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, לארשיב הלנומלסבו  רטקבוליפמקב  האולחת 
הביבסה תרוטרפמט  ןיבל  הניב  יבויחה  רשקהו 

ביוחמ לארשיב  ןהב  הלחמ  עוריא  לכו  ןוזמל , תורושקה  תוליבומ  תוימוהיז  תולחמל  םימרוגה  םיקדייח  םה  הלנומלסו  רטקבוליפמק 
יכרד לע  םג  ומכ  םינגותפה )  ) הלחמה יללוחמ  לש  םתודרשיה  לעו  םתחימצ  לע  םיעיפשמ  םילקא  ימרוג  .תואירבה  דרשמל  חווידב 

תויאר שי  הנורחאל  ומוהיזל  . תוליבומה  ןוזמב  לופיטב  תויועט  לידגהל  תולולע  תוכראתמש  רבעמ  תונועו  םהלש , הרבעהה 
תועראיהה ירועיש  לארשיב  הרוטרפמטה  . תיילעל  רושקש  וז  האולחתל  רבגומ  ןוכיס  לע  םייגולוימדיפא  םירקחממ 

רועישו הפוקתב 1999–2010 , שיא  םירקמ ל-100,000  ולע מ-31 ל-91  רטקבוליפמקב  תוקבדיה  לש  םייתנשה  ( incidence)
אוה כ-35 תונורחאה  םינשב  ( NTS – Non-typhoid Salmonella  ) יפיט גוסמ  הניאש  הלנומלסב  תוקבדיה  לש  יתנשה  תועראיהה 

םירקמ ל-100,000.

, יקסנילו האל   ) תודבעמה ירקוח  םע  הלועפ  ףותישבו  תואירבה  דרשמ  לש  תויזכרמה  תודבעמהמ  םייצרא  םינותנ  לע  ססבתהב 
לש ןמזבו  בחרמב  תוגלפתהה  יסופד  אשונב  רקחמ  תודובע  יתש  ביבא  - לת תטיסרבינואב  וכרענ  ץיבודיוד ) היאמו  ינקור  ףסא 

הרוטרפמטו ללכב  הביבסב  םימרוג  ןיבל  הניב  רשקהו  הלנומלסו  , רטקבוליפמק   לארשיב –  ןוזמל  הרושקה  תימוהיז  האולחת 
.טרפב

םינשב  NTS ירקמ תודוא 34,925  לעו  םינשב 1999–2010  רטקבוליפמק  םוהיז  לש  האולחת  ירקמ  תודוא 47,154  לע  םינותנ 
יפרגואג רוזא   ) יבחרמ רוזאל  הדדוקש  םירוגמ  תבותכו  ידוהי ) אל  / ידוהי  ) םואל ליג , דודיבה , ךיראת  ןזה , תא  וללכ   2015–1997

תאו תידוהיה ) הייסולכואב   ) רטקבוליפמקב םיִיעובשה  תויוקבדיהה  ירקמ  רפסמ  תא  המגודל  גיצמ  רויא 1  יטסיטטס .)
םינותנ לש  ןמזב  יטסיטטס  חותינ  .רקחמה  תפוקתב  ןוירוג  ןב  הפועתה  הדשב  הדידמה  תנחתב  תעצוממה  תיעובשה  הרוטרפמטה 
two segmented linear  ) תיראיניל היסרגר  לדומ  תועצמאב  עצוב  האולחתל  ןוכיסו  הרוטרפמט  ןיב  רשקה  תכרעהל  הלא 

(.  regression

לארשי ירוזא  ונסחייתה ל-1,824  .ץראב  הייסולכואה  ללכב  רטקבוליפמקב  האולחת  יבגל  ןמזבו  בחרמב  םינותנ  חותינ  םג  השענ 
ינדמוא .רקחמה  תונוע   48- לו הקיטסיטטסל ) תיזכרמה  הכשלה  ירוזא  ןיבמ 2,794  םינטק  םירוזא  ץוביק  לע  ססבתהב  )

: ויה רוזא  לכב  םירחאה  םינייפאמה  בגנב  . ןוירוג  - ןב תטיסרבינואמ  םינותנ  דסממ  וחקלנ  ןמז  – בחרמ תדיחי  לכב  הרוטרפמטה 
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(SIR – Standardized Incidence Ratio  ) ןוכיס דדמ  בשוח  רוזא  לכב  .רוזאה  הבוגו  יתרבח  - ילכלכ בצמ  הייסולכואה , תופיפצ 
תא דומאל  ידכ  ( BYM גוסמ  ) ינאיסייב יטסיטטס  לדומ  םאתוה  ןכמ  רחאל  םידוהי .) אל  םידוהי ,  ) םואלו ליג  תצובקל  ןנקותמ 

הלנומלס יבגל  .האולחתל  תיצרא  ןוכיס  תפמ  רוציל  ידכו  לש 95%  ( CI  ) ךמס - רב חוור  םע  ( RR  ) וניוצש םימרוגה  לש  יסחיה  ןוכיסה 
.יביסרגר - וטוא לדומב  שומישה  טעמל  המוד , ןמז  – בחרמ חותינ  השענ 

רויא 1
הפוקתב תעצוממ , תיעובש  הרוטרפמטו  עובשב  רטקבוליפמקב  האולחת  ירקמ 

( תועובש  626  ) 31.12.2010—1.1.1999

םניב רשקהו  תוגלפתה  יסופד  רטקבוליפמקב –  האולחת 
םייתביבס םימרוג  ןיבל 

רשקה תמוקע  .תידוהיה  הייסולכואב  ליגה  תוצובק  לכב  ןמז  ךרואל  האולחתל  ןוכיסב  היילעו  ביבאה  תנועב  האולחת  איש  ונאצמ 
הנוש התייה  ךא  הייסולכואה , ללכ  רובע  ףס ) םע  המוקע   ) J תרוצב התייה  רטקבוליפמקב  האולחתו  הביבסה  תרוטרפמט  ןיב 

היה 19.2% תולעמ  לש 27  ףסה  לעמ  סויזלצ  הלעמ  היילע ב-1  םע  םירקמב  לודיגה  זוחא  ינו , ןזה ג'ג' יבגל  .ליגה  תוצובק  - תתב
אצמנ יליג 0–2 )  ) תוטועפ רובע  .רתויו  יאליג 25  רובע  (  95%CI: 8.4-39.1%  ) יאליג 2–10 ו-22.8% רובע  (  95%CI: 7.3–36.8%)

.תומוד ויה  ילוקה  ןז  רובע  תואצותה  (. 95%CI: 2.1–8.1%  ) םירקמה ב-5.1% רפסמ  תא  הלידגמ  ףס , אלל  הלעמ , היילעש ב-1 
אצמנ ףס ) תרדגה  אלל   ) הרוטרפמטה ןיבל  הניב  יראינילה  רשקהו  ביבאב , האולחתל  רבגומ  ןוכיס  אצמנ  ןמזבו  בחרמב  חותינב 

תיבויח םירושק  ואצמנ  רוזאה  הבוגו  יתרבח  - ילכלכ בצמ  הלעמ .) היילעל ב-1   RR = 1.025, 95% CI=1.013-1.038  ) יבויחו קהבומ 
.ןוכיסל תילילש  הרושק  האצמנ  רוזא , לש  תוינוריעה  תדימל  ןמס  איהש  הייסולכואה , תופיפצו  רטקבוליפמקב , תוקבדיהל  ןוכיסל 

.זכרמהו ביבא  - לת תוזוחמב  רתויב  ךומנהו  ןופצ , זוחמב  אצמנ  רתויב  הובגה  ןוכיסה  האולחתל : הנוש  ןוכיס  אצמנ  םינושה  תוזוחמב 

ןיבל םניב  רשקהו  תוגלפתה  יסופד  הלנומלסב –  האולחת 
םייתביבס םימרוג 

תועראיהל ןוכיס  יריבגמכ  ואצמנ  תינוציח  הרוטרפמטו  יתרבח  - ילכלכ בצמ  .ויתסב  האצמנ   NTS לש רתויב  ההובגה  האולחתה 
רקחמה .ןוכיסל  הרושק  האצמנ  אל  הייסולכואה  תופיפצ  (. RR=1.30, 95%CI=1.20-1.43 הלעמ , היילע ב-1  רובע   ) האולחת

רתויב ךומנה  ןוכיסב  אצמנש  רוזאה  תאו  זכרמהו ) הפיח  תוזוחמ   ) NTS תאולחתל רתויב  הובגה  ןוכיסה  ילעב  םירוזאה  תא  ףשח 
(. ןופצ זוחמ  )

תרוטרפמט לש  תקהבומה  העפשהה  תא  ןובשחב  איבהל  שי  רוביצה  ךוניחלו  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  רושקה  לכב  םוכיסל ,
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םירוזאה ללכב  הלנומלסבו  רטקבוליפמקב  האולחתל  ןוכיסה  לע  יתרבח –  - ילכלכה בצמלו  יתנועה  אישל  רֵבעמ  הביבסה – 
.תוטועפ לצא  אצמנש  רבגומה  ןוכיסל  תדחוימ  תוסחייתה  ךות  תאזו  םינושה ,
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