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  נוהל דיווח מיידי אודות מחלות מסוכנות                                          
  
  
  

  :כללי  .1
  

 מוסדות הבריאות לדווח נדרשים, בהתאם לפקודת בריאות העם  1.1
לאומית -ללשכת הבריאות אודות חולים במחלות בעלות חשיבות בין

מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית , המחייבות הודעה מידית
  .ומחלות המחייבות הודעה קולקטיבית

  
רשימת המחלות המחייבות דיווח מפורטת בפקודת בריאות העם   1.2

הרשימה מתעדכנת מעת לעת ). 'ג',  ב',חלקים א, 11סעיף ', תוספת ב(
  .בהתאם לצורך

  
לאור הניסיון שנרכש בהתמודדות עם מחלות מסוכנות ובהתחשב   1.3

עולה הצורך לרכז מידע רלבנטי ולבנות , בסיכונים פוטנציאליים
  . לחולים במחלות מסוכנותחשדגם בהתעוררות , תמונת מצב

  
  :מטרת הוראת העבודה  .2
  

כולל , ח מיידי אודות חשודים במחלות מסוכנותהגדרת נוהל דיוו  2.1
 .זרימת המידע ותחומי אחריות של הגורמים השונים, פירוט המחלות
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  :תוכן הוראת העבודה  .3
  

כל על , )4.1רוט המופיע בנספח על פי הפי(עם זיהוי חשוד כחולה במחלה מסוכנת   3.1
, א"מד ,מרפאת קופת החולים, בית חוליםלרבות (פואי במוסד או ארגון ר רופא

, המחוז את פרטי החולה/ להודיע לרופא הנפה)מכון לרפואה משפטית ואחרים
הפרטים שיועברו יהיו זהים לפרטים המדווחים אודות חולה . מיידיבאופן 

  .במחלות מסוכנות
  

  .דיווחמחוזי כדי לוודא קליטת ה/הדיווח יועבר טלפונית לרופא הנפתי  3.2
  

המחוז יודיע לראש שירותי בריאות הציבור ולמחלקה לאפידמיולוגיה /רופא הנפה  3.3
  .ומחלות זיהומיות

  
 :ראש שירותי בריאות הציבור יודיע לגורמים הבאים  3.4

  

 .משרד הבריאותל "מנכ 3.1.1
 .משרד הבריאותל "המשנה למנכ 3.1.2
 .ראש מינהל הרפואה 3.1.3
 .ל להסברה ולקשרי חוץ"סמנכ 3.1.4
 .ח"מנהל האגף לשע 3.1.5
 מ"ר הצט"יו 3.1.6
 ראש המרכז לבקרת מחלות 3.1.7

 
ראש שירותי בריאות הציבור יחליט אודות הצורך בנקיטת פעולות אופרטיביות   3.5

חיסונים למגעים /מתן טיפול רפואי, כדוגמת ביצוע חקירה אפידמיולוגית, נדרשות
  .'וכו

  
  .4.2מפורטים בנספח , מספרי הטלפון של כל בעלי התפקידים המדווחים  3.6

  
  :נספחים  .4
  

  .פירוט המחלות המחייבות דיווח אודות חשוד כחולה 4.1
 .דרכי התקשרות לבעלי תפקידים 4.2

  
  :מסמכים ישימים  .5

  

 .פקודת בריאות העם  5.1
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   4.1נספח 
  

  פירוט המחלות המחייבות דיווח אודות חשוד כחולה
  

  :     *לאומית המחייבות הודעה מידית-כלל המחלות בעלות חשיבות בין  .א
  

 .אבעבועות שחורות )1
  

 .בוטוליזם )2
  

 .גחלת )3
  

 .דבר )4
  

 .טולרמיה )5
  

 .כולירה )6
  

 .מחלה הנגרמת על ידי נגיף האבולה )7
  

 .מחלה הנגרמת על ידי נגיף מרבורג )8
  

 .הקדחת לס )9
  

 .קדחת נגיפית המורגית אחרת )10
  

  .קדחת צהובה )11
  

 :    *חלק מהמחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית  .ב
  

 .קדחת השקע האפריקאי )1

 ).SARS(תסמונת נשימתית חמורה חדה  )2
  

 .שיתוק ילדים )3
  

  .שפעת עופות  )4
  
  .רשימת המחלות מתעדכנת מעת לעת בהתאם לצורך* 

  
יות לה השפעה חמורה מיידית על בריאות הופעת מחלה זיהומית כלשהי שעלולה לה  .ג

 .הציבור
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   4.2נספח 

  דרכי התקשרות לבעלי תפקידים

  
  

' מס מספרי טלפון

 'סד
 שם הגורם

  נייד  משרד

1. 
 רופאים נפתיים

   

  מרכזייה04-6099000/22  עמוס מור ר"ד עפולה 
  ישיר-04 - 6528689/7

050-6242561  

   מרכזייה-04 - 6710300   חביבר סוניה"ד  טבריה  
   ישיר-04 – 6726365

050-6242576  

  צפת 
   

   מרכזייה-04 - 6994222   אהוד מירוןר "ד
   ישיר-04 - 6994208

050-6242585  

  עכו  
   

   מרכזייה-04 - 9955111  שיהב שיהב ר"ד
   ישיר-04 – 9955101

050-6242569  

   מרכזייה-04 - 6557888  ר חיים רוטברט"ד  נצרת 
   ישיר -04 – 6557000

050-6242580  

  חדרה   
  

   מרכזייה-04 - 6240801  ר  אירנה  וולוביק"ד
   ישיר-04 – 6240805

050-6242527  

  נתניה  
 

   מרכזייה– 09 -8300111  ר שמואל גרוס"ד
   ישיר-09 – 8300119

050-6242650  

  פתח תקווה   
  

   מרכזייה-03 - 9051818  יורם סיון ר"ד
   ישיר-03 – 9051851

050-6242649  

  רחובות  
   

   מרכזייה-08 - 9485858   אריקה כהןר"ד
   ישיר-08 – 9361927

050-6242651  

  רמלה   
   

   מרכזייה-08 - 9181212  אסתריה ברק ר"ד
   ישיר-08 - 9181213

050-6242655  

  050-6242867  08-6374279  ר מאיה גרברניק"ד  אילת  

2. 
 רופאים מחוזיים

   

   מרכזייה– 03 -5634848   תמי שוחטר"ד  תל אביב   
   ישיר- 03 -5634704

050-6242629  

  מרכז  
   

   מרכזייה08 - 9788660  עפרה חבקין ר"ד
   ישיר- 08 – 9788667

050-6242666  

   מרכזייה– 08 -6464711  אילנה בלמקר ר"ד ש " ב-דרום  
   ישיר-08- 6464701

050-6242700  

   חיפה  
   

   מרכזייה– 04 - 8633111  שמואל רשפון ר"ד
   ישיר-04 – 8632914

  

050-6242501  
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  ירושלים  
   

  ' מרכ-02 - 5314811/00   שטייןחן זמירר "ד
   ישיר–02 - 5314800/2

050-6242601  

   מרכזייה-04 - 6557888  מיכל כהן דר ר"ד צפון 
   ישיר-04 – 6557803

050-6242552  

  מרכזייה– 04-6745811   שמעון שרףר"ד  אשקלון 
   ישיר-08-6745600/2

052-2243838  

ראש שירותי בריאות  .3

 הציבור
  050-6242011  02-6247850 ר אלכס לבנטל"ד

  
 

  

 מספרי טלפון שם הגורםסדורי' מס

  נייד  משרד      

מנהלת המחלקה  .4

 למחלות זיהומיות
  050-6242145 02-6721065 ר אמיליה אניס"ד

  הל המחלקה מנ  .5

  לאפידמיולוגיה

  02-6706814  ר פאול סלייטר"ד

  

050-6242150  

  050-7887782 03-6932323 ר דני לאור"דח"מנהל האגף לשע .6

ל להסברה "סמנכ .7

 ולקשרי חוץ
  050-6242023 02-6787382 מר יאיר עמיקם

ל "המשנה למנכ .8

 משרד הבריאות
  050-6242003 02-5681306 ר בעז לב"ד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


