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 ג"התשע, בתמוז ה"כ

2013 יולי 03      

15/13 ר:מס' חוז     

 אפידמיולוגית חקירה במסגרת לגיונלה לבדיקת מים דגימות משלוחהנדון: 

 

 

 

37598913סימוכין: 

 : לשכת ראש שירותתת יחידה מפיצה

: מחלת הלגיונרים, מעבדות, בריאות הציבורמילות מפתח

בודה משלוח דגימות מים לבדיקת לגיונלה במסגרת חקירה אפידמיולוגית : קביעת נוהל עמטרה .א

: מיידיתתחולה .ב

 : רקע .ג

במסגרת החקירה של אירועי תחלואה במחלת הלגיונרים מבוצע מכלול פעולות על ידי לשכת  .1

 הבריאות בכדי לאתר את מקור התחלואה ובכדי למנוע תחלואה נוספת. 

ה במחלת הלגיונרים מטעם התכנית הלאומית למניעת נוהל ארצי לביצוע חקירה של תחלוא .2

 ליגיונלוזיס יופץ בנפרד כחוזר ראש שירותי בריאות הציבור.

במסגרת החקירה נלקחות לרוב דגימות מים אשר נועדו לאתר ולכמת חיידקי לגיונלה  .3

במערכות מים המהוות מקור חשיפה אפשרי של החולה/ים, בהתאם להחלטת רופא המחוז או 

 פה וההנחיות המקצועיות של גורמי בריאות הסביבה במחוז.רופא הנ

ישנה חשיבות לטיפול מהיר ומוכוון בדגימות אלה על מנת לאתר זנים מחוללי מחלה  .4

פוטנציאליים ולאפשר בהמשך ניתוח והשוואה של זנים אלה בשיטות מולקולאריות וכן לעמוד 

 על מצב מערכת המים בכדי לכוון פעולות מתקנות.

מך זה להנחות את אופן משלוח הדגימות לבדיקת לגיונלה במסגרת חקירה מטרת מס .5

 אפידמיולוגית.  
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 :ההנחיה  . ד

 או רופא הנפה לואה יתבצע על פי החלטת רופא המחוזדיגום מים במסגרת חקירת תח .1

באופן ובהיקף אשר יתבססו על  או מי מטעמם ובהתאם להנחיות מהנדס המחוז

 הנתונים האפידמיולוגיים והסביבתיים.

באירועי תחלואה חוצי מחוזות תתואם פעילות המחוזות ע"י גופי המטה בשירותי  .2

 בריאות הציבור 

ולא באופן  בלבדמשרד הבריאות  המועסק ע"ים מוסמך הדיגום יבוצע על ידי דוג .3

 .ע"י הגוף / מוסד אשר נחשד שבו אירעה תחלואה פרטי או עצמאי

אופן הדיגום ותנאי משלוח הדגימות יהיו בהתאם להנחיות של משרד הבריאות  .4

 בנושא דיגום מים כפי שמתעדכנות מעת לעת.

אך ורק למעבדה  נהתשלח ות הנלקחות במסגרת חקירה אפידמיולוגיתהדגימ .5

 המשתייכת ל"רשת מעבדות הלגיונלה" של משרד הבריאות )כמפורט להלן(.

זאת, להבדיל מדגימה שגרתית לצרכי פיקוח אשר ניתן לדגום ע"י כל דוגם בעל  .6

הסמכה ולהעביר לבדיקה בכל מעבדה אשר הוכרה לצורך זה ע"י ראש שירותי 

 בריאות הציבור באמצעות המחלקה למעבדות.  

מוכרות מעבדות הלגיונלה" של משרד הבריאות,  רשת"המעבדות הנמנות על  כל .7

נכון ליום פרסום חוזר לצורך ביצוע בדיקת לגיונלה במים במסגרת חקירת תחלואה )

 המעבדה הארצית לבריאות הציבור ע"ש פליקס ת"אחיפה, המעבדה המחוזית  – זה

תתבצע ופא; בהמשך אסף הרהמעבדה למיקרוביולוגיה קלינית במרכז הרפואי ו

אר שבע וירושלים לאחר קבלת הכרה, כפי בהבדיקה גם במעבדות המחוזיות 

  שיפורסם בנפרד(. 

 או רופא הנפה רופא המחוזהינה של  בתוך מעבדות הרשת ההחלטה על יעד המשלוח .8

או כל שיקול לוגיסטיקה, זמינות דחיפות ביצוע, גיאוגרפיה, בהתאם לשיקולים כגון 

 .ענייני אחר

העברת דגימות תבוצע בתיאום בין המחוז/נפה לראש התחום הרלבנטי במעבדה  .9

 המיועדת.

 .ללא תשלוםהבדיקות תבוצענה  .10

 :המעבדות של משרד הבריאות המעבדות החברות ברשת .11

ותספקנה תוצאה איכותית  SMאו  ISOבדיקת מים בהתאם לשיטת  נהבצעת .א

 .כמקובל וכמותית

במסגרת חקירה עפ"י העקרונות  דגש מיוחד על טיפול בדגימות תשמנה .ב

המעבדתיים שיקבעו בחוזר שירותי בריאות הציבור העתידי בנושא שיטות חקירה 

 להבדיל מבדיקות לצורך פיקוח(.זאת של תחלואה בלגיונלה )

 

לא בתוקף
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בדיקות בתווך / מטריקס שאינו סטנדרטי )למשל ממכשור, מסננים וכיו"ב(  .ג

 ר. מעבדת אסה"בדיקה בלגם  נוסףבתועברנה 

תיתנה יעוץ מקצועי ללשכות הבריאות בנושא נטילה והעברה של בדיקות מעבדה  .ד

 ללגיונלה במים לפי עניין.  

תהיינה זמינות לקליטת דגימות וטיפול בהן מבחינת כ"א, ריאגנטים וכו' בהתאם  .ה

 .ע"י מחלקת המעבדות להיקף שיקבע

בשיתוף פעולה ויספקו סיוע וגיבוי הדדי )לדוגמא במקרים של מצוקת  תפעלנה .ו

 כ"א או מלאי ריאגנטים או בעת התפרצות תחלואה או אירועים חוצי מחוזות(.

במעבדות  באופן שגרתי עם המעבדה לסיווג מולקולרי של לגיונלה תעבודנה .ז

 המרכזיות בירושלים בכדי לאפשר ניתוח של מחוללי מחלה פוטנציאליים

ואפידמיולוגיה מולקולארית ברמה לאומית, לרבות העברת כל המידע, דגימות 

 3/13ותבדידים חיידקיים )בהתאם לחוזר 

http://www.health.gov.il/hozer/BZ03_2013.pdf  ). 

 ום החקירה האפידמיולוגית.תשמורנה את הדגימות המקוריות והתבדידים עד ת .ח

סטנדרטיים בהתאם להנחית  בקביעות במבדקי איכות חיצוניים בינ"ל תעמודנה .ט

התכנית אשר יקבע ע"י מבדק איכות ייעודי התאם לצורך בוב המחלקה למעבדות

 הלאומית למניעת לגיונלה.

במסגרת חקירה בטפסים אחידים לקבלת דגימות ולמתן תוצאות  תעשנה שימוש .י

 . י שיופיעו בנוהל החקירה הלאומיכפ מעבדה

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                

 

                                                                            
 פרופ' איתמר גרוטו                                                                          

 ראש שירותי בריאות הציבור                                                                   
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