
פעולות בתחום מניעת הזיהומים
הוקמו יחידות למניעת זיהומים , חוזקה התשתית האירגונית והמקצועית למניעת זיהומים בכלל בתי החולים בארץ•

ומערכים בבתי חולים קטנים יותר, מיטות400בבתי חולים מעל 
ושיטות עבודה לקיבוץ נשאי  , הפרדה בין מונשמים, לבידוד אויריעודיותי שיפור תשתיות "שופרה יכולת בידוד ע•

חיידקים עמידים
פ סטנדרטים מתקדמים"נקבעו תורות עבודה בתחומי מניעת הזיהומים ע•
פורסמו חוזרים ונהלים בתחום מניעת הזיהומים•
מתבצעת פעילות נרחבת של המשרד ובתי החולים להקניית ידע ושיפור שיטות עבודה•
לומדות וסימולציות לצוותים, סדנאות, הכשרה רבות בתחומי מניעת הזיהומים כולל כנסיםתוכניותנערכות •
נערכות תצפיות ובקרות  על הענות וביצוע נכון של פעולות•
שימוש  , ח חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה"זיהומים ע, יוסדו מערכות ניטור זיהומים נרכשים בבתי חולים•

באנטיביוטיקה וחיסוני צוות רפואי
נשלח משוב עיתי לכל מוסד בכל נושא מנוטר ונדרש שיפור•
הוקמה מערכת ממוחשבת ארצית למעקב ודווח על חיידקים יציבים•
פ צורך בכלל המוסדות בארץ"נערכות בקרות קבועות וע•
וכתמיכה להכלת התפרצויות, לצורך קביעת מדיניות, נערכים סקרים ובדיקות מעבדה כתמיכה למעבדות•
מתבצעות הערכת שיטות מעבדה לבדיקה וזיהוי חיידקים עמידים והקניית הידע והשיטות למוסדות•
יומי ובכל שעות היממה-ניתנת תמיכת מומחי ידע בתחום מניעת הזיהומים לכלל בתי החולים והמוסדות על בסיס יום•
ולמזעור זיהומים נרכשים בבתי החולים, נערכות התערבויות ממוקדות להכלת התפרצויות•
מקודמת מעורבות הנהלת בתי החולים בשיפור מניעת הזיהומים•
נרכש ציוד התומך במניעת זיהומים בכספי מודל ההצטיידות•
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?2019מה הערכת תמותה מזיהומים נרכשים בשנת 

הערכנו כי מספר מקרי התמותה משניים לזיהומים נרכשים  2012בשנת •
מקרים4500-6000בבתי חולים הוא בין 

מקרים5250נקודת אמצע •

שהובילה למניעה  המנוטריםבזיהומים 30-70%ירידה של , 2019בשנת •
.מקרי תמותה1095של  

והשפעת פעולות מניעת זיהומים הן  , מכיוון שלא כלל הזיהומים מנוטרים•
מקרי תמותה נמנעו מזיהומים  800אנו מעריכים שלפחות עוד כ , רוחביות

.שאינם מנוטרים

כלומר ההערכה שכעת מספר מקרי המוות מזיהומים נרכשים  בבתי חולים  •
. מקרי מוות לשנה3350עומד על כ 


