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 מענה לשאלות מזכ"צ שהב"ט 
 

הועלו ע"י מזכ"צ שהב"ט. לחמש שאלות מרכזיות שק מענה ראשוני ה של עבודה זו לספמטרת

 סיכוןקבוצות אנשים המצויים באת מספר השקף המענה על שאלות אלו נעשה במטרה ל

 ישראל.ב ,19-למחלת הקורונה, קוביד

 

 :םבעול ילוח התמותה למחלות רקעפ .1

נם בעלי מחלות רקע נוספות עומד שאי 19-קובידממחלת הבפברואר, אחוז המתים  29-דכניים לעפ"י נתונים הע

 .0.9%1על 

2 

-הנתונים עדכניים ל עבור חולים במחלות רקע בקבוצות הסיכון. 19-ממחלת קוביד סיכויי התמותה -  1 גרף

טרם קריסת מערכת  של מספר המקרים הכולל, תה מחושבים לפי חסם תחתון, ונלקחו מסין. אחוזי התמו17.2

 .הבריאות בסין

 
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/   
2 https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rates-preexisting-conditions-heart-disease-cancer-2020-2 

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rates-preexisting-conditions-heart-disease-cancer-2020-2
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 : נתוני מחלות רקע בארץ, כמויות ופילוח גילאים .2

סוכרת, מחלות לב, מחלות   :3הן  CDC-עפ"י ה 19-קוביד להגברת הסיכון במחלתרלוונטיות ה רקע המחלות 

  לגות מחלות אלו בארץ הם:אודות התפונים . הנתוסרטן HIV, ריאה

 "י, כפי שנוטרה עלגות החולים לפי מין וגילפת. ה2020חולי סכרת נכון לשנת  400,000-בישראל כ – 4ת כרוס

 הלן:היא כדל, 2015הבריאות בשנת  משרד

 
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 
4https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/disease_Registries/Pages/diabetes_reg.aspx  ,   

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Diabetes/Pages/default.aspx   
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/disease_Registries/Pages/Diabetes_registry_0_17.aspx   

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inhis_3.pdf 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/disease_Registries/Pages/diabetes_reg.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Diabetes/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/disease_Registries/Pages/Diabetes_registry_0_17.aspx
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inhis_3.pdf
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 הלן:היא כדל, 2015הבריאות בשנת  "י משרד, כפי שנוטרה עלגות החולים לפי מין וגילפתה - לב מחלות
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 11.3%המהווים , 65אזרחים מעל גיל  978,400 בישראל 2017סוף ית לעדכנ – 556גיל על מבוגרים מ (א

 מכלל האוכלוסייה. 

ריאות חסימתית כרונית מהווה את אחת ממחלות (, מחלת  5ראו סעיף  לאסטמה )בנוסף    –  מחלות ריאה (ב

 .6חולים במחלה בישראל 400,000-נפוצות בישראל. כיום ישנת כדרכי הנשימה ה

 . HIVחולי  ,5297חיים בישראל  2018סוף נכון ל - HIV 7חולי  (ג

בקבוצת סיכון משמעותית בשל הטיפולים הכימותרפיים שמדכאים את  גם הם נמצאים –חולי סרטן  (ד

 (:2015ריאות )עפ"י משרד הב , ולי הסרטן בארץ לפי גיל ומיןגות חללהלן התפ .כת החיסוןמער

 
5 https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/12/shnaton-2017.pdf  , 

https://brookdale.jdc.org.il/publication/statistical-abstract-elderly-israel-2017/  

6 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5556454,00.html 
7 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Aids/Pages/Periodic_Reports.aspx 

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/12/shnaton-2017.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/publication/statistical-abstract-elderly-israel-2017/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5556454,00.html
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Aids/Pages/Periodic_Reports.aspx
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ריאות, שיעור המעשנים סקרי משרד הב"י עפכאשר ,  8מעשנים קבוצת סיכון משמעותית נוספת היא  •

 . 20%-ומעלה עומד על כ 21בישראל בקרב גילאי 

 

 : (מכלל המתים 0.8%היוו )באיטליה שהיו ללא מחלות רקע קודמות  19-רבנות מחלת קובידקו אפיון  .3

נם בעלי מחלות רקע נוספות עומד שאי 19-קובידממחלת הבפברואר, אחוז המתים  29-דכניים לעפ"י נתונים הע

  ם אודותם.אלו, המאפשר לאפיין נתונינכון לעכשיו, לא נמצא מידע מפורט אודות חולים  .0.9%9על 

מחולי נגיף הקורונה שמתו באיטליה סבלו    99%-יותר מ  כיחושף  מחקר שנערך על ידי גורמים רשמיים באיטליה  

מהמתים במדינה בגלל  355מצא כי מתוך  10ממחלות רקע. המחקר החדש של מכון הבריאות הלאומי האיטלקי

-COVID-כמחצית מהקורבנות הקורונה, רק שלושה לא סבלו מאף מחלת רקע והיו מוגדרים כבריאים. מנגד,  

גילם הממוצע של הקורבנות  ו, סבלו לפחות מאחת המחלות הבאות: לחץ דם גבוה, סוכרת או מחלות לב 19

 שנה.  79.5היה  באיטליה

 :)קשה או קריטי(בישראל ה אחוז בעלי מחלות רקע מבין הדורשים טיפול רפואי  מ .4

, 60החולים הם מעל גיל רובם המוחלט של מאובחנים.  19-בידחולי קו 705נכון לכתיבת שורות אלו בישראל 

  .11קעסובלים ממחלות רם בורו

 הסובלת ממחלות רקע.  89: מדובר בחולה בת 1 – חולים במצב אנוש •

  , וסובלים ממחלות רקע. 60-91וח הגילאים טוולים כולם בהח :7 – חולים במצב קשה •

 .13 – חולים במצב בינוני •

 יתרת החולים במצב קל.  •

 חולים החלימו. 15 •

 

 סיכון: קבוצת מה כולי אסטח .5

התקף נשימה עלולים לגרות  וירוס והשפעותיו על מערכת ההוכיוון ש. זאת מ12קבוצת סיכון  מהוויםאסטמה  חולי  

 בישראל לגות החוליםפתה ריפה.ית חריאות ומצוקה נשימתת דלקשלעצמו עשוי להביא למוות(, סטמה )שכא

 הלן:היא כדל, 2015הבריאות בשנת  "י משרד, כפי שנוטרה עלפי מין וגיל

 

 
8 https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/smoking/Pages/SmokingRatesInIsrael.aspx 
9 https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/   
10 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf 
11 https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3802517,00.html 
12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/asthma.html 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/smoking/Pages/SmokingRatesInIsrael.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3802517,00.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/asthma.html
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