מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 22/2005:
ירושלים ,ה' תמוז ,תשס"ה
 12יולי2005 ,
תיק מס' 4/1/14:

אל :מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
רופאי מחוז – לשכות הבריאות המחוזיות
מנהלי בתי חולים ליולדות
מנהלי מחלקות לגינקולוגיה
הנדון :בדיקת  (GBS) GROUP B STREPTOCOCCUSבנשים הרות
בהתאם להמלצת המועצה הלאומית לרפואת נשים ,נאוטולוגיה וגנטיקה ובאישור מנכ"ל
משרד הבריאות ,להלן ההנחיות הקליניות לבדיקת חיידק סטרפטוקוקוס מקבוצה (GBS) B
בנשים הרות:
.1

אין מקום לבצע סקר לנוכחות חיידק  GBSבשבוע  35-37באופן שגרתי )סקר( לנשים
הרות.

.2

בדיקת חיידק  GBSתבוצע בנשים הרות הנמצאות באחת מקבוצות הסיכון הבאות:
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6

.3

אישה שילדה בלידה קודמת ילוד אשר חלה ב.GBS -
ירידת מים לפני שבוע .37
צירים לפני שבוע  37הגורמים שינויים ברורים בצוואר הרחם.
ירידת מים מעל  18שעות.
בקטריאוריה עם  GBSבכל ריכוז בהריון הנוכחי.
חום מעל  38 ° Cבמהלך הלידה.

קיימת חשיבות רבה לטכניקה של לקיחת התרביות ,המפורטות להלן:
.3.1
.3.2

יש לקחת את התרבית ע"י מטוש רגיל לתרביות.
את הדגימה יש לקחת מהשליש החיצוני של הנרתיק ,אחר כך מהאזור
הפריאנלי והחדרה לחלל הרקטום – הכל עם אותו מטוש.
_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :
________________________________________________________

.3.3
.3.4

בטופס הנלווה לבדיקה יש לרשום בכתב גדול ואותיות ברורות" :תרבית ל-
. "GBS
במעבדה הבקטריולוגית יש לזרוע את הדגימה על קרקע מזון מיוחד
ל.GBS -

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :המנהל הכללי
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
נציב קבילות הציבור
נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
מנהל האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות
מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל המחלקה לאפדמיולוגיה
מנהל המחלקה למעבדות
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחות ראשית – שרותי בריאות כללית
רופא ראשי – משרד הרווחה
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה -מקרפ"ר ,צ.ה.ל
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :
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