ לנגיף יפה פלואורסצנציה הודגמה אלו

 שכייל ונמצא adeno בנגיפי להדבקה החשודים מחולים נסיובים זוגות 10 נבדקו

 היח Raji בתאי האימונופל־אורסצנציה בשיטה שנבדק כפי adeno ל- הנוגדנים

 אפשרות יש לכו . cf במבחן שנבדק כפי adeno ל- הנוגדנים יל כי עם בהתאמה

 הנוגדנים רמת בבדיקת cf למבחן כתחליף האימונופלואורסצנציה במבחן להשתמש
 הנגיף של ההתרבות עקומת נקבעה החצבת בנגיף שהודבקו Raji בתאי . adeno ל-

זה. בנגיף כרונית המודבקים תאים נתקבלו לא בתאים.

 Measles ו- influenza ה- בנגיף המודבקיל בחולים ebv-vca ל- נוגדנים נבדקו .5
 לבדוק שניתן כפי התאי החיסון ברמה ירידה יש אלו בחולים .adeno בנגיפי או

 eb נגיף של לשפעול גורמת כזאת ירידה האם לראות היתה המחקר ומטרת עור בתבחין
הנוגדנים. ברמת ולעליה
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 שנלקחו adeno נגיף זיהומי עם ומחולים חצבת שפעת, מחולי ובים נסי 77 נבדקו

 נוגדנים של גבוה בייל נמצא חולים במספר המחלה. של ומאוחר מוקדם בשלב

ebv-vca^ משמעותית עליה נמצאה חולים 9ב- בריאים. נבדקים 36ל- בהשוואה 

ebv.^ הנוגדנים בכייל ויותר) 4 (פי

 הנוגדנים בייל להשוואת הטבור ומדם יולדות מנשים דם דגימות 275 נבדקו .6

עיבוד. בשלב מצויות התוצאות והילוד. האם בדם ebv ל-

 RNA נגיפי מקבוצת ונגיפים eb נגיף ביו גומלין יחסי לבחון במטרה .7

תאי משורות oncornaviruses דמויי חלקיקים לבידוד ניסויים נערכו סרטניים
hr^k ,P3hr1 -ומתאי נגיף המשחררים 6-95ו Raji נמצא נגיף. משחררים שאינם 

 הפעילות בעלי החלקיקים כמות , B-95 תאי למעט שנבדקו, התאים תרביות בנוזלי כי

 החלקיקים וכמות ומאחר מעטה )rddf) rna dependent dna paiymerase של האנזימטית

 השראה. לניסויי לגשת הוחלט נמוכה, ספונטני באופן המשתחררים

 rddp של פעילות בעלי חלקיקים לשחרור גרם ml^/20 בריכוז 1DU כי נמצא

 בעלי היו Ara-c-1 idu של משולב טיפול . Raji ומתאי b-95 ,hRjK מתאי
 חלקיקים לשחרור כיעיל נמצא idu .Raji מתאי חלקיקים שחרור על יותר גדולה השפעה

 היתה ארגינין חסר במצע התאים שלגידול בעוד p3hr1 מתאי rddp של פעילות עם

בלבד. מעטה השפעה
 של צפיפות ובעלי 3H Uridine ב- המסתמנים חלקיקים לשחרר היה ניתן idu בעזרת

1.15 - 1.19 gr/cm3 של לצפיפותם הדומה oncornaviruses, של התרבותם ועוד: זאת 

 .oncorna^ נגיפי לשאר בדומה וזאת Actinomycin D ידי על התעכבה אלו חלקיקים

 אלו, חלקיקים של גדולה כמות לשחרור האופטימליים התנאים בבדיקת ממשיו המדור

ביוכימית. מבחינה ואיפיונם החלקיקים של לייצובם דרכים

HBsAg ו B מטיפוס צהבת ב.

 בארץ. שונים חולים מבתי שנשלחו לצהבת וחשודים חולים של דם דגימות 300 נבדקו א.

 ששיטה התברר .countereiectorophoresis של בשיטה ולנוגדן HBsAg ל- נבדקו הדמים
 שבוצעו הבדיקות 300 מתור ונוגדן. אנטיגן לזיהוי מספקת במידה רגישה אינה זו

.*v 3% שהם מקרים 8ב- רק HBsAg נמצא
.HBsAg ל- נוגדנים נמצאו אחד במקרה רק

 לשם )carriers ( "נושאים" מנסיובי HBsAgי- ו יק נ ו לבידוד הניסויים נמשכים ב.

מעבדה. בחיות ספציפיים נוגדנים הכנת

 שונה חשיפה בדרגת הנמצאים הרופא אסף בי״ח מעובדי דם דגימות באסוף הוחל ג.

.ria של בשיטה ונוגדן אנטיגן גילוי לשם HBsAg ל-
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הנשימה דרכי של לנגיפים האיצי המרכז

 דרכי מהלוח של וירליים גורמים אבחון המרכז של העקרית הפעילות היתה 1976 בשנת גם

 מחלות של סרולוגי ואבחון )WHO ל- (קשור לשפעת הלאומי המרכז כולל הנשימה,
בכלל. נגיפיות

בידודים .1

בידודים. של (ואחוז) מספר :1 מהי לוח

 ' סה״כ
בידודים|

f-----------ו
ן HSV ן Enterol Adeno- 

virus | virus

-----------ו 1-----------r
RS 1 ן Mumps ן Para- 1 

inf1. |
influenza }.. . הנב ימס׳ 1״

ן דקים b aן,.״ חודש a !י 1

146(30,7) 7(1,4) 8(1,6)135(7,3) 1(0,2) 5(1,0)
1(0,2)' 3(6,3) '87(18,3} 476

1
'111-1
|

, 35(31,5) ן 3)2,7( ן
1

5(4,5)120(18,0) |4)3,6ן( - ן 1)0,9(ן - | 2(1,8) m 1VI-IV

| 10(12,7) !1(1,2)| 3(3,7)| 3(3,8) 1־1־1 3(3,7)| - ' ־ 79 I1X-VII

' 64(12,3) '4(0,8)'
I I

2(0,4)] 8(1,5) 1 _ 1 . 1 
.ן . . . . . . . . ן ן.

1(0,2)] 49(9,4) ! ־ 522 'xn-x
J

.255(21,5) [14)1,2( ן 18(1,5).66(5,5) j 5 (0,5) 0,5) 5 ן) j 6(0,5)j 52(4,4) ]89(7,5) 1,188
1

ן םה״כ

 בין נע הבידודים אחוז חולים. 1,188מ- נגיף לבידוד דגימות התקבלו השנה במשך

 ובין ואדנווירום, שפעת בידודי דבוי בגלל השנה של הראשונה במחצית 30%ל- מעל

 מכלל אחוז 21,5 המהווים גזעים 255 הרי״כ בודדו השנה. של השניה במחצית 12%כ-
 ינואר בחודש הנבדקים מספר במיוחד גבוה שפעת, גזעי אחרי מעקב בגלל הנבדקים.

 הראשונים החדשים בשלושת A שפעת של הפעילות בולטת דצמבר. עד ואוקטובר מארם עד
 אפריל. למחצית עד נמשכה והפעילות פברואר בתחילת בודד ראשון גזע השנה. של

 A/England/75 מהסוג ובחלקם A/Victoria /3/75 מהסוג בחלקם היו שבודדו a גזעי

 והגורם בנובמבר החלה 76/77 השפעת עונת בלונדון. מהמרכז האישור התקבל גם כר ועל
 והבידודים נובמבר, בסוף בודד $ שפעת נגיף של ראשון .גזע6 השפעת נגיף היה הפעם

 בלונדון). למרכז נשלחו אלה גזעים (גם B/Hong Kong /5/72 מסוג כגזעים הוגדרו

 מספר ר.יו 59 עד 25 גיל בקבוצת גם אמנם .14 עד 5 גיל בקבוצת היו הבידודים רוב
 B\״- A שפעת ע״י שנגרמו ההתפרצויות בשתי המחלה של הקליני המהלו בידודים.

 Parainfluenza ה- נגיפי מוות. ממקרי חומר התקבל לא וגם במיוחד קשה היה לא

.laryngitis עם (ילדים) מחולים בעקר ובודדו 3-ו 2 מסוג היו
rs) respiratory sync, virus( הנשימה דרכי טל קשה זיהום עם מתינוקות בודד 

echo 7 ו- CoxsackieB 2,3,4 מסוג היו המעיים נגיפי .bronchiolitis בעקר  
.herpangina ו- הנשימה דרכי של קלים לזיהומים בעקר וגרמו
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 בידודים ומספר stomatitis aptosa עם מילדים בודדו )hsv נ השלבקת נגיפי

 לאחר מניגואנצפליטים או קלינית מחזרת בודדו Mumps ה- גזעי שפעת. מחולה היו

חזרת.

 מקבוצת גזעים של גבוה יחסית מספר בולט שפעת, בידודי של גבוה למספר נוסף

.2 מם' בלוח נתנים הסוגים לפי ההתפלגות .האדנו.

סוגים. לפי וחלוקה Adeno מקבוצת בידודים :2 מסי לוח

םה״כ

(%) מספר U.I. 11 5

ג

4

ו ם

3 2 1
ה״כ0

בידודים
חודש

(23,9) 35 4 - 5 12 9 4 1 146 111-1
(57,1) 20 1 - - 18 1 - - 35 VI-IV
(30,0) 3 - 1 - 1 1 - - 10 IX-VII

(12,5) 8 - - - 3 1 1 3 64 XII-X

(25,9) 66 5 1 5 34 12 5 4 255 םה״כ

 בשנים בודד אדנו של זה שסוג לציין יש .4 מסוג היו Adeno ה- בידודי מכלל במחצית

 של חריפה מחלה רוב פי על היתה הקלינית התיסמונת רחוקות. לעתים רק האחרונות

 גם היתה ספורים במקרים צעירים. ומבוגרים בילדים העליונים הנשימה דרכי
conjuunctivitis. 4 ע״י כפולה הדבקה היתה מקרים במספר Adenovirus ושפעת A . 

 העקרי הפטוגן את שפעת גזעי של העלמות לאחר האביב בחודשי הווה Adeno 4ש- נראה

2 הנשימה. בדרכי חריפות מחלות של

לשפעת לאומי מרכז .2
 השנה גם בוצעו )1 (פרק גזעים בידוד ע״י שפעת נגיפי של התפוצה אחרי למעקב נוסף

 של שונים לזנים נוגדנים באוכלוסיה נבדקו כר לשם סרו-אפידמיולוגיים. סקרים

בינואר )HSW1N1 ( חזיר מזן A שפעת של ההתפרצות לאור . 6ו- a שפעת
 שפעת של זה לסוג נוגדנים בבדיקת מיוחד עניו היה בארה״ב, New Jersey ב-

).3 מם' (לוח שונות. גיל בקבוצות באוכלוסיה



-96-

)HSWlNl) A לשפעת ׳^1/20 נוגדנים כייל עם (ואחוז) מםפר :3 מם' לוח

A/New Jersey/76 ו- A/Mayo ciin/74 עם נבדק שונות. גיל בקבוצות

1/120 ^

(אחוז) מספר | נבדקים מם' גיל קבוצת

:0,5) 1
—

1 170 b 39

: 4 ) 2 1 46 40-49

C 59) 38 1 64
1 50-59

( 92) 78 1 85
1 60-69

( 83) 81 1 98 70-79

( 69) 41 59 1
־1----------------------

■׳£־ 80

 תגבור! האחוז ובירושלים. בחיפה אבות ובתי חולים בתי ק״ח, ממרפאות התקבלו הנסיובים

 אחוז 30וכ- ,1907-1916 ילידי ,69 עד 60 גיל בקבוצת הם נוגדנים בעלי של ביותר

 קשר חזיר מסוג a שפעת שלנגיף ידוע, '£•.1/80 גבוה, נוגדנים בייל בעלי הם

 בעקר ולכו השלושים שנות עד מצוי היה והנגיף 1920-1918 בשנים שפעת של לפנדמיה
 מחוסרי הם 40ל- מתחת גילאים צעירים. מבוגרים או ילדים היו שאז לאלה נוגדנים

 שהתקבלו לאלה מתאימים הנ״ל הממצאים נגיף, של זה לסוג !)£1/10 (בייל נוגדנים

העולם. ברחבי שנערכו בסקרים

 וחדשים שונות גיל בקבוצות B-1 a שפעת של שונים לזנים הנוגדנים בדיקת תוצאות
 של לאבחון שנשלחו ואלה מבריאים התקבלו הנסיובים .4 מם' בלוח סוכמו השנה של שונים

אדמת.

?.2.1:29 נוגדנים כייל עם (ואחוז) מספר :4 מסי לוח

מספרגילחודש
A/PC/1/73tA/Isr/6/761 A/Engl/23/76A/Vict/3/75B/HK/5/72* נבדקים

(22) 11 1 N.D - I (14) 7 1(24) 12 |n.d - 50 1 n 1 יוני
(24) 24 | N.D ־ I (36) 36 1(17) 17 1(40) 40 100 | ^40 | -אפרי ינו

(32) 16 | N.D - I (12) 6 I (56) 18 |(38) 19 50 | 59-40| -יוני ינו

(8) 4 I N.D - 1 (12) 6 1(24) 12 1(40) 20 50 1^60 | -יוני ינו

N.D- 1 N.D - 1 (28) 17 1(21) ■ 13 |n.d - 61 | 40-18| יולי

(29) 12/41| N.D - 1 (29) 14 1(49) 18/37 1(49) 21/43 48 1 ׳2-65 1 יולי
(28) 10 | (47) 17 1 (19) 7 |(55) 20 |(78) 28 36 | 40-18| ספט'

A/Vict /3/75ל- כדומה שהוגדר *בידוד
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 זו בתקופה דלן כי ,A/Vict /3/75 אנטיגן עם גם נבדקו ספטמבר של ובים נהי יק
 בידוד לגזע הנוגדנים ברמת הבדל קיים במעבדה. וגזע אנטיגן התקבל

)6/76./A/1sr( ואנטיגן .A/vict באחוז עליה רואים שפעת. ממרכז שהתקבל 

 עקב כנראה a/pc ל- הנוגדנים באח־ז עליה גם ובמקביל A/Engl/75 ל- הנוגדנים
 באותה יותר או פחות נשארו B לשפעת החיוביים אחוז חלקית. אנטיגנית שותפות

.76-1975 בעונה B שפעת של נמוכה לפעילות במקביל רמה

שפעת תרכיב

.(Glaxo) Admune , בשימוש התרכיב

A/New Jersey/8/76 (HSW1N1).. 400 I.U.

A/Vict/3/75 (H3N2).................... 400 I.U.

B/HE/8/73.......................................  360 I.U.
1,160 I.U.

 לשימוש. שוחררו וכלן דגימות מהפר אוצווה מכל תרכיב, של שונות אוצוות 5 נבדקו

 וחודשי לפני דם דגימות נלקחו מעבדת'נגיפים. של הפרסונל גם חוסן זה בתרכיב

.החיםון לאחר

.Admune שפעת לתרכיב חיסונית תגובה :5 מם׳ לוח

1  הפוך אחוז
.יל בבי עליה. .+

בכייל
)0%

 עליה '
מספר |

 סרולוגי הפוך
(%) מספר

מספר
נבדקים

אנטיגן

....................................
1 92 (15) 4 י :77) 27 35 A/New Jersey/76
1 93 (6) 2 1 :87) 29 33 A/Victoria/75
1
י ין

.............. 78 ■ ■ (27) 9 1 (51) 17 33 B/Hong Kong/5/72

 a(hswini( ל- בעקר ביאד. טובה היתה החיסונית שהתגובה מראים הממצאים
.77/76 השפעת בעונת חלה לא שחוסנו מאלה אחד אף .A(H3N2( ו-

חצבת .3

 רם דגימות נשלחו "שקטה". השבה היתה שעברה, בשנה חצבה של ההתפרצות לאחר

 חסון. מתן לפני הנוגדנים רמת קביעת לשם וילדים חילים ביניהם מקרים. 293מ-
 1975ב- בחצבת שחלו מקרים 22 נמצאו מקרים. 6 מעבדתי באופן אובחנו השנה

תינוקות. בהיותם
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חצבת. נגד חוסן אחר רק הנ״ל החולים ביו אפריקה). צפון נבעקר ואפריקה

 ילדים. באוכלוםית לחצבה הנוגדנים רמת אחרי המעקב נמשך .סרואפידמיולוגי מעקב

 ילדים וקבוצת חיסון מתן לאחר שנים 9 עד 8 - הי כתות של ילדים קבוצות 2 נבדקו

יוני. בחודש נאספו הדם דגימות .7 בגיל

ילדים. בקבוצות לחצבת הנוגדנים כייל :6 מם' לוח

0
1:256 1:28 1:64

כייל עם
1:16 1:32

מספר
1:8 1:4

' מספר
-1:4£ הנבדקים|

1 קבוצה
1

1 5 3 9 7 6 - 1 '

1
32 1 י ה כתה

1 (צפת)
- 6 10 18 18 7 ־ - | 59

1
| י ה כתה

ן שבע) (באר
2 1 9 16 13 10 1 3 ן

L

55 ן 7 גיל
1 (רחובות)

1

 תרמה שעברה שנה של שהמגפה נראה נוגדנים. ללא היה אחד רק הי כיתות ילדי 91 ביו

 7 בגיל בילדים אחרת במקצת היא התמונר. מחוסנים. של הגבוה לאחוז החיסון עם יחד
 בקבוצה הילדים שרוב לציין יש נמוך. כייל בעלי או נוגדנים מחוסרי הם אחוז 10 בהם

לשנה. מתחת בגיל חוסנו זו

חצבת תרכיב בדיקת
בתנאי הלשכות י עיי נשמרו שלא Attenuvax תרכיב של אוצרות משלוש דגימות נבדקו

3- -^).10 (כייל אחת מאוצווה תרכיב מנות נפסלו מתאימים. קירור

 כללי סרולוגי אבחון .4

CF - המשלים קשירות בדיקות

 נשלחו 30%ובכ- מקרים 2,946 מםה"כ התקבלו דם דגימות
 על )50%(כ- 1,482 נבדקו המקורות סה"כ מתוך יותר).

 נבדקו הדגימות המחלה. של הקונבלסצנטי משלב אחת או

 משמעותית ירידה או עליה על מקרים סוכמו 7 מם׳ בלוח

(-) 1:60-80 כייל ובעלי (+) 71:80 כייל או הדגימות

 או (שתיים חוזרות דגימות
 לפחות דם דגימות 2 סמר

 אנטיגנים. שלושה כנגד בממוצע

 בשתי הנוגדנים בכייל

מחלה. קבוצות לפי

>
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(במספרים). מחלה קבוצות לפי cf תוצאות :7 מתי לוח

West Nile|Mumps HSV Adenov. Influenza] &ה״כמתלה קבי
B A+ 1+ + 1+ +1+ +1+ +

1 I ן ן
1 + + + +

43 47.
1
1 1 ! 3 4 ו 22 7 112

1
13 ן 3| 6 19 נשימה דרכי

(15.1%) (19.7%) 1
ן

1
ן

1 1
ן ן

1
ן 1

67 . 65
1
11 1

1
.5 4

1 1
ן 29 6 ו 12

1
15 14 6(16 33 puo ישפעת

(23.6%) (27.3%) 1
ן

1
1

1 1
I ן

1
ן 1

29 14
1
1 1

1
I

1 1
121 4 ן 2

1
6 .2 21 4 1 דם כלי לב,

(10.2%) (5.9%) 1
ן

1
ן

ו 1
ן ן

1
ן 1

44 41
1

ן 1
1
16 20

1 1
126 121 9

1
7 ן 1[ 2 1 עצבים מ.

(15.5%) (17.. 2%) 1
I

1
1

1 1 1
1 1

3 6
1
ן

1
ן

1 1 
!2 51 1

1
1 ן 1 עיכול מ.

(1.0%) (2.5%“ 1 1 1 1 1
ן

1 1 1 1 1 1
ן lymphadenitis,

41 41 1 126 31 | 9 41 6 6 1 1 1 !parotitis
(14.4%) (17.2%) 1 1 1 1 1 1

11 . 3 | 1 1 3 | 6 1| 1 1 ן ' 1 תפרחת מ.
(3.9%) (1.2%) ן ן ן ן ן 1

46 21 ן. 1 14 5 128 5. 8 7 .3 11 2 אבחנה ללא שונות,
(16.2%) (8.8%)

1
1
1

1 1
1 1

1
1 1

284 239 13 4 |47 64 1143 471 51 56 19 13 31 55 םה״כ
(100.0%) (100.0%) 1 1 1 1 1 1

ירידה או עליה , 1:80 יל כי - + *

1:60:80 כייל - + **

בלתי מסבה חום של בקבוצה נמצא חיוביים מקרים של ביותר הגבוה שעור כי לראות נתן
 הוא הנ״ל קבוצות בשתי העקרי הגורם הנשימה. דרכי ובמחלות קלינית ושפעת ברורה

 הקשורים המקרים .Adeno ה- מקבוצת נגיפים גם מה ובמידת A השפעת נגיף

^influenza a שפעת של המקרים ביו שפעת. אחרי ריאות דלקות רוב פי על היו B 
 נמצאו האדנו נגיפי לקבוצת חיוביים הטתו. בדרכי בפגיעה הקשורים שניים לציין יש

 מערכת במחלות גם הלימפה בלוטות ודלקת ממושך חום הנשימה, דרכי של מהזיהומים חוץ
תיםמונת של אחד ומקרה הפנים עצב של שתוק עם מקרים שני היו זו בקבוצה העצבים.

.Guillain Barre
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 ופעילותו כמותית מנתינת שליה תית תחזית נגיף ,7 מם' שבלוח תנתונים לפי

 מקרים מהפר .meningoencephalitis בעקר עצבים, במע. בנגיעות במיוחד הורגשה
 של מעורבות ותוכחת הנשימה דרכי של חריפה מחלה או שפעת כמו אבחנות עם נשלחו

 של הלולינית האבחנה של סרולוגי לאישור נשלחו מקרים שאר החזרת. נגיף

parotitis. בהריוו נשים של החזרת בנגיף להדבקה עירנות גברה לאחרונה 

 בעיה בחזרת. חלו משפחה שבני במקרים החיסוני מצב את לודא כדי דם דגימות ונשלחו

 הדבקה עקב orchitis של יותר גבוהה ,שכיחות בגלל צעירים גברים אצל קיימת דומה

 של מראקטיבציה כתוצאה כלל בדרך היתה השלבקת לנגיף יל בכי העלית זה. בגיל בחזרת

או encephalitis כ- העצבים מערכת למחלות מקרים במספר שגרם הנגיף

meningoencephalitis. של מקרים 4 אובחנו השנה שגם ו י לצי יש West Nile 

 .8 מם׳ בלוח מובאת גיל קבוצות לפי החלוקה
גיל. קבוצות לפי CF תוצאות :8 מסי לוח

םה״כ W.N. Mumps—T
1 HSV Adeno

ז
! Influenza קבוצות

+ 1 + 1 . ! 1 B A גיל
% מם % מם'

1
I 1

I
1 ־ 1 1

3.2 9 5.0 12 - ן
1

2 1 3'
1

1
3 ן 2 4 7 1 ן - -

1
ן - 0

12.0 34 17.2 41 -
1

9 I 1
15! 4 1 5 20 17

1 1
2 1

1
I 2 1-4

15.8 45 11.3 27 - ן 9 י
1

121 17 '
1

4 13 5 1 1 1 3 5 !
i 3 5-14

29.6 84 21.0 50 3 ' 2

1

1
12 1 17

1

1
52 ן 8 5 8 ' 5 '

1 1
5 7

1
I 11 15-44

16.5 47 10.1 24 0
1

ן 1 2 1
1

0, 36 | 12
1 1

-
1 1
1 1 1 1 7

1
1 10 45+

22.9 65 35.3 84 0 1 |
ן

13 '
1

171 

ן
31 '

1
16 8 19 1 2 ן

1 1
2 11 1

I
29 ידוע לא

284 238 3
1
1 4 47 | 641 143 | 47 51 56

1 1
1 9 1 13 31 | 55 מם׳ ה״כ0

100.0 100 .0 r ן 1.7 16.5|26 .51 50.51 19.7 17.9 23.5 13.!ן 5.5 10. 9123 •1 %

 גיל בקבוצת עולה החיוביים שאחוז נראה ידוע לא שגילם נבדקים של הגבוה מספר למרות

 והחזרת. האדנו נגיף היו זה בגיל להדבקה העקריים האטיולוגיים והגורמים 4 עד 1

 נגיף ע״י ההדבקה שכיחות חשבון על לזקוף יש 44 עד 15 בגילאים בחיוביים השני שיא

 זאת. בשנה צעירים מבוגרים בין חזרת מקרי ורבוי זה בגיל a בעקר שפעת
 זו ובקבוצה שנה עד בגיל שפעת של מקרה אף סרולוגי באופן אובחן שלא לציין יש

 הנשימה דרכי של חריפות למחלות כגורם האדנו נגיף ע״י ההדבקה בלטה 4 עד 1 ובגילים

 בקרב גם תחלואה גורם היו האדנו מקבוצת נגיפים קודמות, לשנים בנגוד הרך. בגיל

בארץ לראשונה השנה הופיע אשר Adeno 4 של לזן זאת ליחס ויש יותר גבוהים גילאים

אפידמיים. במימדים
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 כתוצאה הגיל עם עולה •זחיובלים מספר אולם הגילאים בכל נפוץ השלבקת נגיף

הנגיף. של מראקטיבציה
.9 מש' בלוח מובאת חדשים לפי החיוביים המקרים חלוקת

חדשים. לפי חלוקה ,CF ב- חיוביים מקרים ואחוז מספר :9 מס' לוח

םה״כ WN Mumps HSV Adenov Influenza a ם 
\0* מם' | % מסי ן % מסיחודש % מם' % מם' % מם' % י מם

I 32,6 78 
| 28,8 69 
| 23,8 57

ן 14,6 35

2,6 2 115,4 12j14,1 11^30,8 24^1,2 1 ^35,8 28

- ^27,5 19115,9 11118,8 13^2,9 2 134,8 24
3,5 2 U2,l 24^21,0 12 ^ 22,8 1315,2 3 1 5,2 3

- |25,7 9137,1 13117,1 6|20,0 7 | -
1 1. 1. .1 L

III-I
VI -IV
IX -VII
XII-X

,100.0 239 ן ה״כ0

 לעליה לזקוף יש הראשונה השנה במחצית חיוביים מקרים של יותר הגבוה המספר את

 במקרים עליה נצפתה , B לשפעת בקשר . A שפעת נגיף ע״י הנגרמת בשפעת בתחלואה

 האחוז תקופה. באותה B שפעת נגיפי בידוד עם בהתאמה השנה סוף לקראת חיוביים

 במקביל השנה של הראשון בטרימסטר היה האדנו מקבוצת חיוביים של ביותר הגבוה
הקיץ. בעונת היה בחזרת התחלואה שיא האדנו. מקבוצת נגיפים של לבירורים

 Coxsackie B type 2,3,4,5ל- נוגדנים נבדקו מקרים 16ב- .מיקרונאוטרליזציה מבחן
.Cox B5 של ואחד Cox B4 של חיוביים מקרים 4 ונמצאו

אנטיגנים הכנת

3 - influenza A אוצוות 

" 3 - influenza B 

" 3 - Mumps SIV 

" 2 - HSV 

1 - West Nile אוצווה

וידלי לאבחון המרור

 הבירורים מספר .1,702ל- הנבדקים ומספר 1,901ל- הגיע 1976 בשנת הבדיקות מספר

 עם ילדים 72 של צואה מדגימות ברודים 29 כלולים זה (במספר 146 היתה הנ״ל בשנה

.עזה^) רצועת מאיזור שלשולים
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 בודדו )90%(כ- 58 מזה 67ל- הגיע Meningo-encephalitis ממחלת הבדודים מהפר

השדרה. חוט מנוזל

רמחלה. סוג לפי הנגיפים התפלגות :10 מם' לוח

 של כללי מספר |
שבודדו הנגיפים !

ן

 חום, של
שלשולים

 ם |מקרי
פריחה!

ן

של מקרים | 
Aseptic meningitis ן 

Meningo-encephalitis -ו

שבודד הנגיף

1
32 ן 6

1
1 (24)

1
26 ן Coxackie A9

1 י
1

1 1
ן

1
1

" B2

. . . . . . . . . . . . . . . 10 j 5
1
1 ( 2)

1
5 1 " B4

... .3 | 2 1 1 ן " B5

. . . . . . . .  1 1
1

1 1
.... ן

1
1 ECHO 7

1
................ 6 , 2

1
I ( 4) 4 1 " 9

................. 3 | 1 1 ( 1) 2 | " 11

............3 י
1

2 1
ן

( D 1 '
I

" 14
1
3 ן 3

1
!

1
" 20

1 ן 1 1 ן " 22

1 י
1

1
ן ( 1) ' 1 

ן
" 29

1
י> 42 ן 39

1
I ( 3)

... ן.
3 ן " Untyped

22 | 1 (22) 22 | Mumps

11 ' 
......................... 1

10 1
. .. 1.

1 י
1

Adeno
1
.... 7 ן 7

1
1

1
1 Herpes

............... 146 | 79 1 (58) 67 | ה״כ0

 ),Coxsackie A9 )32 היו השנה שבלטו הנגיפים קבוצות

ECHO 22 ו- למיניהם( Mumps(נגיפי ־ ECHO שבודדו 

.29ו- ECHO 20, 22 כגון הקודמת בשנה

,(14) Coxsackie B

שבודדו מאלה שונים השנה
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 לא echo9 בה הקודמת השנה לעומת C6) E9 גזעי להופיע התחילו הנהקרת בשנה

ויגדל. ילך מספרם 1977 שבשנת להניח יש כלל. הופיע
 לעומת Coxsackie B3 .B5 ו- Coxsackie B4 היו השולטים Coxsackie גזעי בין

 בשנת נרשם לא אשר Coxsackie B5 בזמן, בו הנסקרת. בשנה הופיע לא זאת

 בחודשי - התפרצות של לממדים להתפשט התחיל 1977וב- )3( להופיע התחיל 1975

המוקדמים. האביב
 64 עם שבוצעו בנסויי-הנתרול לזיהוי ניתך לא echo גזעי של ניבר מספר

.)B.g.m. Line על ערביים מילדים בודד הגזעים (רוב זו מקבוצה נסיובים

. השנה. חדשי לפי שונים נגיפים התפלגות :11 מם' לוח

מם'חודש
בדיקות

מם'
נבדקים

הנגיף סוג
ECHOCoxsackie

11 9 714202229UntypedB5 B4 B2 A9
MumpsAdenoHerpes

מספר
הברו
דים

160 1801
CSF

1
CSF

3
1CSF

2
CSF

101 1

II1691525
3CSF

3
CSF

12 1

III1771604
CSF

131

IV1551401
CSF

2
1CSF

V1921709
7CSF

2'

CSF15'

VI18817010
8CSF

4
CSF

241

VII2051806
2CSF

2
CSF

4
CSF

15

VIII108901

IX1191101
CSF

2
1CSF

1
CSF

1611503
2CSF

201
CSF

34

XI1401251
CSF

1
CSF

XII101952
1CSF

1
CSF

1,9011,7024232102211146
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תיפדחות נגיפי למחלות מדור
שלבקת: מקבוצת בנגיפים התרכזת במדור העבדות

(HSV-1) 1 סוג הפשוטה שלבקת .1
(HSV-2) 2 סוג הפשוטה שלבקת .2

(Varicella-Zoster) החוגרת שלבקת .3

האבחנתיות הבדיקות על נתונים : 12 מם' לוח

 | אבחנה עם מקרים מם'
 ן (על חיובית מעבדתית

 ' עליה או בידוד סמך
| נוגדנים) בכייל

בד*דים מספר נוגדנים בעלי מם'

מספר
חולים

שנבדקו

סוג
הנגיף

נבדקים י מם נבדקים מם'

אוטופסיה ביופסיה משטח וב נסי  חוט נוזל
השדרה

I
. 7 0/1 1/7 1/6 176/204 27/196 206 HSV-1

1 9 ־ ־ 4/22ן 9/32 - 37 HSV-2

י 43
.... 1

0/1 ־ 1/13
. .

83/141 6/30 109 VZV

59 2 7 L 41j 377 226 *342 סה״כ

 השונים חולים בבתי מאושפזים היו 291 חולים, 342 *מתוך
 מאיר, ב״ח אכילוב, ב״ח בילינסון, בי״ח תל-השומד, בי״ח

עפולה, ב״ח אשקלוך, - ברזילי ע״ש ב״ח סורוקה-באר-שבע,

 ירושלים, (הדסה בארץ
 עייש ב״ח ,השרון ב״ח

.פוריה) ב״ח

1- סוג פשוטה שלבקת א.
 השדרה חוס בנוזל hsv נוגדני נוכחות ביו הקשר של נוסף בבירור התרכזה העבודה

 נוכחות לקביעת )CSF( השדרה חוט נוזלי של רב מספר נבדק נאורולוגיות. ומחלות

 1:2 - 1:4 היה 1FA נוגדנים כייל בודדים במיקרים "נורמליים". אנשים אצל נוגדנים

 זמן, בהפרש נלקחו אשר CSF בדגימות נוגדנים עלית על ורק אך כיום מסתמכים לכן

'.f 1:4 הנוגדנים כייל או

 . HSV נוגדני לגילוי גדולה יותר רגישות בעלות חדשות שיטות פותחו כן כמו

בהכנה. מצויים השואתיים סיכומים

2 סוג פשוטה שלבקת ב.
 סרולוגיות בדיקות נערכו כן כמו .hsv -2 של נוספים גזעים 4 בודדו הנסקרת בשנה

 בעזרת חולים 9 אצל רק אושרה־ והאבחנה hsv-2-o בהדבקה החשודים חולים 37 אצל

 השוואתי. וחישוב hsv-2^ hsv-1 לנגיף מנטרלים נוגדנים מבחן

 ומחלות הרחם צוואר של וקרצינומה 2 סוג שלבקת נגיפי בין קשר על מחקר גם נמשך

שחלות. וגדול Adenocarcinoma כמו אחרות גינקולוגיות •נאופלסטיות
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fvzv ( החוגרת השלבקת נגיף ג.

 ישראלית. באוכלוסיה אימונולוגי סטטוס בקביעת התרכזה השנה המחקר עבודת רוב .1

 שונה השיטה התא. פני על אנטיגן טל הפלאורסצנציה בשיטת נבדק הנוגדנים כייל

אנשים. 872 אצל גיל לפי הנוגדנים פזור מסכם 13 מם' לוח מהמקובל.

 גיל לפי חוגרת שלבקת נגיף נגד הנוגדנים בייל פזור :13 מ&' לוח

הישראלית. באוכלוסיה

>60 41-60 31-40 21-30 17-20 12-16 8-11 5-7 1-4 מספר
70נבדקים 67 54 187 85 109 101 97 102

23
(33%)

18
(26%)

14
(21%)

35
(19%)

18
(25%)

29
(27%)

33
(32%)

20
(20%)

90*
(88%)

כייל
נוגדנים

1<^
19 28 16 40 33 י 54 33 19 4 2

17 14 10 60 18 18 26 29 8 4

9 5 9 34 9 7 15 26 8
2 1 5 17 5 1 1 3 16

1 1 2 ' 1 32

2.39• 2.29 2.9 3.46 2.79 2.08 2.42 3.3 1.15 ממוצע
גיאומטרי

GMT

נוגדנים. מחוסרי ואחוז מספר *

GMT מחלת אח עוברים הילדים רוב בה תקופה 5-7 בגיל 3.3ל- 1-4 בגיל 1.15מ- עלה 
 .2.0-2.5 אחרות גיל בקבוצות נמוך ונשאר ירד הנוגדנים כייל הרוח. אבעבועות

 מהדבקויות כתוצאה כנראה ) gmt=3.46( 21-30 בגיל הופיעה gmt ב- קלה עליה

חולים. ילדים עם מגע ע״י הנגרמות סמויות

 בעלי מהאוכלוסיה חלק ).p.4.0.0001( ביותר סיגניפיקנטית היתה הגיל עם קורלציה
 עם יורד מספרם חוגרת. שלבקת בנגיף להדבקה רגישים כנראה 4־1 נוגדנים כייל

 במקצת עולה זיקנה ובגיל התבגרות בגיל 20%לכ- יורד 1-4 בגיל 88% הגיל.

.33%לכ-

 חוגרת שלבקת בנגיף רחמית תוך הדבקה בין קשר על המעידים אחרונים פרסומים לאור

 המצב לבדוק הצבור בריאות מבחינת היה חשוב הצאצאים אצל חריפה לימפטית ללאוקמיה

 (כייל vzv בנגיף להדבקה רגישות נשים שמספר התברר בעולם. המצב לעומת בארץ
 מהעובדה נובעת כנראה לכך הסיבה בניו-יורק. 5% לעומת בארץ 20% הוא ־/)1 נוגדנים

 ולכן יותר נמוכה רוח אבעבועות של !תדירות וסובטרופי טרופי אקלים עם שבארצות

 הדבקה של מקרים אחרי לעקוב חשוב בארץ, להדבקה חשופות נשים של גבוה אחוז בגלל

בהריון.
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 הדבקה על המעידות 1gM נוגדני mניסר! לקביעה שונות שיטות והושוו פותחו .2

 anti-igG ו- anti-igM עם ifama מבחן בעזרת ישירה בדיקה הושוותה טריה.

של a פרוטאין בעזרת 1gG נוגדני ספיחת לאחר בדיקה ואותה פלואורסצנטיים

staphylococcus aureus, ב- הנסיוב טל פרקציונציה כן כמו 
sucrose density gradientכשיטה עצמה את הוכיחה פלואורסצנציה שיטת ־ 

 של חולים 12 נבדקו בהמשך, זו, בשיטה שמוש עם וספציפית־ יעילה פשוטה,

)100%( 12/12 ־1gM נוגדני לנוכחות חוגרת שלבקת חולי 30ו- רוח אבעבועות

 igM נוגדני עם היו חוגרת שלבקת חולי 12/30ו- רוח אבעבועות עם חולים
 עם חולים אצל igM שתכונות נראה בגרדיאנט פרקציונציה של מוקדמים בנסויים

מזה־ זה במקצת שונים חוגרת ושלבקת רוח אבעבועות

 עם למעבדה התקבלו ואשר העצבים במערכת מפגיעה סבלו אשר חולים 33 נבדקו .3

 CSF ב- נוגדנים לנוכחות נבדקו הם ־Varicella-Zoster של משוערת אבחנה

 נמצאו לא אך דם, בדגימות נוגדנים בדיקת בעזרת האבחנה אושרה 23 אצל ובנסיוב.

 בדגימות נוגדנים גם נמצאו אנצפליטים מקרי 8 מתוך 6ב- רק ־csf ב- נוגדנים
 הנוגדנים לכייל השדרה חוט בנוזל הנוגדנים כייל בין היחס השדרה. חוט נוזל

.1:64 עד 1:4ב- נע בנסיוב

 לגרום יכול הפשוטה שלבקת נגיף כמו חוגרת שלבקת נגיף שגם משתמע אלה מתוצאות

 .post viral encephalitis רק לחשוב שמקובל כפי ולא לאנצפליטיס
 קלינית חשיבות יש ולכן טובה היא vzv ע״י הנגרמת אנצפליטיס של פרוגנוזה

אחרים. מאנצפליטים להבדילה דיפרנציאלית בדיאגנוזה גדולה

לאדמת הארצי המרכז

שגרתיות סרולוגיות בדיקות .1
 בסה״ב .17 ,16 ,15 ,14 מם' בלוחות סוכמו שגרתיות סרולוגיות בדיקות תוצאות

 במבחן אדמת נוגדני לנוכחות הרות, רובן הפוריות, בגיל נשים 2,859 נבדקו

)14 מם' (לוח )16.2%( נוגדנים מחוסרות נמצאו נשים 42 )־hi ( עכוב-ההמאגלוטינציה
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 )HI (במבחן אדמת לנוגדני סרולוגיות בדיקות תוצאות :14 מהי לוח

חפוריות. בגיל לנשים •

נוגדנים ללא % סרונגטיביות* מם' נבדקים מם' חודש

15.6 35 224 ינואר
17.2 36 209 פברואר
17.6 43 243 מארם
14.8 38 256 אפריל
13.9 66 468 מאי
12.6 44 348 יוני
18.5 51 275 יולי
16.5 33 200 אוגוסט
20.7 22 106 ספטמבר
16.7 33 197 אוקטובר
19.2 35 182 נובמבר
17.2 26 151 דצמבר

16.2 ממוצע: 462 2,859

. hi במבחן 1:8מ- פחות או שווה *סרונגטיביות־־

 261ב- האבחנה נשללה )16ו- 15 מסי (לוח לאדמת חשודים מחלה מקרי 407 מתור

 נוגדנים העדר כלומר ,Hi מבחן בעזרת נעשתה האבחנה שלילת המקרים ברוב מקרים.
 נמול נוגדנים בייל או קטנים ילדים אצל היו שנשללו המחלה מקרי ורק מאחר וזאת

 9ב- . CF מבחן בעזרת האדמת נשללה מקרים 25ב- הדם. דגימות בשתי ויציב

 נוגדנים ובהעדר סוכרוז של גרדיאנט בעזרת גלובולינים הפרדת נעשתה מקרים

באדמת. ראשונית הדבקה נשללה הסרום של IgM בפרקצית לאדמת. ספציפיים

סרולוגיות. בדיקות ע״י קלינית אדמת אבחנת שלילת :15 מסי לוח

מבחן. ע"י אדמת נשללה בהם אשר המקרים מם' גיל
סה״ב(שנים)  IgM נוגדני בדיקת

סוכרוז גרדיאנט בעזרת CF HI

139 - - 139 2 עד

58 - - 58 3-6

10 - - 10 7-12

3 - - 3 13-17
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מבחן ע״י אדמת נשללה בהם אשר המקרים מם' גיל

U a  IgM נוגדני בדיקת
סוכרוז גרדיאנט בעזרת

1
ן

CF | HI (שנים)

15 - 1 10 1 5 718
1

ן
הרות מנשים חוץ

36 9
1
1 15 ' 12 הרות נשים

261 9 !
1

25 | 227 סה״ב

 עליח הסתמנה 1976 בשנת השנה. לחדשי בהתאם המחלה מקרי סוכמו 16 מם' בלוח

 מקרים. 146 אושרו סה״ב האביב. בחדשי התרכזו המקרים רוב באדמת. בתחלואה חדה

מקרים 47ב- . cf ו- hi מבחני בעזרה המעבדתית האבחנה נעשתה מקרים 99ב-

 מבחן בעזרת igM מטפום לאדמת ספציפיים נוגדנים מציאת ע״י האבחנה אושרה
. סטפילוקוקים.

השנה. לחדשי בהתאם במעבדה אושרו אשר קלינית אדמת מקרי :16 מסי לוה

| סה״ב
ן

1
ן

ש' 717  חולים |
ן

הרות נשים | ונוער ילדים |
1 שנה) 17 (עד !

חודש

1
1 3

1
I

1
2 ן -

1 1
ן 1 ן ינואר

ן 10
1
ן 6 1 2 ן 2 ן פברואר

1 31
1
ן 9 ן 3 ן 19 ן מרץ

1 34 ן 11 1 4 ן 19 ן אפריל

1 40 ן 9 1 10 ן 21 ן מאי
1
1 7 ן 3 1 1 ן 3 ן יוני

ן " 11
1
ן 4 ן 2 ן 5 ן יולי

, 4 ן 1 ן 1 ן 2 ן אוגוסט
1
1 3 ן 2 ן 1 ן ספטמבר

ן 1 ן - ן 1 ן אוקטובר

ן - נובמבר

1 2 I 1 ן - 1 1 1 דצמבר

146 1 46 | 25 1 75 I סה״ב

מבחן בעזרת מקרים n
1 . CF ו- hi מבחנים בעזרת האשור נמצא מקרים 99ב-

.הסטפילוקוקום
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קבוצים לחברות אדמת בדיקות .2
 לאדמת סרולוגיות בדיקות מבוצעות קבוצית בן בריאות ועדת עם תסדר במסגרת

 .17 מסי בלוח מסוכמות הבדיקות תוצאות הפוריות. בגיל הרות לא משקים לחברות

 ).13.4%( נוגדנים מחוסרות היו נשים 69 משקים. חברות 515 נבדקו סה״ב
.לחסנן הומלץ

 לחברות ) hi (מבחן אדמת לנוגדני סרולוגיות בדיקות תוצאות :17 מסי לוח
איזורים. לפי הרות לא קבוצים

שליליות מם' | נבדקות מם' 1 אזור

17 ' 179 1 מרכז
21 י 106 1 אשקלון

13 י 122 1 דרוש
18 1 108 1

1
צפון

(13.4%) 69 | 515 1 סה״ב

.החסון לאחר שנים 3 - תלמידות אחר מעקב .3

 98.6% כלומר מחוסנות. 140 נמצאו 1973 בשנת חוסנו אשר תלמידות 143 מתוך
.18 מסי בלוח מסוכמות התוצאות מחוסנות.

.1973ב- חוסנו אשר תלמידות אחר מעקב :18 מסי לוח

.hi - במבחן לאדמת הבדיקות תוצאות

מחוסנות % ׳7/512 256 128 64 32 1
ן

16 8 1 
ן

28 1  סה״ב 1
נבדקות ן

איזור

96.0 2 9 24 10 3 ן -
1

2 1 50 ן אשקלון

95.0 6 15 13 6 6 ן 1 1 - 1 ן 48 ן חדרה

100 • 5 18 18 7 2 1 - ן - 45 1 רמלה

98.6
1

1
1

1

1
3 !43 י סה״ב

hi במבחן נוגדנים בייל *
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תרכיבים בדיקת .4

אדמת: תרכיב של שונות אוצוות שלש נבדקו

Meruvax 1414T
Meruvax 0124V 
Almevax RU/7/5

לשמוש. שוחררו כולם

 נשמר לא שתתרכיב לאחר בקרת לבדיקת נשלחו אשר תרכיב דגימות 4 נבדקו כן כמו

 ל- מעל חיתח הנגיף שתכולת לאחר לשמוש שוחררו כלם מתאימים. קרור בתנאי

.1,000 P.F.U תרכיב. למנת

1972-3 אדמת מגפת אחר מעקב .5

 אילת עד בצפון מחדרה באיזורים 1972-3 של המגפה תוצאות אחר מעקב שנות 4 סוכמו
 לילדים לאדמת וסרולוגיות וירולוגיות בדיקות בוצעו ירושלים. אזור להוציא בדרום,

 מיח״א ומוסד גנטי ליעוץ מרפאות חולים, מבתי הופנו אשר מולדים מומים עם
 כולם ילדים, 395 בסה״כ נבדקו הפגיעה. גורם ברור לשם חרשים) ילדים (מחנכי

 וירולוגיים מבחנים בעזרת מולדה אדמת אבחנת אושרה מקרים 57 אצל .1972-73 ילידי

וסרולוגיים.

 לא אך חדשים. 6מ- למסה בגיל אדמת נוגדני נמצאו אבחנה. ללא נותרו מקרים 107

 דם דגימות הגיעו ולא מאחר מטרנליים נוגדנים שאלה האפשרות את לשלול היה נתן

 הלידה). אחר חדשים 6ל- מעבר נעלמים מטרנליים (נוגדנים חוזרות.

.19 מם' בלוח מובאות התוצאות

 )1972-73 (ילידי ילדים 395ל- לאדבת סרולוגיות בדיקות תוצאות :19 מסי לוח

מולדה. לאדמת חשד עם

מם'.הנבדקים נוגדנים(!^ כייל | גיל

135

00 חדשים 6 עד

96

00 שנים 4 - חדשים 6

107 ־£׳64 ן חדשים 6 עד

.57
.׳ , ,ן, .

, 16^; שנים 4 - חדשים 6

395 ׳ 1 םה״כ
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 מיח״א בטיפול הנמצאים לילדים )Hi (מבחן אדמת נוגדני בדיקת .6

 ליגום דרי עם בשתוף מבוצע המעקב מיח״א. בטיפול הנמצאים ילדים אחרי המעקב נמשו
 נוספים. ילדים 38 נבדקו הנסקרת בשנה .("הדסה״-ת״א) הילד להתפתחות מהיחידה

 בהתאם האחרונות בשנתיים זה במוסד הנוגדנים בדיקות את מסכם 20 מם' לוח

הנבדקים. של הלידה לשנת

 רחמית. תוך אדמת בעקבות החרשות נגרמה 27 אצל חרשים ילדים 91 מתוך

).19 מם' מלוח המקרים 57ב־ כלולים אלה מקרים 27(

מיח״א. במוסד בטיפול הנמצאים לילדים אדמת נוגדני בדיקת :20 מסי לוח

חיוביים מקרים נבדקים מספר לירה שנת

1 7 1971

21 40 1972

5 18 1973

0 21 1974

0 1 5 1975

27 91 ה״כ0

חולון. - ושקום לאבחון מדבז בטפול לילדים )hi (מבחן אדמת נוגדני בדיקת .7

 בהתפתחותם, לקו אשר ילדים אלה .1972-73 השנים ילידי הם שנבדקו הילדים כל

 מקרים שני ילדים. 66מ- דם דגימות נלקחו דיבור. לקויי היו נכר חלק אצל

).19 מם' מלוח המקרים 57ב- כלולים אלה מקרים 2( חיוביים נמצאו

 צהלון מבי״ח יולדות ממחלקת מירון ודדי אינסלר דרי' עם בשתוף סקר בוצע .8
 הטבור). חבל (דם ילודים ובדם נשים בדם שונים לנגיפים נוגדנים רמת בנושא

אדמת. לנוגדני הדם דגימות נבדקו השאר בין
 הכייל השוואת נעשתה ). ילודים ודם אמהות דם ( דמים זוגות 246 נבדקו םה״כ

 והילוד. האם בדם לאדמת נגד גופי בין זהה כייל נמצא המקרים ברב ביניהם.

 כולה העבודה האם. של מזה 4 פי גבוה נוגדנים כייל נמצא ילודים 32 אצל

וסכום. עבוד בשלהי נמצאת
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סביבתיים לנגיפים המדור

במים נגיפים בדיקות .1

 אלו מדגימות 19ב- קידוחים. ומי עיליים מים שכללו מים דגימות 88כ- נבדקו

תבא: הפירוט על-פי נגיפים נמצאו

לנגיפים. שונים מים מקורות בדיקות תוצאות :21 מם' לוח

ממצאים |
1

ת ו מ ו ק מ | |מםפר
1 ןהדגימות

אזור

נגיפים נמצאו לא |

1

 הכנרת מחוף השאיבה תחנות |
(טבחה-המוביל) כולל !

91

1
כנרת

Coxsackie B-6(2) | דליה נחל | 8 הכרמל

Cox. B-6(1) '

1

1

כזיב, נחל כברי, מעינות י
כרמיאל, בצת נחל טמיר, נחל |
סכנין חנא, דיר שעב, כפר !

28
1

1

המערבי הגליל

ECHO-7 (2) | נערה טייבה, כפר 1 2 | מערבי גליל

ECHO-7, Cox. B-6 '

(5) 1
1

 חדרה העיר משאבות י
שמר, עין המעפיל, קבוץ |
ים שדות ברקאי, !

17
1

1

המרכז

1
Cox. B-6, ECHO-7(3) 1

 באיזור השחיר. בריכות |
אביב רמת !

5 ן

1
תל-אביב

נגיפים נמצאו לא |

1
 בבאר-שבע השחיה בריכות |
והסביבה ,

61

1
הדרום

1
ECHO 7(6) 1

 במחנות בבתים מים מיכלי |
ובגיבליה הפליטים !

1L3 |

I

עזה רצועת

נו&פת פעילות .2

השונות. הלשכות בין חולקו מנות 740,000 - ילדים שתוק תרכיב חלוקת א.

השונות. הלשכות בין חולקו מנות 37,000 - כולירה נגד תרכיב חלוקת ב.

חוץ. ומוסדות המעבדה עבור עקוד מעגלי 104 אוקסיד, באסלין עקור ג.

מיוחדים ארועים

 מהכנרתס מים וגם נחלים מי סחף, (מי עיליים מים כללו שנבדקו המים מדגמי
 מבוגרים של שחיה מבריכות מים נבדקו כך כמו בארץ. שונים מאזורים קדוחים ומי

צעירים. ושל
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 בעיות על לתתגבר מאמץ והשקעת ליטר 20ל- המדגם הגדלת עם הדכוז שיטות שכלול
עיליים. במים הרחפת

 אפשרויות להרחיב כדי הרקמה תרביות על הדגימות תרכיז זריעת תהליכי שיפור
נגיפים. גלוי

בעתיד תחזיות
המים. מדגם נפח הגדלת -

רחפת. המכילים במים הטיפול שיטות שיפור -

לפוליו ארצי מרכז

 מוחזקים. ובאיזורים בישראל הופיעו אשר פוליו במקרי הנסקרת בשנה טפל זה מרכז
 דם. ודגימות צואה ביחוד ביולוגיות, דגימות למרכז הועברו פוליו, מקרי אשור לשם

 שמשו והנסיובים הזן בידוד לשם הירוק קוף כליות של רקמה בתרבית נזרעו הצואות

 או פרא בזו מדובר האם המקרים ברוב המרכז קבע הזן בידוד לאחר סרולוגית. לבדיקה

תרכיבי. בזן

הן: ואלה נוספות פעולות הנסקרת בשנה בצע המרכז

מחוייל. המיובא פוליו נגד תרכיב בדיקת .1
 נשמר הנגיף רכוז האם לקבוע היא המטרה כאשר מהשדה המובא תרכיב דגימות בדיקת .2

שדה. בתנאי

סקרים. של נכר מספר בצוע .3

 גלובולין. גאמה בתכשירי לפוליו הנוגדנים תכולת בדיקת .4

הנסקרת. בשנה המרכז פעילות על פרטים יובאו הבאים בדפים

 חשודים גרון משטחי השדרה, חוט נוזל צואה, דגימות 419 במדור נתקבלו 1976 בשנת

מגעים. של דגימות 261ו- סרולוגית לבדיקה דמים 342 נשלחו כך וכמו לפוליו

1976ב- בישראל פוליו
 מקרים 14מ- דגימות נתקבלו פוליו. מקרי מבחינת בינונית שנה היתה 1976 שנת

 שם. פוליו במחלת נדבקו אשר מלבנון מילדים מקרים 4 מהם לפוליו חשודים

 ,3 (באר-שבע בארץ מקומות במספר מפוזרים היו אלה - מישראל המקרים 10ל- אשר

).1 העתיקה ירושלים ,1 מעפיל קבוץ ,1 אשקלון ,1 עפולה ,1 חדרה ,2 טבריה

 - חודש 12 עד כי נמצא לגיל, אשר יהודים. לא אצל 7ו- יהודים אצל הופיעו מקרים 3

מקרים. 3 - שנים לשלוש חודש 13 ובין מקרים 5

 אצל והשני 14 בגיל נער אצל אחד רגיל: לא בגיל מקרים 2 הופיעו אחר, מצד
.20 בגיל מתבגר
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 .3 טיפים אחד וזן 1 טיפים זנים היו 6 ומאלה 10 מתוך זנים 7 בודדו הזך: בדוד

 כי להוכיח היה נתן הס־־ולוגיה פי על בר. כזני הוכחו 1 טיפום של הזנים

 בשנה השולט היה 1 טיפוס כי ומכאן נ טיפוס ע״י נגרמו הזן בודד לא מהם המקרים 3

הנסקרת.

 אחד וזן 2 פוליו זני 2 נמצאו החשודים. המקרים של מגעים 64 נבדקו זו בתקופה
לא-פוליו.

 נפטרו. ילדים 2 שיתוק. נותר ילדים 8 אצל יום: 60 לאחר הילדים מצב

בעזה פוליו מקרי

 חשוד חומר הובא המעבדה לידיעת פוליו. של רצינית התפרצות שנת היתה 1976 שנת

 המקרים פרליטיים. פוליו כמקרי מקריב 74 לאשר יכלה המעבדה אולם מקרים, 79ל-

 עקר אולם השנה, כל במשך מפוזרים היו המקרים פליטים. במחנות לרוב הופיעו
הקיץ. בחדשי הופיעו המקרים

ילרים. 25 שנים 3ל- שנה ובין ילדיב 49 היו חודש 12 עד הנפגעים: לגיל אשר

 מקרים. 48ב- פוליו זני בודדו לפוליו, חשודים מקרים 75 מתוך :הזנים בדוד
 הזנים בין זנים. בודדו לא מקרים 18ב- אחרים. אנטרו-וירוסים בודדו מקרים 8ב-

 הטיפוס .2 זן בודד לא .3 לטיפוס 7 ואילו 1 לטיפוס השתייכו 41 המבודדים,

.1 טיפוס איפוא, היה השולט

 של זנים 4ו- 3 פוליו אחד זן ,1 פוליו גזעים 3 וזוהו המקרים של מגעים 51 נבדקו
פוליו. לא אנטרו-וירוסים

 נפטרו. ילדים 2 שיתוק. נותר ילדים 72 אצל כי הראתה יום 60 לאחר הילדים בדיקת

המערבית בגרה פוליו מקרי

 מפוזרים היו המקרים לפוליו. חשודים מקרים 35 של דגימות נתקבלו הנסקרת בשנה

 20 שנר עד הנפגעים: לגיל אשר שנתית. התפלגות היתה הגדה. של שונים בחלקים
הגיל. נקבע לא אחד במקרה מקרים. 14 לשלש שנה ובין מקרים

 1 טיפוס של היו 23 מאלה .35 מתוך פוליו של זנים 24 בודדו :הזנים בדוד
 פוליו. לא אולם האנטרו-וירוסים, מקבוצת נגיך בודד אחד במקרה .2 טיפוס אחד וזן

 פי על 1 זן פוליו של האבחנה אושרו. מקרים 8ב- אולם זן, בודד לא מקרים 10ב-

וקלינית. סרולוגית תמונה

 מקבוצת גזעים 6ו- 3 אחד זן ,1 זן פוליו זני 20 בודדו מגעים. 107 נבדקו

פוליו. לא ־ האנטרו-וירוסים

 2 אצל נפטרו, ילדים 2 שיתוק, נותר ילדים 30 אצל יום: 60 לאחר הילדים מצב
ברור. לא המצב ילדים
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נוספות: פעולות

אשר תרכיבים דגימות נבדקו הנסקרת בתקופה .מהשדה שהוחזרו תרכיבים בדיקת .1

 אחת דגימה הנגיף. ברכו־ו ירידה נמצאה מאלה 3וב- דגימות 21 נבדקו בשדה. בשמוש היו

 מלשכות נשלחו השונות הדגימות נתניה. מאיזור היו דגימות 2ו- עכו מאיזור היתה
מוחזקים. ומאיזורים בארץ השונות

 מנות). מליו.* מחצי (למעלה תרכיב אוצוות 6 נבדקו .ארצה שהובא תרכיב בדיקת .2
בדרישות. עמדו כולן

פוליו. לנגיף נוגדנים לתכולת גאמה-גלובולין בדיקת .3

 גאמה-גלובוליו שמש כבקורת א־*ם. דוד ממגן גאמה-גלובולין של דגימות 3 נבדקו

 בערכו יורד אינו הישראלי גלונולין גאמח כי הראו התוצאות .Cutter מתוצרת
לבקורת. בתשואה

סקרים .4

 הועדה בפגישת הובאו אלה סקרים תוצאות סקרים. מספר בוצעו הנסקרת בשנה

.1977 באפריל פוליו בנושא נפגשה אשר הוירולוגית

 ואשר פרליטי פוליו עברו אשר עכו מאיזור ילדים 8 של נוגדנים כייל :1 מסי סקר
סלק. תרכיב של אחת ומנה סייביך בתרכיב נוספות האכלות 2 קבלו

 קבלו ואשר 1976ב- נוגדנים רמת אצלם נבדקה אשר ילדים 8 של נוגדנים כייל :2 מסי סקר
סלק. של נוספת מנה

 (אלים פוליו של הטפוסים לשלושת חיוביים מטירה ערביים ילדים אחוז :3 מסי סקר
.ותרבותי)

 הטיפוסים שלושת כנגד ורחובות עכו מאיזור המחוסנים הילדים אחוז :4 מסי סקר
פוליו. של

 עם לשקום מהמחלקה ועובדים לפיזיותרפיה ספר מבית התלמידות אחוז :5 מסי סקר
אסף־הרופא. החולים מבית בפוליו פגיעה לאחר ילדים

 כנגד מחוסנים החורש מעיו ונערות המעפיל מקיבוץ הנערים אחוז :6 מסי סקר
פוליו. של הטיפוסים שלשת
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 דיילים ומצעים תאים לתרביות המדור

הם: במדור העיקרים הפעולה שטחי

סטריליות. והמיסות תאים לתרביות וירלים מצעים הכנת א.

למיניהן. תאים תרביות ושמירת גדול ב.

 המתלה לאבחון םרולוגיות בדיקות וכן הציטומגלו נגיף לבדוד בדיקות בצוע ג.
הנגיף. ע״י הנגרמת

פלואורםצאין. עם קוניוגטים נסיובים הכנת ד.

 והתמיסות תאים לתרביות הוירלים המצעים של ההכנות סכום להלן .מצעים הכנת א.

 שנעשו ומכירות להכנות בהשואה בארץ אחרים למוסדות שנמסרה החומר כמות השונות,

בליטרים). (הכמויות הקודמת בשנה

ותמימות וירלים מצעים

M199

Eagles Med.

L.H.M.

 אחרים מורכבים מצעים

 פשוטים מצעים

0.25% טריפסין תמיסת
Versen Trypsin sol.

 שונות פיזיולוגיות תמיסות

 עגל נסיוב

שונות

תאים תרביות ב.

 תרחיף ליטר 167.5 הופקו ומהכליות ודווט מהסוג קופים 141 נותחו .קוף כלית תאי

 הנשימה, דרכי נגיפי פוליו, ארצי מרכז המעבדה; מדורי בין חולק התרחיף תאים.
 נמכר התאים תרחיף מכלל 20%כ- כן כמו תפרחת. נגיפי סביבתיים, נגיפים וירלי, אבחון

רמב״ם ביה״ח לשבוע, מ״ל 300כ- בילינסון ביה״ח קבלו: אשר חוץ למוסדות

 - ואחרים מקורות חב' לשבוע, מ״ל 150כ- ירושלים לרפואה בי״ם לשבוע, מ״ל 250כ-
לעתים.
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תאים: שורות

התרבית שם

Huki 
MK2 

B.G.M.

Vevo 

BHK 

Hela 

17-T  

MB 

BSc

 עוברים 4מ- דיפלואידים תאים גזעי תרביות הוכנו :he דיפלואידים תאים גזעי
 קודמות. בשנים שהופקו מתאים גזעים גודלו כן כמו חולים. מבתי שנתקבלו

 המוקפאים התאים בבנק הטפול נמשך דיפלואידיים. תאים של העברות 80 נעשו ה"כ0
^סל המקפיא וכך - 170°c נוזלי בחנקן עמוקה בהקפאה המוקפאים אלה בעקר

. -70°c ו

CMV ציטומגלו לנגיף בדיקות ג.
 הדגימות רוב הציטומגלו. נגיף לברור דגימות נתקבלו בארץ השונים החולים מבתי

לבנים. דם ותאי גרון ממשטחי ומעוטן משתן היו שנתקבלו

 צהבת, מחולה בודד הנגיף ציפוומגלו. נגיף גזעי 4 בודדו מהן דגימות 75 נתקבלו

 הפטוספלנומגליה ממושך, חום של ממקרה אימונוטופרסיביים, בחמרים טפול של ממקרה

ומילוד. מונונוקלאוזים, של דם ותמונת

 לנגיף הנוגדנים רמת את לקבוע דם דגימות 708 למעבדה נשלחו חולים מבתי
 האימונופלס־רסצנציה. בשיטת נעשתה הבדיקה הציטומגלו.

היתה: נמצאה אשר הנוגדנים רמת

ה״כ0 | גבוה כייל | בינוני■ כייל נמוך בייל הנוגדנים כייל

1 <כ1/160 , 1/80-1/160 1/10-1/40

708 1

1
151 ן

1
386  הנסיובים מם'

שנבדקו

הבאות: התאים שורות של קבועות העברות נעשו

העברות מם' (בליטרים) שהופקה כמות מוצא

100 90 אדם כלית
50 15 קוף כלית
50 45 זז ו!

50 50 M !•

■ 50 7.5 אוגר עובר כלית

50 5 אדם קרצינומה

10 1.2 אדם מעי
10 0.5 אדם עובר אפיתל תאי
10 2.5 קוף כלית

L
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 נבדקו שונות. במחלות מחולים נסיובים נבדקו חמעבדח מדורי עם פעולה בשתוף

 ממושכות במחלות מחולים נםיובים וכן מומים עם ילודים של ממקרים דמים

 בעזרת IGM נוגדני נוכח*ת של שיטה לפיתוח נסויים נעשו וממאירות.
 שלמות. אינן עדייו התוצאות אולם טליה הדבקה של במקרים האימונופלוארצסנציה

 של מקרה סכום הרפואה בעתון פורסם צהלוך ביה״ח של הילדים מחלקת עם בשתוף

הינקות. בגיל בתאומים הציטומגלו מנגיף ריאות דלקת

 הומני גלובולין אנטי קוניוגטים של מספקת כמות הוכנה קוניוגטים. הכנת ד.

האינמונופלוארסצנציה. בשיטת לעבודה המעבדה עבור פלוארסצאיו עם

 חיפה המחוזית, הבריאות לשכת ע״י הצבור לבריאות מעבדה

1*  כללי תאור

 המונה והצפון, חיפה מחוזות אוכלוסית עבור לעבוד המעברה המשיכה הקודמות כבשנים

 לשכות 7 מחוזית, בריאות לשכות 2 בפעולות משתתפת היא נפש. למיליון קרוב

חיפה). נמל הסגר ותחנת בריאות מרכז נפתיות,

 מוספים צבעים זיהוי כגון: ענודה המעבדה מבצעת הנ״ל המחוזות בשני לשרות נוסף

 (קביעת בשר של סרולוגיות בדיקות הארץ, נמלי כל דרך המיובאים מזון במוצרי
species מכון בפעולות השתתפות בארץ, הבריא*ת לשכות כל עבור חיים) בעלי של 

 ה- בעב־דה חלק המעבדה לוקחת בחו״ל הישראלי. התקנים

International Dairy Federation ב- ומשתתפת proficiency testing studies, 

who/unef. מטעם ים מי איכות לבקורת המעבדה נרתמה השנה בסוף

בדיקות. 66,300כ- וביצעה דגימות 27,600ב- טיפלה המעבדה

הנסקרת. בשנה המעבדה פעולות על פרטים יובאו הבאים בדפים

 סטפילוקוקיב של אנטריים לרעלנים ארצי מרכז .1

אנסריים. רעלנים ליצירת סטפילוקוקים גזעי בדיקת א.

 שבודדו גזעים) 1,100:1975 (בשנזז גזעיב 1,350כ- נתקבלו בארץ שונים ממוסדות
:להלן מפורטות הבדיקות תוצאות דגימות). 422:1975 (בשנת דגימות 782מ-
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.הרעלן וסוג אנטרוטוקסיניש יוצרי סטפילוקוקים :1 מסי לוח

הרעלן סוג מספר
גזעים•
יוצרי
יעלו

ממצאים
שליליים|חיוביים

1

מספר
דגימות

החומר סוג
ECX; ACX ADX E D C B A

1 1 % 1 ימם' 1 [מזון אדם, בני

1
1 1
I I נושאי

ן 1 3 2 9 7 7 9 38 31 1 38' 831 121 סטפילוקוקים
1 1 9 17 55 56 '55 1 50

ן ill פתולוגי חומר
1 1 1 אכללי מזון
1 1 18 3 5 4 31 40 1 31I 47 78 שגרתי) (פקוח
1 1 
1־1

3 1 2 2 2 5 xxl5 39 | 12| 19

1 1
31 מזון הרעלות

1 - ב 7 3 38 29 24 36 139
1

40 ן 1361 205
1

341 מם' םה״כ
ן 1 1 5 2 27 21 17 26 100 1 1 אחוז

1 1 
ן

1 I
ן ן סביבה

1 1 1 בריכות,
1 1 1 וכוי אויר

ן ן 1 1 4 5 4 2 17 22 ן 17| 59 76 מספר ה״כ:0
1 16* 6 24 29 24 100 1 י אחוז

1 1 1 
. ן 1 1חיים, בעלי 1 1 מזון

1 1 1 נושאי
1 I 1 3 1 3| 8 13 ן 8| 56 64 סטפילוקוקים

1 ן 13 13 10 ן 13| 121 134 פתולוגי חומר
1 I 1 1 גגולמי מזון

ן 1 1
1 1

1 4 8 3 3 5 25 142 251 1 15
ן 1

167 שגרתי) (פקוח
1

1 ן 1 1 5 24 4 6 5 46
1

13 ן 46| 319 365 מספר םה״כ

1 2 2 11 52 9 13 111 100 1 ו אחוז

x - אחד. גזע ע״י רעלנים שני יצירת

xx - אחת. בדגימת שונה רעלו יוצרי גזעים שלושה או שניים 

 גלידה. קרם, שמרים, יבש, מזון ותוצרתו, חלב - א

 לאפיה. משמרים בודדו 14 - ב

וחלב. עוף בקר, בשר - ג.
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 1 מהי ללוח העדות

.וממזון אדם מבני גזעים

 מהגזעים 31% שונה: בחומר שונה אנסרי רעלן יוצרי הסטפילוקוקים שכיחות שיעור

 חולים. אדם מבני המבודדים הגזעים 50% לעומת רעלן יוצרים בריאים אדם מבני
 56 נמצאו החי) מן מזון 167 + כללי מזון 78( השגרתי בפקוח מזון דגימות 245ב-

להרעלות. קשור במזון 39% לעומת )23%( רעלן יוצרי

מזון. הרעלת

 52%( 11ב- התפרצויות, 21ל- בקשר ניטלו מזון הרעלות עקב שהועברו דגימות 31

אנטרי. רעלן יוצרי גזעים 12 נמצאו ההרעלות)

החי. מן וממזון חיים מבעלי גזעים

 דגן, בבית הוטרינרי ומהמכון הארץ חלקי בכל עופות למחלות מעבדות 8מ- הועברו הגזעים

 מזון לאספקת מרכזית ממעבדה גזעים נתקבלו כן, כמו החקלאות. ממשרד כולם

 בין אנסריים רעלנים יוצרי של הנמוך השיעור את מבליט הלוח וטרינריים. ומרופאים

 בממצאים גם מתבטא הדבר חיים. מבעלי המבודדים חיוביים קואגולז סטפילוקוקים

החי. מן גולמי במזון

מיוחדות. פעולות

1. D-nase חיוביים. קואגולז בסטפילוקוקים וטרמונוקלאז

 הגיבו בדיקות 550ב- ולטרמונוקלאז. D-nase ל- המבחנים בממצאי נרשמה מלאה התאמה

המבחנים. בשני שלילית או חיובית הזנים כל

חיוביים. קואגולז בסטפילוקוקים וטרמונוקלאז קואגולז .2

 נמצאו ומזון סביבה אדם, מבני מבודדים חיוביים קואגולז סטפילוקוקים 244 בבדיקת

 גזעים 291 בין זאת, לעומת טרמונוקלאז. במבחן שלילית הגיבו אשר )0.8%( גזעים 2

 מתאם חוסר הטרמונוקלאז. במבחן שלילית הגיבו אשר )13.4%( 39 נמצאו חיים מבעלי

 בתנאי האלר הגזעים נחקרים כעת דופן. יוצא זו במידה וטרמונוקלאז קואגולז בין
 מתחת בכמויות האנזים את לגלות או הטרמונוקלאז יצירת אי את לוודא כדי שונים גידול

אנטרי. רעלן יצרו לא אלה זנים 39 השגרתית. המקובלת השיטה של הרגישות סף

ממזון. טרמונוקלאז מיצוי .3
 יותר או 105 י עיי הנוצר טרמונוקלאז מגלה אשר מזון למיצוי שיטה תאר )1975( טטיני

 סינון כמבחן במרכז, לשיגרה הונהגה השיטה בצוע חיוביים/גרם. קואגולז סטפילוקוקים

אנטרי. לרעלן המזון מיצוי לפני
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 מזון תברואת

שגרתית. עבודת
 תתדירות את קובעת התכנית מראש. ערוכה שנתיר. לתכנית בהתאם מאורגנת השגרתית העבודה

והשווק. הייצור ממקומות הניטלות הדגימות מספר ואת

 ושווק. מייצור במזון ריוביים קואגולז וסטפילוקוקים סלמונלה חיידקי .1

הממצאים. את מרכז 2 מם' לוח

 - במזון .חיוביים קואגולז וסטפילוקוקים סלמונלה :2 מסי לוח

שנתית. תכנית לפי דיגום

 מזוהמות
 מקומות מם'

ייצור/הערות

 דגימות
% מם'|

1

 + קואג. טפ.0
% מם'

 סלמונלה
% | מם'

1

מספר
דגימות

החומר סוג

3 4
10 -1C'גר/

3 11.6 14 5.0 ן 6 6.6 8 121 א,אהמבורגר

9 9.7 X14 4.2 ן 6 6.3 9 144 איבבקר טחון בשר

5 46.9 15 9.7 , 5 37.5 12 32 עוף ,טחון בשר
16.3 *26 8.1 , 13 9.4 15 160 מסווג עוף
7.3 9 7.3 , 9 ל.נ 124 מסווג עוף

ממצאים אין 0 ן 0 0 205 נקניק
משנים לראשונה 1

רבות. 1

ממצאים אין 0 | נ 0 43 טחון דג
.73 משנת לראשונה

ן
2 4 /גרי10 -1כ

בשר מוצרי
2 13.3 4 13.3 | 4 0 30 קפואים ממולאים

בארץ. יחיד מפעל 6.1 4 6.1 1 ב4 ל.נ 66 קפואים ירקות
1.0 1 1.0 | 1 0 105 קרם

4 4.0 5 1.5 I 2 2.3 3 130 עוגה
ג2 8.3 8 8.3 | 8 ל.נ 96 רכה גבינה

הדגימות כל ,4 9.3 10 9.3 ' 10 ל.נ 108 מלוחה גבינה
כמפוטטרות. הוכחו ן

תעשיתית

1 2.0 3 2.0 ן 3 נ ל. 150 קשה גבינה

6 10.9 14 10.2 ן 13 0.8 ד1 י128 אטריות
בארץ, יחיד מפעל 100 3 100 , 3 0 ה3 לאפיה שמרים

................................ 0.8 1 0.8 ן 0 0.8 1 125 יבוא קוקוס,

נבדק. לא - ל.נ
x - חיוביים. ממצאים שני נתקבלו מהן דגימות כולל
הדגימות. 16%א,ב- הדגימות 19%א,א- עוף: בשר של מוצהרת לא תוספת - א
25% היינו דגימות 16 נבדקו זה מוצר מסוג בלבד. מעורבים" מ״ירקות בורדו - ב

מזוהמות. היו
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השנה. של הראשונה במחצית היו הממצאים - ג

 ביצים. ללא מדגימה בודדה הסלמונלה ביצים, הכילו דגימות 18 רק - ד

 ואין הייצור בתנאי שינוי איו עוד כל זה. במוצר רב זיהום צוין שנה לפני - ה

 הדגימות 3 עבודה. בתוכנית המוצר את כוללים אין המצב, לשיפור לצפות

מזוהמות. היו באקראי שנבדקו

לסלמונלה. דגימות 65 נבדקו - *

.ותוצרתו חלב .2

מתוקה. ושמנת מפוסטר חלב

 10 וכולל ועד החידקים/סמ״ק כלל 100,000 וכולל עד מתירות ישראל תקנות
 התקנות לדרישות עונים אינם אשר בחלב הממצאים את מסכם 3 מם' לוח קוליפורמימ/סמ״ק.

האחרונות. השנים 3 משך

במחלבה. נט־־לה - מפוסטר בחלב חריגים ממצאים :3 מם' לוח

הקוליפורמים/םמ״ק פרוט קוליפורמים/םמ״ק החיידקים/סמ״ק כלל מספר השנה
600 - 100 99 - 51 50 - 10 10 מעל 1x10b מעל דגימות

% מם' % מם' % מסי % מם' % מם'
39 58 27 40 148 1974

17 27 15 23 156 1975
12 16 14 20 31 44 5ל 80 0 140 1976

 ממצאי כך לא עקבי, שיפור על מצביע האחרונות השנים 3ב- החיידקים כלל מספר מימד

 ממצאי התפלגות פורטה יתר להערכת שהוא. כל כוון מראים אינם אשר הקוליפורמים
 ובין הדגימות 31%ב- /םמ״ק50-11 בין נמצאו שהם ומסתבר האחרונה בשנה הקוליפורמים

הדגימות. 26%ב- /םמ״ק600-51

המצב. לתיקון לפעול הבריאות לשכת החלה לאחרונה

מתוקה. בשמנת הממצאים את מסכמת 4 מסי לוח

ושווק. ייצור ממרומות מתוקה שמנת - חריגים ממצאים :4 מסי לוח

פוספוטזה
חיובית

מ״ק*0|קוליפורמים/
4 1 19x10 - 10 |

החיידקימ/סמ״ק כלל
5x107 - 2x105

מספר
דגימות

מספר
.מפעלים

דיגום מקום

3 11 1 9 11 2 ייצור

1 11- 1 8 1 וק שו
 בתחום אותם הצמיחו דגימות 19 קוליפורמים/סמ״ק. 60-40 הכילו דגימות 3 -

./סמ"ק9><104-250
X
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מלוחות. ולא מלוחות רכות גבינות
 ושווק. ייצור במקומות נטילה השגרתי, בפיקוח הממצאים את מסכם הבא הלוח

שגרתי. פקוח - מלוחות ולא מלוחות רכות גבינות :5 מהי לוח

 גרם +
ן(חציון)

קואג.
 105 ־

%

טפ.0 ן  102 י
י מם |

 |פוספוטז
ובית חי!

 |מספר
דגימות!

'מספר
|מחלבות

צורת
היצור

T
1 המוצר

:102נ ן 10 א111 0 1 108 | 8 1 תעשיתית 1 מלוחה גבינה
(103) | 8

00
n

0 1 96 | 6 1 תעשיתית 1 מלוחה לא גבינה

1 9 19 1 0 1 204 I 1
L

1
L

סה״כ

ייצור. מקומות 4 מוצרי - א

. ייצור. מקומות 2 מוצרי - ב

 המוגבר בפקוח דגימות. 101מ- 21%ב- חיוביים קואגולז סספילוקוקים נמצאו 1975 בשנת
 Ph ב- דגימות 15 שיפור. טעון־ עדייו או הסטפילוקוקים, ממצאי שיעור ירד ,1976ב-

הפוספוטז. במבחן שלילית הגיבו הן בקטריולוגית. נבדקו לא 4.5מ- פחות

קשות. גבינות
 המייצרות מחלבות בשתי האחרונות שנים 3 משך העבודה תוצאות את מסכם 6 מסי לוח

והצפון. חיפה במחוז קשות גבינות

קשות. פקליים־גבינות קולי וחיידקי חיוביים קואגולז סטפילוקוקים :6 מסי לוח

1
פקליים

/גר׳105
%. .

קולי
102 - 
מסי

+ קואג. סטפילוקוקים י
/גר'103 - 102 י
% מסי |

מספר
דגימות שנה ייצור מקום

1 83 19 61 14 י 23 1974 א' מחלבה
1 37 12 9 3 1 32 1975
1 56 28 6 3 י 50 1976
1 57 35 10 6 י 62 1974 ב' מחלבה
1 52 29 5 3 1 56 1975
1
i

64 64 0 0 1 
1

100 1976

 ע"י בנצעה אשר המשולשת העבודה שיתוף הצלחת את הסטפילוקוקים בממצאי מבליט הלוח
 גב*נה. לייצור והאחראים הארצי המזון בשרות חלב למוצרי מומחה המעבדה,

תיקון. טעונים עדייו הקוליפורמים ממצאי
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 .קוליפורמים/גר' 100ו- החיידקים/גרי כלל lxio5 וכולל עד מתירות ישראל תקנות

 דיגום במקומות התקנות הוראות את ממלאים אינם אשר הממצאים את מסכם 7 מסי לוח
שונים.

 ושווק. יצור במקומות גלידות - חריגים ממצאים :7 מסי לוח

).4.4 מעל Ph ב- (דגימות

.גלידה .3

!סטפילוקוקים
'קואג.+/גר'

1

X 100 !מעל
סטרפטוקוקים/גר

1 

 X100 מעל
קוליפורמים/גר

1 ף
 כללן 1x10 מעל

החיידקים/גרי
ן

1 1
ן !מספר

1דגימות1
ן י

T
!מספר

מפעלים1
ן

מקום
דיגום

% ימם'
ן

% ימם'
ן

% מם' 1 % י מם
ן

1 1
ן ן

1
1ן

0| 23
1

13I 54 31
1

ן 9 5
1 1 
, 57 ן

1
5 , ייצור

2.2 xx2 33 30. 64 58 1 38 34 ן 90 ן 11 1 שווק

1.4 '2 
ן

29 '43
ן

61 89 י 27 39
1

י 147 '
1 ן

1
ן

םה״כ
1

°,
1

01 12 2
1

ן 0
1 1
1 211

1
1 ן ש. מפעל

2 3 x - גר'10 ו- 10 נמצאו/.

xx - דגימה .1969 בשנת הראשונה בפעם בגלידה נמצאו חיוביים קואגולז סספילוקוקים
 ניטלו שתיהן .םטפילוקוקים/גר' 150 והאחרת םטפילוקוקים/גר' 100 הכילה אחת

אחד. ממפעל

 (נכלל ש. המפעל ממצאי קודמות. לשנים בהשואה בממצאים שינוי חל לא כללי באופן

 אף על לתקנות. בהתאם גלידה לייצר שאפשר מוכיחים לעיל) בלוח הייצור מפעלי בחמשת
 מאשר המשווקים במוצרים ירודה בקטריאלית איכות מסתברת הבדיקות של הקטן המספר

 היה אשר המעבדות כל ממצאי של ארצי ריכוז שאין חבל הייצור. במקום הניטלים באלה

ממנו, המרוחקים השווק ובמקומות בייצור מפעל מאותו המוצרים איכות השואת מאפשר

4
 .זחיידקים/גר סב מ־ פחות הצמיתו רובן . 4״5מ- פחות Ph נמדד דגימות 12ב-

שמרים/גר'. 103 או 102 הכילו דגימות שלש

.קרם .4

דגימות 20 במצאו דגימות 105 בבדיקת האחרונות. השנים משך השתנו לא המוצר ממצאי
2 3 .קוליפורמים/גדי 10 שהכילו )7%( דגימות 7ו- קוליפורמים/גר' 10 הכילו אשר )19%(

102 הכילו C8%( דגימות 8 ביוכימיות. בבדיקות אושרו הקוליפורמים חיידקי

נמצאו אחת בדגימה קוליפורמים. גם הצמיחו מאלה 4ו- צואתיים/גר׳ סטרפטוקוקים
3

וגם קוליפורמים גם בודדו ממנה חיוביים/גרי, קואגולז סטפילוקוקים 10

צואתיים. סטרפטוקוקים
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יבוא מזון .5

 נבדקו הכל סך מזון. סוגי 10 נבדקו טון 758 של כולל במשקל משלוחים 47מ-

 אדמה תפוחי אבקת ייצגו: הנותרות טון), 494( חלב אבקות 210 מהו דגימות, 500

 קקאו טון), 16( סמנה טוו), 56( גבינה מי אבקת טון), 78( קוקוס טוו), 91(

טון). 1( אחרים מוצרים טון), 4( קפה מלבין טון), 8( חלב שימורי טון), 10(

 , s.lexington כ- שהוגדרה e מקבוצה סלמונלה נמצאה קוקוס של אחד במשלוח
רבות. שנים כאן בודד שלא בארץ נדיר זו

מזון הרעלת .6

 דגימות 105 הועברו איש, 900ל- בקרוב פגעו אשר מזון הרעלת מקרי 32 בעקבות

 במזון גורם אותו נמצא מהם 3וב- הנפגעים צואות גם הועברו מהמקרים 14ב- "חשודות".

 מחולל בודד בהן התפרצויות )34.4%( 11ב- הממצאים את מפרט 8 מם' לוח ובצואה.
משוער.

חשוד. חומר לפי התפרצויות 11ב- משוערים הרעלות מחוללי :8 מסי לוח

י ה״כ0
1 התפרצויות

 המחולל כמעביר הנחשד החומר מהות
טחון דג בשרןתבשילים! !מוצרי צאו* גבינת משוער מחולל

1 1 ! + קואג. טפ.0
1 א,ב? I 1 1 א3 1 4 /גר'106 ומעל עד 105

1 1 !
וולשי קל.

ג4 1 1 1 3 ן
.... 1..............ו י

גרי / ויותר 105

1 אבב
1

I 1 1 1 א6 | 4 סה״כ

x - ערבית. - ביתית גבינה

המחולל. את הכילו אחת בהתפרצות בשר פריטי שני - א
 סטפילוקוקים ויותר 105 בודדו מהנפגעים. צואות גם נתקבלו אחד במקרה - ב

. A רעלו יצרו מהבשר הזנים כמו הם צואה, חיוביימ/גר' קואגולז
וולשי/גרם. קל. 105 בודדו הן צואות, נתקבלו מקרים בשני - ג

 של אנטריים לרעלנים הארצי במרכז נבדקו ההתפרצויות 7 של הסטפילוקוקים

 הקשורה בהתכרצות ואילו רעלנים יוצרי היו הם מקרים בששה במעבדה. , סטפילוקוקים

 הנוהג לפי רעלנים. ליצירת שליליים נמצאו הסטפילוקוקים (ערבית) ביתית בגבינה
 לא גזעים שני הועברו זאת שמגבינה להניח ויש הארצי למרכז גזעים שני הועברו

 ב״רפואה פרסם המרכז אשר במאמר מתוארת זאת תופעה מעורבת. מתרבית רעילים

 כעת מעבירים מזון, הרעלת חקירת במקרה .1975 ,88 עמוד 3 מסי ,32 וטרינרית״

רעלנים. יצירת לבדיקת גזעים 4 לפחות
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מיוחדות. פעולות

מותססים. חלב במוצרי קוליפורמים חיידקי .1

 רמת לקביעת תרביות נערכו הארצי, המזון בשרות חלב למוצרי המומחה בקשת לפי

 היתה העבודה מטרת השגרה. לבדיקות נוסף מותססים, חלב במוצרי הקוליפורמים

 אלה. במוצרים הקוליפורמים של המותר למטפר תחוקתית הצעה לניסוח נתונים לאסוף

 משתנה, אלה במוצרים הקוליפורמים מספר כי ייצור למקום מוגבלת הדגימות נטילת
הייצור. לאחר הראשון ביום כבר וזאת פוחת, או מתרבה

 בחודש. אחד ליום הדגימות קבלת את לצמצם המעבדה נאלצה אדם, כח חוסר מחמת

 מתחת Ph נקבע מהן 15ב־ כמפוסטרות. הוכחו כולן דגימות, 97 נתקבלו הכל סך

 82ב- הממצעים את מסכם 9 מם' לוח הקוליפורמים. לבדיקת תאמו לא ולכן 4.4ל-

 משתי ושמנות, רזות רכות, וגבינות אחת ממחלבה נאספו הניגרים המוצרים דגימות;
מחלבות.

במחלבה. נטילה - מותססים חלב במוצרי קוליפורמים :9 מסי לוח

105
י הקוליפורמים/גר' 'מספר

1 104 | 103 1
1___________ ____________L

' 2 10 ן

ן

מספר
דגימות המחלבה ! המוצר

% מם' , % מם' %
^ד

מסי ן %
1

!טסי

7 2 1 45 13 35 10 1 14 41 29 א' ן ניגר
0 | 52 16 26 8 1 23 71 31 א' ן גבינות

77 17 1 5 1 9 2 | 9 2 | 22 ב' | גבינות

 המחלבות בשתי הממצאים מהשואת ללמוד ניתן הבדיקות, של הקטן המספר למרות

 לגיבוש הקוליפורמים. חיידקי לרמת העקרי הגורם הם הייצור תנאי אלא המוצר שלא

2 יותר. מקיף מידע ולאסוף לנושא מוגברת לב תשומת להפנות יש הנחיות

סלמונלה. וחיידקי חלב מוצרי .2

 חיידקים לגילוי מבחנים במעבדה, כוללת, חלב מוצרי של השגרתיות הבדיקות מערכת

 בשנת הפוספוטז. במבחן חיובית מגיבה 4.4 מעל Ph בעלת כשדגימה פתוגניים
i960 קבוצה סלמונלה בודדה) CE, יתר כל היו מאז (ערבית.), ביתית צאן מגבינת 

שליליות. הבדיקות

 שנים 5כ- לפני פוספוטז. לגילוי תקני מבחן עדייו נוסח לא קשות גבינות עבור
 חיוביות, לעיתים נמצאו קשקוול גבינות הבדיקה. לביצוע פנימית שיטה הונהגה

 חיוביים קואגולז סטפילוקוקים גילוי עם במבחן. שלילית הגיבו גבינות סוגי יתר

 לבדיקות להוסיף הוחלט הזיהום, מועד או מקור של ודאות ואי קשות בגבינות

הפוספוטז. מבחן תוצאות עם קשר ללא לסלמונלה, בדיקה גם הנהוגות
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 קואגולז סטפילוקוקים נמצאו מהן שבחלק ולמרות דגימות 65 נבדקו הכל סר

סלמונלח. חיידקי נתגלו לא חיוביים

קרם עוגות .3
 בשנת מוריום טיפי סלמונלח קרם מעוגות בודדת תמוניות התפרצויות שתי בחקירת

 קרם עוגות של השואתיות בדיקות לערוך חיפה ל.ב. עם תוכנן זאת בעקבות .1975

 עם קשר וללא נוטף בוצעו הבדיקות השווק. וממקומות הייצור ממקומות הניטלות
 קרם. של השגרה בדיקות

הממצאים. את מפרט 10 מם' לוח

ושןוק. בייצור נטילה מקומות - קרם בעוגות בקטריאליים ממצאים :10 מסי לוח

סלמונלה

 סטפילוקוקים
+ קואג.

 ו- 10ל
/גרי103

שמרים
 ו- 410

/גר'105

סטרפטוקוקים
ים צואתי

3 4 /גר׳10 - 10

 קוליפורם
103 - 

/גר'105

 כלל מספר
החיידקים

 י- 103
/גרי10°

מספר
דגימות

מקום
נטילה

% מסי % מם' % י מם % מם' % מם' % מם'

1.5 1 0 23 14 5 3 36 22 49 30 61 ייצור
3 2 1 3 2 י 30 211 12 8 1 46 32 1 61 421 69 | שווק

2.3 3 ן 1.5!35 541126 130725542םה״כ

 באלה מאשר המשווקים במוצרים גרועה בקטריאלית איכות מסתמנת גלידה כבמוצרי

הייצור. במקום הניטלים

1*  הסביבה בריאות

שגרתית. עבודה א.

שגרתי. פקוח שתיה. מי .1

 )"1974( שתיה מי של התברואית איכותם בדבר העם בריאות "תקנות לפי נבדקים שתיה מי
 בבעלות בארות מקורות, חברת ארצי, מוביל קו בישובים, מהצנרת נעשות הבדיקות

דגימות. 7,000כ- נבדקו הנסקרת בשנה וממעינות. פרטית

 כלל ספירת כגון נוספים מבחנים נערכים תברואי סקר ובעקבות זיהום גילוי לאחר

 P04 ו- no2 נבדקים כן כמו .Ph וקביעת פקליים קולי חיידקי זיהוי החיידקים,

המטפל. למהנדס שעה תוך מועברים אלה בדיקות וממצאי
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התפרצויות. עקב אפידמיולוגיות בדיקות

 כמעביר מזוהמים מים נחשדו בהן רב-מימדיות, התפרצויות שבע נחקרו ישובים בששה

 קוליפורמים ושל החיידקים בלל של רב מספר נמצא המקרים בכל המחלות. מחולל

חל״מ 0.55 עד 0.12 נמצאו מקרים בארבעה .סמ״ק) MPN 100/240,000( צואתיים

no2•
 וניבריה) (חיפה אחרים מקרים ובשני )S.give) E מקבוצה סלמונלה בודדה אחד במקרה

 חל״מ 1.35 - 0.8 נקבעו מהם בשנים .Aeromonas hydrophila חיידקי נמצאו

P04. קופ״ח. במעבדת שיגלה או סלמונלה חיידקי בודדו הנפגעים מצואות

באוניות. שתיה מי

 לבדיקות נוסף Ph ערכי נמדדים באוניות המיוחדת המים מערכת סדרי עם בהתחשב

 בין אלקליים Ph ערכי נמצאו אוניות 7ב- שתיה. במי השגרתיות הבקטריולוגיות

ישראליות. מאוניות דגימות 220 נבדקו ה"כ0 המותר. מעל היינו 10.6 - 8.7

נופש. מי .2
 ספטמבר. עד יוני העונה, חודשי 4 משר נבדקים וחופים, שחיה בריכות רחצה, מקומות

 כלל וספירת הקוליפורמים מספר קביעת ,Ph בדיקת כוללות השגרתיות הבדיקות

 לחוף, סמור מים דגימות שתי ניטלות בחוף רחצה מקומות בדיגום החיידקים.

 במרחק הניטלות דגימות לכך הוסיפו עכו בנפת מהשניה. אחת מרוחקות מנקודות
 או ויציאתם, כניסתם במקום המים ניטלים שחיה בבריכות מהחוף. מ' 200 - 100

 חומר תכולת נמדדת הדיגום במועד הבריכה. סידור לפי והעמוקים, הרדודים מהמים

התברואן. ע״י ברום, או כלור החיטוי,

חוף. מי
 עמק נפת (גבול "מירמרה" ועד הנקרה מראש הים, בחוף המוכרים רחצה מקומות 19ב-

 הממצאים. את מפרטים 12ו- 11 לוחות דיגום. ימי 74ב- דגימות 182 נדגמו חפר)

 החיידקים. כלל ולמספר לקוליפורמים הבדיקות של
.)MPN ( מאשר מבחן - תיכון ים במי קוליפורמים :11 מסי לוח

ז סמ״ק 100קוליפורמים/ מ.מ.ב . מספר ימי מם' מספר והנפה + 24,000 2400 240 96 - 0 דגימות ■דיגום חופים
1 % מם' % מם' % מם % מם'

1 0 0 16 7 84 37 44 22 6 חיפה

1 0 6 3 9 5 85 46 54 24 6 חדרה
1 4 3 ־

00י3 11 9 81 68 84 28 7 עכו
2 3 4 7 12 21 83 151 182 74 19 ה״כ0
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 קוליפורמים/ 240מ- יותר הכילו אשר )6.5%( דגימות 10 מראים מאשר כמבחן הממצאים

פקליים. קולי בחיידקי זוהו הם )3.3%( דגימות 6ב- סמ״ק, 100

רחצה. מקומות 19 - תיכון ים במי החיידקים כלל :12 ,מם לוח

1 ז
1 L
1 10

 7ידקים/םמ״ זחי
103

ו כלל מספר
9
“10 100 עד

מספר
דגימות

ימי מם'
דיגום

מספר
חופים

הנפה

% מם' % מם' % מם' % מסי

0 5 2 52 23 43 19 44 22 6 חיפה

2 1 0 51 27 47 25 53 24 6 חדרה

6 5 5 4 41 32 48 38 79 28 7 עכו

3 6 3 6 47 82 47 82 176 74 19 ה״כ0

 6 תרביות ,11 מסי בלוח נרשמו ,מאשר פחות דגימות 6ב- מסתכם הדגימות מספר

מתפשטים. חיידקים ע״י מכוסות היו החסרות הדגימות

 רצון משביעי הדיגום ימי בכל ונמצאו עקביים הממצאים היו רחצה מקומות 12ב-

 הרחצה, מדומות ששת כל - בחיפה הם: ואלה מירבי) כמספר סמ״ק 100קוליפורמים/ 240(
 ממצאים היו מקומות בשבעה הנפות. משתי אחה בכל חופים שלושה - ועכו חדרה בנפות

 הדיגום. ימי ברב רצון משביעי היו הם גם כי אם שונים,

 החיידקים כלל מספר המימדים: שני בין חיובי מתאם נמצא שנה לפני כמו

ים. במי החיידקים כלל ספירת ביצוע את להפסיק הוחלט אדם כח חוסר עקב והקוליפורמים.

שחיה. בריכות

 בהתאם. גדל הפקוח עבודת והקף בעקביות הבריכות מספר עלה האחרונות השנים משר

האחרונות. השנים 4ב- ההתפתחות את מראה 13 מם' לוח

.1976-1973 השנים משך הפקוח עבודת והקף שחיה בריכות מספר :13 מסי לוח

 1 הבדיקות יחם
| לבריכה

מספר
דגימות

מספר
דיגומים

מספר
בריכות

השנה

4'6 132 65 29 1973

5-1 208 104 41 1974

s.> 254 127 50 1975
1 6.2
1

372 186 60 1976
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 של הממוצע המספר השתפר. וגם התרחב והפקוח השנים 4ב- הוכפל הבריכות מספר

 14 מם' לוח ).1976( 6.2ל- )1973( 4.6מ- עלה בריכה מכל הניטלות הדגימות

הנפות. בין העבודה חלוקת את מפרט

.1976 שנת - נפות לפי העבודה חלוקת :14 1 מס לוח

"T
1

 הדגימות יחם
לבריכה

מספר '
דגימות !

 מספר י
דיגומים |

מספר
בריכות

ר
ן הנפה

1 6.7 120 1 60 ' 18 י חיפה
1ן 7.7 46 1 23 ' 6 ' חדרה
1ן 7.0 55 1 28 1 8 1 עכו

1 5.8 52 1 26 י 9 1 יזרעאל
1ן 5.1 46 1 23 י 9 י צפת

1 5.1 36 י 18 י 7 ' כנרת
1
ן 5.3 16 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.

8 י 3  1 שונה
1ן

1 6.2
1
372 ן 186 , 60

1
ן ה״כ0

 מכל דגימות שמונה לנטילת דיגום ימי ארבעה קובעת הקיץ חודשי לארבעה העבודה תכנית

 במידת הבדל מסתמן מהנפות, אחת באף בשלמותה בוצעה לא שהתוכנית למרות בריכה.

לבריכה. דגימות 7.1 - 5.1 בין נע הממוצע הביצוע,

 ) Ph( ההגבה חיטוי, בחומר שימוש דורשות שחיה בבריכות המים לאיכות ישראל תקנות

 החיטוי כשחומר סמ״ק. 100קוליפורמים/ 10מ- יותר יימצאו לא ,8.0 - 7.0 בין תהיה

 את מפרטים 17ו- 16 ,15 לוחות חל"מ. 0.4 - 0.7 בין יהיה ריכוזו כלור הוא
אלה. לדרישות בהתייחס הממצאים

.)MF( מאשר מבחן - בריכות במי קוליפורמים חיידקי :15 מסי לוח

+
סמ״ק 100קוליפורמים/

101 ן 100 - 11 , 10 - 1 0
מספר

דגימות הנפה

1 % מם' % מם' % מם' % מם'

י 1 1 12 14 17 20 71 85 120 חיפה

0 11 5 13 6 76 "35 46 חדרה
1 2 1 4 2 21 12 73 41 56 עכו
1 8 4 10 5 27 14 56 29 52 יזרעאל
1 2 1 9 4 22 10 67 31 46 צפת
1 3 1 14 5 8 3 75 27I 36 כנרת

0 6 1 19 3 75 12 16 שונה
2 9 10 36 18 68 70 260 372 םה״כ
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 קוליפורמים) 10 עד המכילות 18%ו- ממצא ללא 70%( הדגימות 88% כי מראה הלוח

 94% בין נקבע הממצאים תחום הקוליפורמים. בדבר התקנה הוראות את ממלאות

).27% + 56% יזרעאל ונפת 8% + 75% (כנרת 83% וביו )21% + 73% (עכו

 ק.1וה-ד החיסוי חומר ו&כולת מדידות רוכזו ארוכים בלוחות להרבות לא כדי

או כלור תכולת את מראה 16 מם' לוח .17ו- 16 בלוחות מובא הבדיקות סיכום

לתקנה. בהתאם ותוקן חושב כשברום ברום, י /

דגימות. 372 - כלור לפי מחושב פעיל חיטוי חומר תכולת :16 מם' לוח

חל״מ / נותר כלור
1.2 - 0.8 C - 4.0.7 ן 0.3 0.2 ־ 0.1 ן 0 דגימות ה״כ0

39 116 | 54 81 | 82 372 מספר

11 31 | 15 22 | 22 100 %

 הדגימה. נוטל ע״י מבוצעות ‘ה לואי, בטופסי רשומות מדידות על מבוסס הלוח

 הממצאים תחום .חל"מ) 0.7 - 0.4( התקנה הוראות את ממלאות הדגימות 31% רק

 הדגימות 15%ב- להתחשב אם חדרה). (נפת 57% עד כנרת) (נפת 3% ביו נקבע

 לדרישות: מתאימות אינן אשר הדגימות 55% עדייו מסתכמות כלור חל"מ 0.3 המכילות

 הכמות עולה 11%וב- מדי נמוכה כמות מכילות או חיטוי חומר מכילות אינן 44%
הנופשים. לבריאות להזיק עלולה ובכך חל״מ) 1.2 - 0.8( המותר על

דגימות. Ph - 372 ערכי :17 מסי לוח

Ph ערכי
8.2 - 8.1 00 ס 1 ס 6.9-6.5 6.4 - 6.2 5.8 - 5.2 3.8 - 3.1 דגימות ה״כ0

3 294 43 12 9 11 372 מספר
1 79 12 3 2 Lj 100

___________
%

 תשונות בנפות הערכים תחום הדגיבות. 79%ב- נענית )Ph )7.0 - 8.0 בדבר התקנה

 Ph 6.5 - 8.2 בערכי להתחשב אם .כנרת) (נפת 39%ו- צפת) (נפת 98% ביו נקבע

 מסתכמים אזי מירבית, מותרת כרבה שתיה מי לאיכות בתקנות ב' בדרישה הנזכרים

3.8 - 3.1 בתחום Ph ממצאי 11 ).5.8 - 3.1( אסור Ph בעלות הדגימות 8%

 יזרעאל בנפות אחת בריכה וכנרת, חיפה בנפות בריכות שתי בריכות: 6ב- נקבעו

 הנמוכים הערכים אותם נמדדו כנרת בנפת בריכות בשתי מהנפות. אחת בכל וחדרה,
.1975 בשנת גם



 טלפונית נמוך Ph ערך למסור המעבדה נוהגת הנופשים, בבריאות פגיעה למנוע כדי

 מידיים אמצעים ננקטו המקרים בכל הדגימה. קבלת ממועד שעה תור הנפה ללשכת

התקלה. לתיקון

מיוחדות. פעולות ב.

שחיה. בריכות במי בכה פתוגניים חיידקים .1

 סטפילוקוקים לגילוי דגימות 372 נבדקו האחרונות בשנתיים שבוצעו לבדיקות בהמשך

 18 מם' לוח .mf בשיטת בוצעו הבדיקות .Ps. aeruginosas חיוביים קואגולז
הממצאים. את מפרט

 - Ps.aeruginosa ו- חיוביים קואגולז סטפילוקוקים :18 1 מס לוח
שחיה. בריכות מי
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 .Ps/סמ״ק 110
ה״כ0

aeruginosa י םמ'.יק 100קואג.+/
יכזה0

טפ.0
דיגומים םה״כ

דיגומיםדגימות דגימות +150-11 10-2 דיגומים דגימות 11-250 10-2

| 27 31 12 19 33 40 32 8 186 372 מם'

| 14.5 8.3 32 5.1 17.7 10.8 8.6 2.2 100 100 %

 של ואלה בריכות 25ב- נרשמו חיוביים קואגולז סטפילוקוקים של החיוביים הממצאים

Ps.aeruginosa -יחד. החיידקים סוגי שני נמצאו מהן בריכות 11ב- בריכות, 23ב 

 אצילאמידז. האנזים מבחן הוסף Ps.aeruginosa לזיהוי השגרתיות לבדיקות
2 .1977 בשנת תסוכם העבודה

סלמונלה. בדיקות - ותעשייתיים ביתיים שופכים מי .2
 16 של דגימות 25מ- טיפול. ואחרי לפני דגימות 91 נבדקו שפכים מתקני 40מ-

 , ,C מקבוצה 7 שונים: זנים 11 כללו אשר סלמונלה, גזעי 31 בודדו מתקנים

.)s. typhi (לא D מקבוצה זנים 3ו- )s/para-typhi B (כולל B מקבוצה 3
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בקטריולוגיה

.שגרתית עבודה א.
.כללית בקטריולוגיה .1

 הסכמים לפי הסוהר בתי ושרות מזרע בי״ח עבור שגרתי באופן נעשית העבודה רוב

 במסגרת שינוי ללא נמשכת הריאה מתלות למניעת מרפאות עבור העבודה מיותרים.

הבריאות. בלשכות התדשה המינהלתית
 לזיהוי אפידמיולוגיות חקירות מתבצעות מחוזות, בשני בריאות לשכות עם בשיתוף
מקורם. ולאתור התפרצות גורמי

.מעיים חיידקי .2

תולעים. וביצי חיידקים אנטרופתוגנים, נושאי

 בריאים מאנשים צואה דגימות 350 של ופרזיטולוגיות בקטריולוגיות בדיקות
.19 מם' בלוח מפורטים

ותולעים). (חיידקים אנטרופתוגנים נושאי :19 מסי לוח

תולעים ביצי
 אנטרופתוגנים נושאי מספר
סלמונלה | שיגלה

 י ^מספר
נבדקים|| הבדיקה סיבת

T.saginata 2 S.anatum 1 1 Sh.flexneri 1 ' 245 ' אישור מזון, הרעלת
| 1 H.nanaבמזון* לעבודה 2 S.typhi 1 ' (מבוגרים)

A.lumbri- S.typhi 1 ן Sh.boydii 1 1 חולי מגעי
coides 1 S.typhi- ' | 106 1 S.typhi

murium 1 | 1 1 הגילאים) (כל

*מוסדות.

 חוזרות. בבדיקות אנשים 68 נבדקו מהן משפחות 14ל- השתייכו הבטן טיפוס מגעי

במוסדות. חולים

 סלמונלה של אחד ומקרה שיגלה מקרי 8 נמצאו חולים צואות דגימות 80 בבדיקת

)s.typhi-murium .( החיוביים הממצאים שיעור )למדי. גבוה הוא )11%
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מין מחלות .3

 מהחולים הלבה חיפה, בליאות בלשכת ללופא עצמית פנייה בעקבות נעשית העבודה לוב
 חיידקי גבוה: הממצאים שיעוד היה קודמות כבשנים טיפול. לאחד לביקודת חוזדים

 היו כך כמו נשים. של הבדיקות 25%ומ- גבדים של הבדיקות 44%מ- בודדו זיבה

 מספדים לקנדידה. חיוביות 18%ו- לטדיכומונם חיוביות הבדיקות 38% נשים אצל

 ),16%( טדיכומונס וגם זיבה חיידרי נשים: אצל ממצאים שני כוללים אלה

).19%( קנדידה וגם טריכומונם
 תדבית היתה אחד במקדה גבדים. אצל שליליות היו לטדיכומונס המשטחים בדיקות

איש. 80כ- נבדקו הכל סך חיובית. לקנדידה

שחפת .4
 החולים: גיל כה. עד ידועים היו שלא שחפת חולי 13 נתגלו השתנה. לא העבודה הקף

ומעלה. 60 בגיל ושמונה שנה 40ו- 36 בני שני שנים, 29-25 בגיל מהם שלושה

מזון הרעלות .5
 דגימות 109 נתקבלו איש 1,200בכ- פגעו מזוך.אשר הרעלת התפרצויות 24ל- בקשר

 נתקבלו הרעלות )58%( 14ב- משוער. מחולל נמצא התפרצויות )67%( 16ב- צואה.

 ובצואות במזון גורם אותו בודד מהן 3ב- רק "חשודים". מזון מוצרי גם אומנם

הממצאים. את מרכז 20 מם' לוח הנפגעים.

צואה. ובדיקות מזון בהרעלות מחלה מחוללי :20 מם' לוח

1 מזון של מקבילה בדיקה משפר מספר מספר |מםפר
ן מספר ממצאים נבדקים נפגעים !התפרצויות המחלה מחולל
1
ן

משותף גורם הרעלות 1
1ן

1
1

2 8 26 42 350

1
1

10 1

וולשי. קל.
4 6

/גר'10 ־10

1 0 0 12 35 550 5 I שיגלה

1 1 + קואג. סטפ.
1
ן

X1 1 6 9 50 1 1 /גר'*105

1
1

0 5 0 23 250
1

8 1 נמצא לא

1 3 14 44 109 1,200 24 | םה״כ

x - אנטרי רעלן יצרו הסטפילוקוקים A.

1
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.מיוחדות פעולות ב.

1 . Yersinia enterocolitica ו־ Aeromonas hydrophila ■

 חולים 70 של צואת בתרביות בוצעו וארמונם ירסיניח לגילוי מכוונות בדיקות

שליליות. תיו התרביות כל מבוגרים. כולם בריאים, 100 ושל

השתן. דרכי ובזיהום דם באלח קולי חיידקי .2
 לחיידקי סרולוגית נבדקו שתן /םמ״ק105 ומעל דם מתרביות מבודדים קולי חיידקי

 גרמו )420 (מסה״כ הזנים 50% השתן. בדרכי זיהום כגורמי המוכרים קולי

המיוחדים. 0 לאנטיגנים הקבוצתי הנסיוב לצמות

 במרכז הבקטריולוגית המעבדה עם בשיתוף נעשתה היא ,1977 בשנת תהוכם העבודה
 המרכזיות, במעבדות פתוגניים קולי לחיידקי הארצי המרכז ועם שיבא ע״ש הרפואי

ירושלים.

בריאים. מבוגרים בצואת חיוביים קואגולז סטפילוקוקים .3

קואגולז םטפילוקוקים נושאי 16%כ- נמצאו בריאים מבוגרים 250 של צואה בבדיקת
צואה /גר'104 נמצאו 2% אצל צואה, /גרי10 ו- 10 נמצאו 12% אצל חיוביים.

בהרעלה צואה. חיוביים/גרי קואגולז סטפילוקוקים 105 נמצאו הנבדקים 1.6%וב-

תשעה), (נבדקו נפגעים ששה אצל חיוביים ממצאים תרביות הראו זאת לעומת
 ובשנים צואה חיוביימ/גר׳ קואגולז טטפילוקוקים ויותר 105 נמצאו מהם בארבעה

4
 אשר אלה כמו A אנטרי רעלו יצרו הנפגעים של הזנים צואה. /גר'10 נקבעו
התפרצות. באותה מהמזון בודדו

חיים. בעלי - חיוביים קואגולז סטפילוקוקים .4

 ורופאים במעבדה סטפילוקוקים של אנטריים לרעלנים הארצי המרכז עם בשיתוף

 מבחנים נערכו חיים. מבעלי חיוביים קואגולז הטפילוקוקים נבדקו וטרינריים

וכוי. אנטריים רעלנים יצירת אנטיבקטריאליים, לתכשירים רגישות ביוכימיים,

.מזוך קרקעות ג.

 העבודה היקף נוזליים. מזון קרקעות סוגי 33ו- מוצקים מזון קרקעות 37 הוכנו
בליטר: מםתכם

מוצקים קרקעות

נוזליים קרקעות

 פיזיולוגיים, מים
ואחרות מהילה תמיהות

ליטר 500

" 490

םה״כ
980 "
_ליטכ1^970
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Typing ללא מעיים חיידקי

1. Yersinia enterocolitica

 מעופות, חומר נחקר בארץ, חיים בבעלי Yersinia enterocolitica של מאגר להבהרת

 אשר משטרים 200ו- טרייה לשלשת דגימות 190 נבדקו בחזירים). מאגר נתגלה (בחו״ל

 שלושה משך בקור הודגרו העשרה תרביות במשחטות. הטיפול לאחר מעופות ניטלו

 של בהדגרה אגר - ום.ם. מק-קונקי-אגר שימשו ומשניות ישירות לתרביות שבועות.
.32°ו- 250

שליליות. היו התרביות כל

וטרינריים. רופאים בעזרת נעשתה העבודה

 פרזיטולוגיה

בצואה. טפילים .1

 פרוט תולעים. ביצי הדגימות )0.92%( 5ב- נתגלו דגימות 545 של מקרוסקופית בבדיקה
.19 מם' בלוח ניתן הממצאים

•Trichomonas vaginalis .2
 מין. מחלות על בפרק נרשמה' העבודה

סרולוגיה
1*  .הרות לנשים בדיקות א.

 בנשים המטפלים אחרים ומוסדות הבריאות לשכות של וילד אם תחנות עבור עובד המדור

חיפה. עירית מרפאת בנצרת, מסיונריים חולים בתי כגון: הרות

.Rh ו- דם קבוצות .1

 (בדיקת שגרתית דם קבוצת לבדיקת .Rh ו- דם לקבוצות בדיקות 4,400כ- בוצעו
 2,050 ביו .Lectin Aj בשימוש a1 נוגדני קביעת נוספה והנסיוב) הכדוריות

 נתגלו ab קבוצה בעלות 397 ובין אתת Aj נוגדני בעלת נמצאה A קבוצה בעלות

 גילויים אך, מעטים אומנם A^ נוגדני של הממצאים נשים. שלוש אצל הנוגדנים
 ברור" לא "ממצא מונעת הנוגדנים אבחנת רבה. וחשיבותם בלבד מועטה בעבודה כרוך

 התחנה לעובדי בהריון, לאישה טרחה היינו חוזרות, ובדיקות רם נטילת המחייב

.והמעבדה
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Du-factor מבחן .2
 חלשה תגובה של במקרה זכוכית, משטח על דם בטיפת כה עד נערכה שגרתית Rh בדיקת

 ,.Du-factor לנוכחות מבחן בוצע ברור בלתי מקרה בכל מבחנה. במבחו ברורה בלתי או
 השנה הורחבו נטילתן, לאחר שע״ת) 48 (לעיתים שעות 24 מגיעות והדגימות מאחר

 Rh המגיבות הדגימות בכל Du-factor לגילוי מבחן לכלול השגרה בדיקות

הממצאים. את מפרט 21 מם' לוח שלילית.

שלילית. Rh המגיב בדם Du-factor :21 1 מס לוח

ממצא
Du-factor

Rh 1
במבחנה \

 מבחן
משטח על

מספר
דגימות

־
1
־ 1 ־ 95

+ ־ ן + 3

+ ־ 1 - 2

 במבחנים השלילית הגבתן למרות ,Du-factor בעלות 2% נתגלו נשים 100 בבדיקת

.Rh ל- המקובלים

.Rh ל- נוגדנים .3

 (בשימוש סינון במבחן לנוגדנים בדיקות 890 נערכו שלילית Rh מגיבות נשים עבור

 מבחן ממצאי את לאשר הבא קומב, לפי במבחן חיוביים. ממצאים 49 ונתקבלו פפאין)

כה. עד ידועות היו לא מהן 8 נוגדנים, בעלות 30 נתגלו הנ״ל, הסינון

עגבת . ב.

שגרתיות. בדיקות .1

 העבודה. את מסכם הבא הלוח לעגבת. דם דגימות 5,020 נבדקו
אחרת/ ואוכלוסיה הרות נשים לעגבת, דם בדיקות :22 מסי לוח

ן נבדקים מספר
1 חיובית המגיבים

 חיוביים ממצאים
משלים בקשירת

מספר
דגימות הנבדקים

ו % | מם' ־

1 2 0.004 I 2 4,838 הרות נשים

1 5 2.8 I 5 179 אחרת אוכלוסיה

x - ,וכוי. נמל סוהר, בתי מרפאות

 בהריון אחת אישה נוספו בקשירת־משלים חיובית המגיבים את המרכזת המעבדה לכרטסת
אחרת. מאוכלוסיה אנשים ושני

V׳
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• רפפורט. מבחן הערכת .2

 23 מסי לוה %.VDRL ו- רפפורט במבהנים מקביל נבדקו דם דגימות 1,600כ-
הממצאים. את מפרט

.vdrl ו- רפפורט לפי מקביל במבחן ממצאים :23 מסי לוה

ביים חיו ממצאים ' 'מספר
1

1 ה"כ0 רפפורט Ivdrl 1 VDRL 1
+ ן

|דגימות

דגימות'
ן

בלבד
... .

1 בלבי |  ירפפורט
1ן

ן 34 29 1 2 1
J_ _ _ _ _ _ _ L

1
3 ן 1,593.1

דרי שם על הצבור לבריאות במעבדה לעגבת הארצי למרכז הועברו הדגימות 34 כל

 אצלנו הנהוגה בשגרה להמשיך הוחלט אישור. במבחני שליליות נמצאו הן פליכס, א.
רפפורט. לפי המבחן את להוסיף ולא

.זיבה של סרולוגי אבחון ג.

 נערכו זיבה לאבחון בלטריולוגית, לבדיקה נוסף סרולוגית, שיטה להנהיג במטרה

 נוזל ,האנטיגן רהמאגלוטינציה. ובשיטת האלקטרופורזה בשיטת מוקדמים נסויים

במעבדה. הוכן סוניפיקציה, שעברה גונוקוקים תרבית של עליון

(מיו)• species לקביעת בשר של סרולוגיות בדיקות ד.
הממצאים. את מרכז 24 מסי לוח

בשר. של סרולוגיות בדיקות ממצאי :24 מסי לוח

1

1

ן

םה״כ
גימות“

 ' בדיקות
 | מיוחדות
1 (אטליז)

 בפקוח הדגימות ומספר
 |המבורגר|בצק טחון

!לנקניק עוף|חזירן

מהות 'דיגום'
בשר | ז י אטל1
1 בקר ן !

'מקום
|ביח״ר

I

מחוז

1 א)9( 64 | א)1( 2 24 ן א)6(17| r 1 א)2(211 8 | 101 חיפה

1 15 1 6 | 1 2 1 4 31 1 6 | צפון

1 11 1 4 | 5 | 1 1 1| 1 5| תל-אביב

1 א)2( 13 1 4 1 5 | 1 א)2( 4| | 41 מרכז

1 א)3( 16 | א)2( 2 7 1 5 | 1
ן

א)'1( 2| 2 | 4 | דרום

1 א)14(119 | א)3( 4 45 I א)6(32 | 2 1 5 י א)5(311 10 | 29 | ה״כ0

1 :14 1 :3 1 :61 1 : 51 | 1 פרוט (א)
ן ב11 1 ג2 ן ב6 ן 1 1 ב5 ן ן 1 לא בשר
1 ג 2 1 ד1 1 1 ן 1

1 מוצהר
1 ד 1 1 1 L 1 ■... 1 -1 I
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 מוצהר. לא בשר תוספת - א

עוף. בשר - ב

 כשר. לא באטליז ככבש ונמכר מוצהר הזיר, בשר - ג

בדרום). מזון הרעלת עקב שבאה מיוחדת נפנייה סוס בשר - ד

 השיפור קודמות. בשנים 30% לעומת ),12%( דגימות 14ב- נקבע למוצהר נוגד הרכב
 חזיר בשר הטעם, למען להוסיף, נהגו אשר כשרים) (לא שמפעלים מכך נובע

 להרכב. בהתאם ההצהרה את שינו כך, על הצהירו ולא ו״המבורגר" טחוו" בקר ל״בשר

 )17.5%( 11 נמצאו "המבורגר") 32ו- טחוו" בקר "בשר 31 ( בקר בשר דגימות 63 ביו

עוף. תוספת הכילו אשר

כימיה
שתיה. מי א.

מים. מקורות .1
 בוצעו: הבאות הבדיקות הצפון. במחוז פרטית שבבעלות שתיה מי מקורות 100כ- נבדקו

 ומגנזיום, סידן כללית, קשיות כלורידיב, מוצקים, כלל חשמלית, מוליכות הגבה,

וזרחות. חנקיות חנקות,

פלואור. בדיקות .2
 ניטלו הדגימות מיוחדת. תכנית לפי בוצעו והצפון חיפה באזור שתיה במי F בדיקות

ברשת. דיגום ובנקודות בבארות

שפכים. ב.

שגרתית. עבודה .1
 וחיפה הצפון מחוזות מהנדסי עם ערוכה תכנית לפי ותעשייתיים ביתיים שפכים נבדקו

 נדגמו מהן התעשיות טיפול. ולאחר גולמיים היו הביתיים השפכים חוץ. וגורמי

 ירקות שמור החי, מן מזון עיבוד מפעלי משחטות, כגון: מזון א) היו: השפכים

 נמסר השפכים עבודת סכום עור. מתכת, מפעלי כגון: שונות תעשיות ב) ופרות,

.25 מם' בלוח

ותעשייתיים. ביתיים שפכים בדיקות :25 מסי לוח

I מספר
ן בדיקות

מספר
דגימות

מספר
דיגומים

מספר
מתקנים שפכים תאור

1 2,398 109 36 ביתיים שפכים
I 567 71 31 27 תעשיה שפכי

2,965 180 73 ה״כ0
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 מיוחדות פעולות .2

שמונח. לקדית טהור מתקן

 בקרית תעשיה שפכי סקר נערך המקומיים לתנאים מתאים טהור מתקו מתכנון בחלק

 לשכת עם בשיתוף ובוצעה בלשה-ילוו יועצים משרד ע״י נערכה התכנית שמונה.
 ),2( מתכת הם: ואלה מפעלים 7מ- ניטלו השפכים והמעבדה. הצפון מחוז הבריאות

נקודות 16מ- ).1( כללי מוסך ),1( אזורית מכבסה ),1( משחטה ),1( טקסטיל
מבחנים. 158ב- דגימות 19 נבדקו דיגום

צח״ב בדיקות

 בטכניון סביבתית להנדסה במעבדות הנערך שופכים" במי אצות "גידול ממחקר כחלק
שדה. מבריכ־ת דגימות 41 נתקבלו הצח״ב. בדיקות בוצעו

* מזון מוצרי ג.

 במזון. מוספים חומרים לגילוי הבדיקות את מסכם 26 מם' לוח
במזון. מוספים חומרים :26 מסי לוח

החומר סוג

ן ' 16 16 מאכל צבע
.נ/ .3%כ 1 י 75

| ן 76 תוצרת:מקומית ממתקים
1(3.2%) 7 209 216 :חו״ל

א8! 1
12 ותוצרתו בשר

ן י 71 71 5‘שונה מזון
!

1 יבוא - ריבה פולפת

8 קקאו

1 14 כבושים ירקות
ן י | 16 ן 372 414 ה״כ0

מספר
דגימות

ישראל לתקנות התאמה
I משמר חומר 

סורבית ח. סולפיטים;  צבעים

כולא I כן
so:׳
לא

 בנזואית
לא I כן

מתכות עקבות

Fe

14

15

x - ,וכוי. קל משקה עוגות, גלידה, קרם

 אינה בבשר צבע לגילוי בדיקה אטליזים. או מפעלים משבעה ניטלו הדגימות תשע - א
 בקטריולוגיה לבדיקה הדגימה הכנת תוך חשד כשהתעורר בוצעה היא שגרתית,

במעבדתנו.
.so2 חל"מ 2,500 מעל - ב

%. מ״ג 45 הכילה אחת %, מ״ג 21-5 הכילו דגימות 7 - ג

רפואיות בדיקות ד.

 הדגימות דרכים. בתאונות מעורבים רגל והולכי לנהגים נבדקת ובשתן בדם כהל תכולת

רמב״ם. בבי״ח הפתולוגי והמכון חיפה נפת התנועה, ממשטרת התקבלו
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באר-שבע הדרום, מחוז הבריאות לשכת הצבור, ת ,ו א י לבר המעבדה

 בשנים עסקה בם התחומים את להרחיב 1976ב- המשיכה בבאר-שבע הציבור לבריאות המעבדה

חדשים:- נושאים 2 פתחה זאת ועם הקודמות

הפוריות. בגיל לנשים hi אדמת לנוגדני בדיקות א.

שופכין. במי כימיות בדיקות ב.

העבודה נושאי

הסביבה בריאות א.

בקטריולוגיות בדיקות .1

ות בקטריולוגי בדיקות .2

בקטריולוגיות בדיקות .3

בקטריולוגיות בדיקות .4

בקטריולוגיות בדיקות .5

בקטריולוגיות בדיקות .6
בקטריולוגיות בדיקות .7

מזון. הרעלות .8

תלונות. .9
שונות. .10

 ים. ומי שחיה בריכות שתיה, מי מים: של

 חלב. ותוצרת בחלב

 בקרמים.

בגלידה.
 בשר. ומוצרי בבשר

בשמורים.
קפואים. ופירות בירקות

סרולוגיה ב.

 הבא: הפירוט לפי וילד אם תחנות עבור סרולוגיות בדיקות .1

 הרות. נשים אצל נוגדנים וכן , Rh דם, קבוצות קביעת

הבטן. טפום לאבחון צמות ומבחן לעגבת בדיקות

הפוריות. בגיל ונשים הרות נשיב אצל )Hi( אדמת לנוגדני בדיקות .2
בירוחם. הנערך סקר במסגרת המוגלובין בדיקות .3

כימיה ג.
 הקולחין איכות להערכת סקרים במסגרת וכן שגרתיות שופכין במי כימיות בדיקות

חקלאי. לניצול

.נוספים עבודה ונושאי סקרים ד.

.פתוח תוכניות ה.

סכום. ו.

%
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 הסביבה בריאות א.

מים בדיקות .1
 הבא: הפירוט לפי שהיה, מי של דיגום נקודות 330 יש הדרום במחוז

 דיגום. נקודות 290 הישובים של וברשת דיגום נקודות 40 מקורות של הארצית ברשת

האופלוסיה. לריכוז בהתאם משתנה הריגום תדירות

 ובישובים בחודש פעמים 2 ואילת בדימונה בחודש, פעמים 4 רוגמים בבאר-שבע

בחודש. אחת פעם הקטנים

 כאשר מאי-אוקטובר הקיץ חודשי במשך בדיקות עורכים במחוז השחיה בבריכות

 בבריכות אקראיות בדיקות ועוד קבוע באופן שחיה בריכות 25 הן הדיגום מקורות
 שבמחוז. בקבוצים ר׳שחיה

דגימות. 24 - מאילת ים מי נבדקו לכך נוסף
 לקביעת בנתיבות מקוה מי דגימות 20ב- מורכבות בקטריאליות בדיקות 75 בוצעו

חיטוי. חומר יעילות
 כללית ספירה גם הרגילה הבדיקה על נוסף שתיה מי דגימות 35ב- בוצעו כן כמו

חידקים. של

המים בדיקות תוצאות - 1 מסי לוח

f

 1 דגימות %
 | חידקי עם

 , קוליפורם
 1 ממוצא
| צואתי

 סה״כ
 דגימות

 חידקי עם
 קוליפורם

ממוצא
צואתי

 דגימות %
 חידקי עם

 קוליפורם
לתקן מעל

 םה״כ
 רגימות

 חידקי עם
 קוליפורם

 לתקן מעל
10

 םה״כ
 דגימות

 י ידק ח עם
 קוליפורם

3-10

םה״כ
 דגימות

 חידק עם
 קוליפורם

0-2.2

םה״כ1
|דגימות הדגימה

!שנבדקו

1
1

| 0.8

1

1

32 1 1.6

1 “

:

1

. 60 י 162 1 3,426 י 3,680| מי-שתיה

11 י 20 י 134 י 165שחיה| בריכות
י י י 24| מי-ים

' י י 20| מקואות

י י ' 35כללית| ספירה
| I 1.1 במי-שתיה

1-----------------------------------------------------
1 1 1 1 1 1 1 3,9241 םה״כ

1
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חלב ובתוצרת בחלב בקטריולוגיות בדיקות .2

 לשכת של המזון שרותי באמצעות במעבדת שנתקבלו החלב ותוצרת החלב בדיקות מרבית

 תנובה ממחלבות הם שנתקבלו המוצרים המקומי, השווק ממחסני הן המחוזית הבריאות

וטרה. שטראום ממחלבות ורחובות. ירושלים חיפה, בתל-אביב,

 אשדוד. ומחלבות ניר מטנא רוגמים אשקלון של המזון שרותי

ומוצריו. החלב בדיקות תוצאות :2 מהי לוח

 דגימות' '%
| |שאינן

 1 !מתאימות
1 לתקו1
1 1

1 1

 דגימות'םה״כ '%
 ספירה\דגימות |עם

,שאינן ,כללית
 לתקן'מתאימות 'מעל

|לתקו |

1 1

 ה״כ0'
 |דגימות

,עם
 ספירה1

 |כללית
 ,מעל

'לתקן

דגימות '% ה"כ0'
חידקי |עם דגימות | '"

hssniiiss !-. !יי דגימות ,קוליפורם עם
לתקן קוליפורם'מעל '

מעל| 1
,ן לתקו

----------—r
,סוג

'המוצר
1

1

1

המקור

י 0 י
ן ן

' 0 
ן

0 '

1
 0 י
ן

0 י
1 ...........

0 1
............. 1

9 מעוקר חלב'
1

באר-שבע
1 1
,86.8 ן

1
99 ן

1
30 ן

1
35 ן

1
83.3 ן 95 1 114

1
מפוסטר ,חלב באר-שבע

| 52.5 | 104 | 1 1 52.5 | 104 | 198 חלב |תוצרת באר-שבע

' 0 י
1 1

0 ' 0 '
1

 0 י
ן

' 0
................ן

0 '
............. 1

16  מעוקר 'חלב
ן

אשקלון
1 1
1 53 1 8 1

1
L

1
L

53 ן' 1
8 1 15

1
חלב ,תוצרת אשקלון

 לא לכל פנימי תקן ואיו מאחר אך קשות גבינות של דגימות 11 עוד נבדקו לזאת נוסך

הנ״ל. בלוח נכללו

שלילית. היתה פוספטזה בדיקת הנ״ל, הבדיקות שבכל לציין יש

 מספר את להגדיל בבאר-שבע המזון שרותי עם פעולה בשיתוף הוחלה הנ״ל הממצאים לאור

 התורפה נקודות בחשיפת לעזור העשויה בדיקות סדרת ולערוך 300ל- לשנה החלב דגימות
ואחסון. הובלה ייצור, במערכות

בקרמים בקטריולוגיות בדיקות .3
רוגמים הדרום במחוז מהיצרנים. נרגמו מרביתן למעבדה המגיעות קרם ועוגות קרם דגימות

/בערד. 1ו- באופקים 1 בדימונה, 3 בבאר-שבע, קונדיטוריות 8ב-

 ,1 - קרית-מלאכי ,5 - אשדוד באשקלון, קונדיטוריות 5מ- דוגם באשקלון הרפואי המרכז
.2 - קרית-גת

 מהשווק. וכן מהייצור הדרום במחוז נדגמו (קרמבו) קצף דברי

טנא-ניר. מביח״ר מהייצור בעיקר דוגם באשקלון הרפואי המרכז
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ומילוי קרם קצף, דברי הנדון, שהמוצר קובע הארצי המזון שרות של פנימי תקן
חידקים lxio5 על עולה אינה הכללית ההפירה אם מתאים, מילוי) או קרם עם (עוגות עוגות

2 3  חידקים )1x10 ) 1x10 על עולה אינה ואנסרוקוקים קוליפורם םפירת אם בגרם;
 הידקים lxio2 על עולה אינה חיוביים קואגולז הטפילוקוקים ספירת אם בגרם;

מסלמונלה. נקיים המוצרים ואם בגרם

קצף. ודברי קרמים בדיקות :3 מסי לוח

% 1

 | דגימות
 1 שאינו

 מתאימות!
ן לתקו

םה״כ
דגימות

שאינן
מתאימות

,לתקן

%
דגי'

עם
אנטר-
קוקים

מעל
לתקן

סה״כ
דגימות

עם
אנטרו-
קוקים

מעל
לתקן

%
דגימות

עם
קולי-
פורם
מעל

לתקן

ה״כ0
דגימות

עם
קולי-
פורם
מעל

לתקן

 דגימות %
 ספירה עם

 כללית
לתקן מעל

ה״כ0
דגימות

עם
 ספירה
 כללית

לתקן מעל

סה״כ
דגימות

סוג
המוצר

והמקור

—1 89 52 25 9 69 25 86 31 36 ב״ש קרמים
1
1 71 94 18 24 40 53 57.5 76 132 אשקלור קרמים

- קצף דברי
1 ,58 .... 7 25 1 25 3 33

_______
12 ב״ש+אשקלון

 קואגולז סטפילוקוקים עם דגימות 6 נמצאו באשקלון הרפואי מהמרכז שהובאו בדגימות
בגרם. חידקים lxio2 - 5x1c2 בגובה חיובי

 נעשה לתקן התאימו לא באשקלון הרפואי המרכז ידי על שהובאו מהרגימות וחלק מאחר
 נקודות את ולחשוף לעזור באשקלון הרפואי המרכז אנשי עם פעולה בשיתוף וו נסי

0שונו מייצור שונים (סוגים המרגרינה היתה שנבדקו הגורמים שאר בין התורפה.

מעל הכללית הספירה היתה הדגימות שבכל ומתברר בקונדיטוריות בשימוש שנמצאת
4 6 - 1x10 בגובה היתה הכללית הספירה המקרים ובמרבית בגרם חידקים 1x10 ל-

lxio5 בגרם. חידקים

מהמרגרינה. דגימות 11 נבדקו זה וו בנסי

 בישול ללא שנעשים בקרמים מדובר היה לתקן התאימו לא הקרמים בהם המקרים ורוב מאחר

לתקן. הקרמים התאמת באי נכבד חלק תורם המרגרינה נקיון שאי המרגרינה,נראה

 ייצור והוראות מתאים תקן לכך בהתאם ולקבוע זה נושא לבחון הארצי המזון שרות על
למרגרינה.
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בגלידה בקטריולוגיות בדיקות .4
 לגלידה אהד מביח״ר הן הדרום ממחוז למעבדה המגיעות והשלגונים הגלידה דגימות

מהשווק, והשאר בבאר-שבע

 ביח״ר מאשקלון מקורן: באשקלון הרפואי המרכז ידי על המובאות הדגימות לגבי
וטנא-ניר. אחד אשדוד אחד,

בשומן או צמחי בשומן גלידה - הנדון שהמוצר קובע הארצי המזון שרות של פנימי תקן
 עולה אינה חידקים של הכללית הספירה אם לתקן מתאימים פירות) בטעם (גלידה חלב,

5 3  חידקים 10 על עולה אינה קוליפורם חידקי וספירת )1x10 ( בגרם חידקים 1x10 על
 בגרם, חידקיס lxio2 על עולה אינה חיובי קואגולז סטפילוקוקים ספירת ),0( בגרם

אחרים. פתוגניים מחידקים נקיים המוצרים וכן

הגלידה. בדיקות תוצאות :4 מסי לוח

1

1

1
ן

 רגימות |%
 ,שאינן
 לעונות

התקן |על
ן

 ה״כ0|
 דגימות,

 'שאינן
 (עונות

התקן ,על

 דגימות |%
 קוליפורם ,עם

לתקן ימעל
1
1

סהי׳ב |
 עם ,דגימות

 קוליפורם'
 לתקן |מעל

ו

 דגימות |%
 ספירה ,עם

 כללית1
לתקן |מעל

ן

 סה״כ |
 רגימות,
 ספירה עם1
 כללית |

לתקן !מעל

1
 םה״כ ,
דגימות י
1

1

השרות
הדוגם

ר
1

1
53.5 ן

1
53 ,

1
49.5 ן 49 1

1
15.1 ,

1
15.1 , 99 | באר-שבע

1
1 74.7 ן 74 1 69.7 ן 69 ן 32.3 , 32 1 99 |

1
אשקלון

r
1

1
64.1 ,

T
127 ן

1
56.6 ,

1
118 ,

1
23.7 ן

1
47 1

1
198 ב"ש+

אשקלון

 בביח״ר משני. זהןם גורם המהוות סיבות לאתר באשקלון הרפואי המרכז עם נסיון נערך
שמקורם משני לזהום מוקדים שקיימים והתברר משטחים לנקיון בדיקות 15 נעשו אחד  

העבודה. בתנאי

 מתברר כתושים. אגוזים כגון: לגלידה שמוכנסים לואי חומרי נבדקו אחר במקרה
 חידקי וספירת בגרם חידקים 7x105 מעל היא הכתושים האגוזים על הכללית שהספירה

בגרם. חידקים lxio4 מעל היא קוליפורם

 אך לתקן, מתאימות שאינן גלידות של )64%( המקרים אותם לכל ההסבר זה אין אומנם
 את יתנו המפקחת והרשות היצרן באם לתקן יתאימו מהמוצרים ניכר שחלק לודאי קרוב
 המדובר ושלגונים. לגלידות המוספים הלואי חומרי את לנקות והמלצותיהם דעתם

פרי. וחלקי צמוקים אגוזים, כגון: בחומרים
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בשד ומוצרי נבשר בקטריולוגיות בדיקות .5

 נקניק דגימות מתשווק. למעבדת מגיעות ומעובד בשר•טחון דגימות תדרום מחוז לגבי
ומהשווק. מהייצור למעבדה מגיעות ונקניקיות

"מרבק". ביח״ר - מהייצור בעיקר דוגם באשקלון הרפואי המרבז

השאר: בין אומר 1975 טחון בשר בדבר צו
בו: נמצאו אם ישווקו ולא אותו יחסין לא טחון, בשר אדם ייצר "לא

גרם. 20ב- סלמונלה מסוג חידקים א.

 גרם". באחד חיובי קואגולז אאוראום סטפילוקוקיס מסוג חידקים 1א103מ- יותר ב.

טחון. בשר בדיקות תוצאות :5 מסי לוח

הדיגום מקור

 לייצור מפעלים
טחון בשר

 (דימונה, איטליזים
אופקים).

סה״ב
דגימות

18

 שאינן דגימות סה״ב
 בגלל בצו עומדות
 סטפילוקוקים ספירת

חיוביים קואגולז

 סטפילוקוקים ספירת
חיוביים קואגולז

'7x10 גרם / /ד

‘1.5x10/- גרם 
^2x10 / גרם

 אינם אלה ותנאים טחון בשר לייצר מ*תר שלפיהם תנאים מתנה הצו אך קטן המדגם
 אחד.אין שמצד מראות והתוצאות בסופרמרקטים. לא גם ובד״ב באיטלזים קיימים

 באיטליזים גרועים הגיינה תנאי על מראות התוצאות ומאידך הצו דרישות על מקפידים

הנדונים.

הארצי. המזון שרות של פנימי תקן לפי התוצאות נקראו ומוצריו נקניק לגבי

ומוצריו: נקניק של הבדיקות תוצאות :6 ,מס לוח

1 0J ה״כ0 1 ׳0 0, \ ה״כ0 1 %' ה״כ0 1 %| ה״כ0| זסה״ב מקור
1 י דגי 1 י דגי | י דגי 1 י דגי | ׳ דגי 1 |דגימות דגימות, דגימות, דגימות 1 דיגום

ן ,שאינו ,שאינן ,עם ,עם !עם ספירה ,עם ספירה 'עם ספירה 'על ן
'מתאי-!׳ 'מתאימות 'אנטרו- אנטרו-’ ספירת' 'קוליפורם |כללית |כללית 1

1 |מות |לתקו |קוקים קוקים| [קולי לתקן מעל 1 לתקן ,מעל לתקן !מעל 1
1 ו1,לתל ן ןמעל !מעלי פורמים , ן 1 1 1 1ן 1 'לתקן 'לתקן לתקן 'מעל 1 1 1 1

ן 100 ן
1
24 ן

1
8.3,

1
2 1

1
37.5 ,

1
9 1 100 1 24 ' 24

1
ן באר-

שבע
ן 100, 38 ן 5 1 2 1 34 ן !3 ן 100 י

L
38 1

L
. 38 1 אשקלון



 חידקים 7x102 בגובה חיוביים קואגולז סספילוקוקים נמצאו מבאר-שבע אחת בדגימה

בגרם.

בשמודים בקטריולוגיות בדיקות .6

 כלן נלקחו הדגימות בבאר-שבע. המזון שרות ידי על למעבדה מגיעות שמורים דגימות

 מהשווק הם המוצרים וכל ומאחר אינקובציה למוצרים לעדור לא הוחלט מהשווק.

 בדיקות במוצרים נערכו ולכן כאינקובציה, כמוה בדרום השווק וטמפרטורת
בקטריולוגיות.

שמורים. בדיקות תוצאות - 7 מהי לוח
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| דגימות ה״כ0 | דגימות ה״כ0 1
1 חידקי עם 1 ספירה עם ן ,םה״כ

מעלי קוליפורם י מעל כללית 1 דגימות'
בגרם| ^102ל- בגרם| ^103ל- 1

1 12 1 24 1 24 י
1 3

J
1
1

4 י

שמורים סוג

 דגים שמורי

אחרים שמורים

 להסב היא הכוונה אך בלוח, המצוינות אלו מלבד נוספות בדיקות עוברים השמורים

הדגים. לשמורי בעיקר לב תשומת

 יתכן לכך. סברות ומספר זהום, על מעידות הבדיקות תוצאות או קטן המדגם אומנם

 הקופסה שאטימות ויתכן נקיים אינם הייצור וקוי יתכן מתאים, אינו העקור וזמן

זהום. של חדירה יש קרור למי עקור לאחר אותה מכניסים כאשר ולפיכן מלאה אינה

 מלאות, בקטריולוגיות בדיקות גם אינקובציה מלבד יבדקו השמורים כי מומלץ לפיכך

 ושינוי ייצור קווי נקוי על להעשיה להמליץ יהיה אפשר זה פיקוח ובאמצעות ויתכן
עקור. טמפרטורות

קפואים ופירות בירקות בקטריולוגיות בדיקות .7
 ירקות של מוצרים עבורם נבדקים באשקלון הרפואי למרכז שניתן השרות במסגרת

ודקו. תפור סנפרוסט, מביח״ר כגון: קפואים ופירות

קפואים (פירות) ירקות הנדון, שהמוצר קובע הארצי המזון שרות של פנימי תקן
בגרם חידקים 5x10s על עולה אינה חידקים של הכללית הספירה אם לתקן מתאימים

4 2 בגרם חידקים 5x10 על עולה אינה קוליפורם חידקי ספירת ),5x10 - (פירות
2 7

בגרם חידקים 1x10 על עולה אינה אנטרוקוקים ספירת ),1x10 - (פירות
2

פתוגניים. מחידקים נקיים המוצרים וכן)5x10 - (פירות
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קפואים. וירקות פירות בדיקות תוצאות :8 מסי לוח

דגימות ,% ,סהייכ דגימות % ן סה״כ דגימות! ,% ה״כ0, דגימות |% סה״כ ה״כ0
שאינן1 דגימות י אנטרו- עם ' דגימות 1חידקי עם1 דגימות' ספירה עם ן דגימות דגימות

|מתאימות |שאינן קוקים | עם |קוליפורם| חידקי |עם ספירה■כללית עם שנבדקו
,לתקן

1
ן

!מתאימות
לתקו1
1
ן

לתקן מעל  ן אנטרו-
 י קוקים

לתקן| מעל
ן

ן לתקן מעל ן

1 1
ן ן

 ןקוליפורם
לתקן 'מעל

1
ן

לתקן |מעל כללית
ן לתקן |מעל

!1

A

46.8 I 1
22 ן 14.9

1
ן 7

1 1
ן 21.3 ן 10 1 25.5 | 12

2
 בגרם חירקים 1x10 בגובת חיוביים קואגולז סטפילוקוקים נתגלו מקרים שבשני לציין יש

המוצר. אותו של שונות בדיקות בשתי והמדובר

מזון הרעלות .8
 ארעו ההרעלה מקרי דגימות). 52 (םה"כ מזון הרעלות מקרי 11מ- דגימות הובאו למעבדה

ומחנות. קבוצים מלונות, במפעלים,

 החידקים וספירת הכללית הספירה היו: מהם בחלק אך ההרעלה מחוללי נתגלו מהמקרים בחלק

 אפשרליחסן תמיד ולא משני זהום על מעידות הן כך,שבד״כ גבוהות הקוליפורם מקבוצת
 שגרם המזון אינן למעבדה המגיעות והדגימות מאחר בעבר צוין שכבר כפי ההרעלה. למחולל

 ו5לפי מוטעות. ולתוצאות משני זהום מאפשרות הדגימות מגיעות בה והצורה להרעלה,

 הנפגעים את לשלוח ובמקביל הדגימות את ולשלוח לארוז לדגום, כיצד לגורמים ליעץ משתדלים

מעבדתית. לבדיקה

 ברורים ותזכיר הוראות להוציא לאפידמיולוגיה המחלקה לאנשי ליעץ המקום כאן ואולי

מזון. הרעלות בנושא ולטפל לדגום כיצד בדבר, לנוגעים

תלונות .9
 36 נבדקו למאכל. ראויים שאינם מזון מוצרי על אזרחים של תלונות נכללות זה בסעיף

 המקרים בכל למאכל. המזון התאמת לאי הגורם ונמצא מוצדקות היו 25 ומתוכן תלונות

הטיפול. להמשו המתאימים לגופים הממצאים הועברו האלה

שונות .10
 בלתי בדיקות וכן הנ״ל לסעיפים משתיכים שאינב המזון מוצרי אותם כל נכללים זה בסעיף

שגרתיות.
 התברואה מחלקת ידי על נעשית הדגימה במחוז, במפעלים במטבחים מזון מדגמי בדיקת א.

 בדיקות נעשו שונים, ארועים 3מ- דגימות 17 נתקבלו הבריאות. לשכת של

בארוחה. אחד במרכיב לפחות קוליפורם בחידקי משני זהום ונמצא מלאות בקטריולוגיות
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 כאשר באשקלון הרפואי המרכז עבור בוצעו עבודה, וכלי משטחי לנקיון בדיקות ב.

לגלידה. מביח״ר הגיעו המדגמים כל

למדי. גרועים במפעל ההגיינה שתנאי ונמצא דגימות 15 נבדקו ה"כ0

 היצרן. ידי על למוצהר מתאימים הם באם הדגימות נפחי מדידת ג.

תנובה. של במוצרים דגימות 20 נבדקו ה"כ0

דגימות. 23 נבדקו םה"כ בלחם. לחות אחוז מציאת ד.

 אגוזים םלטים, ממרחים, מרק, שקדי ביצים, אבקת כגון: מוצרים נבדקו ה.
מיובשות. וביצים בישול מלח מרגרינה, טחונים,

 לברר נסיונות או תלונות בעקבות או לתכנון בהתאם או נבדקו אלו כגון מוצרים
משני. לזהום גורם מהוים הם האם

 בדיקות. 473 בהן ונעשו דגימות 129 נבדקו שונות בסעיף םה"כ

הערות:

 להסביר, כיצד משמר. חומר בתוכם יש היצרן להצהרת בהתאם וממרחים סלטים א.
בגרם, חידקים ^105ל- מגיעה הכללית הספירה בקור, והשמור ההצהרה שלמרות

9
 המשמר החומר אם בגרם. חידקים 7x10 ל- מגיעה אנטרוקוקים מסוג חידקים וספירת

 ללא נאכלים אלה שמוצרים בעובדה להתחשב כדאי להוסיפו? מדוע יעיל, אינו
המוצר. לגמר ועד אכילה לשם האריזה מפתיחת ימים מספר ועוברים בישול,

 כבר משני, זהום גורם כשלעצמם שהם בגלידה ופירות צמוקים אגוזים, בנושא ב.

 צורך שיש ליצרנים, בהוראות שוב להדגיש כדאי אך בגלידות הדן בפרק צוין
לגלידה. הוספתם לפני אלו חומרים לנקות

 שספירה ומתברר בקונדיטוריות בשמוש הנמצאות מרגרינות נבדקו: זה בסעיף ג.
 וזוהיא מאד יתכן בגרם, חידקים 1x10^ מעל מגיעה במרגרינה חידקים של כללית

לתקן. קרמים התאמת לאי הסיבה
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סרולוגיה ב.

הסרולוגיות. הבדיקות סכום :9 מסי לוח .1

בדיקות ה״כ0|%חיוביים| חיוביים י |מס דגימות ה״כ0 1 הבדיקה סוג

1 T 1 7,694 1 דם סוג
1 1 1 7,694 1 Rh
1 2.94 1 50 1 1,700 1 Rh ל- נוגדנים
1 1.75 1 119 1 6,768 1 ו.ד.ר.ל.
1 0.36 1 11 1 3,055 1 קאהן
1 0.24 1 9 1 3,714 1 רפפורט
1 8.33 1 1 1 12 1 וידל

1 1
ן ן 31 >Xס

Incompatibility
617 1 1 1 393 1

ן אדמת
1 1

1 L
1 437 1

J
המוגלובין

:העדות

 צזל שיקול מתוך רפפורט בשיטת עגבת לבדיקות קאהן שיטת הוחלפה 1976 ביולי
 בקורות כולל אלו לבדיקות אנטיגן .false positive לגבי מהימנות יתר

בתל-אביב. הציבור לבריאות המעבדה ידי על מסופקים

HI אדמת לנוגדני בדיקות .2

זה. בנושא המעבדה פעילות סכום מובא 10 מם' בלוח
 המעבדה וכן מרקפטו-אתנול, באמצעות לאבחון נוספת עזר שיטת שנלמדה לציין יש

 משלים קבוע לבדיקת סרום סטפילוקוקים. באמצעות נוספת שיטה הפעלת בתהליך

 ועזרה יעוץ בהדרכה זו מעבדה לעובדי נתונה תודתנו ביפו, לאדמת למכרז נשלח

הבדיקות. וישום לימוד שלבי בכל לנו ומוגשת לנו שהוגשה

V
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.HI אדמת לנוגדני בדיקות סכום :10 מם' לוח

ה״כ0 1 פירוט '

393 1
ן לאדמת HI נוגדני לבדיקת !דגימות

617 1
ן במעבדה שבוצעו לאדמת HI !בדיקות

9 1
1 HI מבחן באמצעות כאדמת שאושרו !מקרים

42 1 הסתימה והבדיקה המגעים עם שהגיעו דם !דגימות
1

75 1
ן במגעים צורך היה שלא !דגימות

10 1 ביפו
ן אדמת למרכז משלים לקבוע שנשלחו !דגימות

30
1 בלקיחת

1
 רב אחור עקב הסתימה לא שהבדיקה !דגימות
שניה דגימה נשלחה שלא או ראשונה 'דגימה

7 1 בקיבוצים אדמת מוקדי לברור דגימות1

111 1 נוגדנים כייל לברור 'דגימות

5 1 חיסון לאחר לבקורת 'דגימות

245 1 הפוריות בגיל בנשים בדיקות ה״כ0'

20 1 הפוריות בגיל בנשים סרונגטיביות ה״כ0'

8.1 1
J_____

הפוריות בגיל בנשים סרונגטיביות 'אחוז

3 t. חמוגלובין בדיקות
המוגלובין. בדיקות 437 בוצעו בירוחם" חרך בגיל בילדים דם "חוסר סקר במסגרת

מירושלים. ניקמן פרופ' הסקר מתכנן

כימיה ג.

 בחצי כימאית של קליטתה עם שופכין במי כימיות בדיקות בביצוע הוחל 1976 במאי
 הציבור לבריאות במעבדה - הכימית במעבדה השתלמות ולאחר הקליטה משרד מטעם משרה

 בתהליך והפעלתם. מכשירים התאמת סטנדרטיות, עבודה שיטות לימוד בתל-אביב,

 הבדיקות אתירוב במעבדה מבצעים שהיום כך בדיקות מערכת הוקמה הדרגתי

 עם אך נתקבל, שלא מכשיר בגלל שהתעכבו חנקן לבדיקות פרט שופכין במי הסטנדרטיות

אלו. בדיקות בביצוע הוחל הדו״ח כתיבת
c
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J

c

J

סקרים:- זו במסגרת נעשים שגרתיות לבדיקות פרט

 רם חוות באמצעות תממון כאשר בבאר-שבע" חקלאי לניצול קולחין "איכות סקר .1

במעבדתנו. מבוצעות והבדיקות

 הבדיקות כל הטיהור. מתקני מערכת כולל במחוז" הקולחיך איכות "להערכת סקר .2

במעבדה. מבוצעות

ממומן בבאר-שבע. הטיהור למכון והנכנסים היוצאים השפכים איכות על מעקב .3

בב הציבור לבריאות המענדה ע״י 1977ב- הביצוע . באר-שבע וו

דגימות. 67 נבדקו כ סה" - שופכין במי שבוצעו הבדיקות :11

1 ה"כ0
| בדיקות

1

1
r
הבדיקה סוג .  מספר '

|סדורי

' 54 1 צבע ' 1 י
1 55 1 PH - הגבה י 2 1

1 57 1 כללי מוצקים י 3 י
י 57 1

ן
קבוע 1
I 4 י

1 57 1 נדיח 1 5 1

1 57 1
ן מתרחיף מוצקים י 6 י

1 57 1
ן

קבוע 1
ן

7 י

י 57 1
ן נדיף 8 '

' 57 1
ן מומסים מוצקים 9 י

1 57 1
ן

קבוע 1
ן

10 1

' 57 1
ן נדיף י 11 י

' 35 1
ן שוקעים מוצקים י ן

12 י

' 57 1 BOD ביוכימיה חמצן צריכת 1 13 1

' 43 1
j cod כימית חמצן צריכת ' 14 י

1 34 1 DO מומם חמצן י 15 י

' 24 1 כלורודים י 16 '

1 10 1

1
עכירות '
1

17 '

| 825 1 בדיקות סה״כ |
K
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נוספים עבודה ונושאי הקרים ד.

 ופנים. חוץ גורמי עבור המבוצעים ושרותים מחקרים סקרים, רשימת בזה מובאת

 ובחלקם ,1977 לשנת וימשך 1976 בסוף חחל וביצועם ,1976ב- תוכננו בחלקם

:-1976ב- ונסתיימו בוצעו

 בארח״ב הבריאות משרד ע״י נתמך בירוחם" חרך בגיל בילדים דם "חוסר סקר .1

 מבוצע הסקר מירושלים. ניקמן פרופ' הסקר מתכנן חגיוינט. עם פעולה בשיתוף

 לסקר במעבדה. בוצעו הבדיקות וכל בבאר-שבע הבריאות לשכת עם פעולה בשיתוף

בביצוע. ב' שלב דגימות, 437 וכלל 1976ב- בוצע אי. שלב שלבים: 2 יש זה

 בן־גוריון, אוניברסיטת מטעם Cytomegalovirus על מקיפה עבודה תוכננה .2

 1977ב- תבוצע העבודה סרוב. דרי עומד הצוות בראש הבריאות. למדעי המרכז

במעבדה. יבוצע מהבדיקות הלק כאשר

 הבריאות בלשכת מבוצע הסקר בבאר-שבע". חקלאי לנצול קולחין "איכות סקר .3
 - מימון במעבדה. מבוצעות המעבדתיות הבדיקות כל כאשר בבאר-שבע, המחוזית
רם. חוות באמצעות

 הטיהור מתקני פעולת הערכת כולל להשקייה" הקולחין איכות "להערכת סקר .4

בבאר-שבע. הבריאות בלשכת מבוצע במחוז.

 החולים בית של נשים ממרפאת לנשים מתוכנן סקר במסגרת שגרתיות בדיקות בוצעו .5
.Neisseria gonorrhoeae ל- בי) (מחלקה

דגימות. 272 סה"כ תיכון, לתלמידי שגרתיות שתן בדיקות בוצעו 1976 בשנת .6

סטרפטוקוקלי. לזהום חשד בגלל מרחבים האזורית במועצה גרון" "משטחי סקר בוצע .7

אופקים. בעיירה כנ״ל סקר .8

 בשנים הדרום במחוז שתיה מי של מיקרוביאלית איכות על דוחו״ת קובץ פורסם .9
במעבדה. בוצעו הבדיקות כל כאשר ערן י. ידי על 1975-1974

 התברואה מחלקת עם פעולה בשיתוף בוצע במקוואות", מחטא חומר "יעילות על סקר .10

.בלשכה

 רחיבות תנובה ממחלבת ששווק ומוצריו חלב על "פיקוח בנושא דו״ח פורסם .11

".1976־1972 בשנים הדרום למחוז

 הדרום במחוז שתיה" מי של מיקרוביאלית "איכות על דוחו״ת קובץ בהדפסה .12

במעבדה. בוצעו הבדיקות כל כאשר ערן, י. ידי על 1976-1975 בשנים

.1976 בשנת הדרום במחוז אדמת" "בדיקות בנושא דו״ח בהכנה .13
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פיתוח תכניות ה.

 הבריאות. משרד של חאחרות למעבדות מבאר-שבע המרחק עקב נפתחת בבאר-שבע תמעבדה

 היתה זו ששיטת ברור לירושלים. או לתל-אביב בדיקת כל לשלוח נאלצו 1968 לשנת עד

 - ונשבר התקלקל, לאבוד, תלו הבדיקות של מבוטל לא שחלק כיוון יעילה בלתי
באחור. הגיעו הבדיקות תוצאות גם מאידך

 השגרתית בעבודה הרות, לנשים סרולוגיות ובדיקות מים של שגרתיות בבדיקות הוחל

זה. בכיוון תפתח שהמעבדה מובן והיה במקום נוספות בדיקות דרשו שגרתית והבלתי

 סיבה באותה קשורות לפיתוח והתכניות במלואה מנוצלת המעבדה היום של במתכונת

 השרותים במסגרת הציבור בריאות בעיות לפתרון יעיל שרות מתן של ראשונית

באזור. הבריאותיים

 העקרי והתנאי מירבית עדיפות כאן שקבלו חדשים תחומים 2 לפיתוח תכנית קיימת לפיכך

ותקציב. אדם כח הוספת הוא זו תכנית לביצוע

מוקדם). תכנון (בשלבי שתיה למי כימיות בדיקות ביצוע .1

למזון. כימיות בדיקות ביצוע .2

 במפעלים אויר מזהמי לניטור מעבדה הקמת הוא עליו הדעת את לתת שראוי נוסף תחום

במחוז.

 יהיה הפיקוח מכך וכתוצאה הציבור לבריאות במעבדה להיעשות חייבות אלו בדיקות
יותר. יעיל
בה. הכרוך כל עם חדשה יחי־־ה בהקמת מדובר זה תחום שבפיתוח ברור

סכום .ו

בבאר-שבע. הציבור לבריאות המעבדה בהתפתחות מפנה מציינת 1976 שנת

 המעבדה בין דו-סטריים הדוקים קשרים נוצרו חדשים, בנושאים לעבוד החלה המעבדה

 הבריאות למדעי מרכז לנגב, המרכזי ביה״ח כגון: במחוז אחרים גורמים ובין

 שהמעבדה לומר ניתן כללי שבאופן כך ופיתוח, למחקר והרשות בו-גוריון באוניברסיטת

 ספק ואין בסביבה הבריאותיים השרותים במסגרת חשוב בריאותי גורם היום מהווה

ויגדל. ילך שתפקידה

c
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 המרכזיות. המעבדות מעבדות: בארבע בדיקות ומספר דגימות מספר על נתונים

 ע״ש הצבור לבריאות המעבדה של בלבד); המחוזית המעבדה על (נתונים ירושלים

 המחוזית); המעבדה כולל כולה, המעבדה על (נתונים אבו-כביר פליכס,
באר-שבע. הצבור, לבריאות המעבדה ושל חיפה הצבור, לבריאות המעבדה של

 חיפה תל-אביב, (ירושלים, הצבור לבריאות במעבדות ובדיקות דגימות מספד

1976ב- ובאר-שבע)

| באר-שבע חיפה תל-אביב ירושלים |בדיקותהבדיקות סוג דגימות בדיקות דגימות בדיקות דגימות |בדיקות דגימות

5,395| 1,183|11,471 4,958 28,010115,537141,8611 20,773 בקטריולוגיות

ן
1,263 671 1,027 | 353|10,255| 7,250 פרזיטולוגיות

31,722, 8,524 17,103 9,643 33,0641
1
18,772 '1,267

ן
955 סרולוגיות

4,252| 3,924|31,272|11,163
1
39,975 ן 19,937

1
7,948 ן 3,896 ות סניטרי

825'
1

67 42 25 1,578| 132 - 1 - כימיות

483, 483 5,111 1,149 2,3461
1

2,346
.

1 
ן

- שונות

42,677| 14,181|66,262|27,614
1
105,982 ן 56,614

1
61,3311 32,874 ה״כ0

0 Vובאר-שבע חיפה תל-אביב, ירושלים, המחוזיות במעבדות ובדיקות דגימות ה״כ

בדיקות י דגימות ' הבדיקות סוג

86,737 , 42,451 ן בקטריולוגיות

12,545 I 8,274 | פרזיטולוגיות

83,138 ' 37,894 י סרולוגיות

83,447 ן 38,925 ן סניטריות

2,445 | 224 | כימיות

7,940 י 3,515 ' שונות

276,252 , 131,283 ן ה״כ0
(
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