
 
 

 שרותי בריאות הציבור

 סקר ילודים

 בדיקות סקירה ביילודים

 4102סיכום שנת 

 שרותי בריאות הציבור 

 התוכנית הארצית לבדיקות סקירה ביילודים

 

הארצית לבדיקות מטרת התוכנית בבריאות הציבור. המרכזי אש העמוד מהווה את רפואה מונעת 

 ., את הנמצאים בסיכוןמדינת ישראל יל יילודלכמ ,בדיקת מעבדהאתר באמצעות ל ביילודיםסקירה 

שגילוי מוקדם שלהן )מטבוליות ואנדוקריניות( מוגדרת של מחלות  העבור קבוצהבדיקה הינה 

 ית טיפול מונע.ימאפשר הקנ

החולים, ממחלקות היילודים של בתי )של משרד הבריאות( מרכזית דגימות נשלחות למעבדה 

 מטיפות החלב ומיילודים שנולדו בלידת בית.

צדדית, אלקטרונית ואוטומטית בין בתי החולים והמעבדה -קיימת מערכת דיווח דו 4112מאז שנת 

המעבדה מחזירה במשוב יומי את  .יממה האחרונהאצלו בלידות ההמרכזית. בית החולים מדווח על 

אחת לחודש נעשית השוואה  את תוצאות הבדיקות.רשימת הדגימות שנקלטו לעבודה ומאוחר יותר 

 אל מול קובץ יילודים שמתקבל ממשרד הפנים.

 :4102עבור שנת 

מהרשומות במעבדה קיימת גם רשומה מקבילה  72%עבור  .רשומות 010,110קיימות במעבדה, 

ים הנותרים כוללים פלסטינים שנולדו בבתי חול 3%במשרד הפנים, כלומר אזרחים שנולדו בארץ. 

 בארץ, ילדי זרים, נולדו בפונדקאות בחו"ל, משפחות יהודיות תושבים שאינם אזרחים.

 מהיילודים שהינם אזרחים! 77%-וא של מעל להכיסוי ה

 מכלל היילודים, לא נבדקו משום שההורים סרבו לבדיקה.  1.04%יילודים שהם  402

למרות שבמערכת בית החולים , שנולדו בבית חולים, לא נתקבלה דגימה אזרחים יילודים 004בור ע

. מכתבים נשלחו למחלקות הרלוונטיות עם דגש שעל פי חוזר מנהל רפואה דיגוםביצוע היש רישום ל

באחריותם להשתמש במערכת הדיווח האלקטרונית על מנת לוודא בזמן אמת כי עבור כל יילוד יש 

 .במעבדהמשוב חוזר על קליטת דגימה 

ממחלקות טיפול  7%מהדגימות מגיעות ממחלקות היונקים,  70% ,בתי החוליםמיילודים עבור 

יחידה דרך ה םבסמוך ללידת ועבראשר  יםפג םגם אם אינ נכללים יילודיםנמרץ ביילוד/ פגייה )

 לטיפול נמרץ ביילוד(.



 
 

 שרותי בריאות הציבור

 סקר ילודים

לא נתקבלה  יילודים 27עבור  ןלידות בית, מתוכ 112היו  4102על פי הרשומות במעבדה, בשנת 

 בדיקה.

מכלל הבדיקות הראשונות אינן עומדות בדרישות לביצוע הבדיקה ונדרש דיגום חוזר  1.70%

יכנסו לשימוש כרטיסי דיגום )כרטיסי גאטרי(  4102המעכב מתן תשובה ואבחנה. במהלך שנת 

 חדשים עם יכולת וקצב ספיגה טובים יותר.

על מבוצע בודה מכל בתי החולים בארץ למעבדה המרכזית. השינוע הבדיקות מועברות בכל יום ע

 ידי חברת שליחויות חיצונית.

 שעות מהלידה.  21-24מועד דיגום דם היילוד עבור הבדיקה הראשונה 

 .ימים 2מתחת לגיל  יםילודנן עבור יהי ,במעבדהבעת קליטתן  ,מהבדיקות הראשונות 72%

ימים, מסיבה רפואית, יש לשלוח דגימה  01המאושפז מעל  על פי חוזר מנהל רפואה, עבור יילוד

ימים  01מהמאושפזים מעל  22%התקבלה בדיקה שנייה עבור  4102שנייה. בפועל בשנת 

 (.33 -ל 41)השאילתא בדקה האם נתקבלה בדיקה שנייה עבור יילודים שנולדו בשבוע היריון שבין 

 –ימי עבודה )לרוב יומיים(  3פצות תוך התוצאות מו ,מהבדיקות שמתקבלות במעבדה 77%עבור 

 זאת על פי התחייבות מדיניות האיכות של המעבדה.

 .false positive –בקשות לבדיקה חוזרת עקב רמה גבולית נדגמו בקהילה ונמצאו תקינים  244

בקשות לבדיקה חוזרת עקב רמה גבולית נדגמו במהלך האשפוז )בעיקר פגים( ונמצאו תקינים  212

– false positive. 

 מכלל היילודים קבלו הפנייה לרופא מומחה כבר בבדיקה הראשונה. 1.11%יילודים שהם  021

 אובחנו כחולים. 072 -נמצאו בריאים ו 01יילודים הופנו בדחיפות לרופא מומחה, מתוכם  412

 תריסיות, כלומר-בעיקר תת false negativeבממוצע רב שנתי, בכל שנה יש מקרה או שניים של 

 חולה שהסקר עבורו היה תקין.

 : אבחנות בעקבות הפניה

 21-גבוה מ TSH תריסיות חמורה כלומר-מתוכם עם תת 72) 0:0,421תריסיות -עם תתאובחנו  022

 (0:4,211 של להם שכיחות רב שנתית

 0:42,111)שגשוג יתר של בלוטת יותרת הכליה(  CAHעם אובחנו  2

 0:2,111( עם שכיחות רב שנתית של PKUמתוכם  2עם מחלות מטבוליות אחרות )אובחנו  22 

 

כל נזק בלתי הפיך וסכנת של תחלואה חמורה עם  מקרים בשבוע 2במניעת לסיכום, אנו מסייעים 

 !מחלההזאת עוד לפני התפתחות סימני 


