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 :השתתפו בהכנת הדוח

       המחלות לבקרת הלאומי לב המרכז ומחלות שבץ תחום מנהלת, ד"ר ענבר צוקר

       המחלות לבקרת הלאומי המרכז, ד"ר מירי לוצקי

 מנהלת מחלקה לבקרה על גריאטריה דחופה ושע"חד"ר שלי שטרנברג, 

  ח"ושע דחופה גריאטריה על לבקרה מחלקה מנהלתד"ר איריס רסולי, 

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות  מנהלת ,פרופ' תמי שוחט

       המחלות לבקרת הלאומי , המרכזתסטטיסטיקאי, דיכטיארגב' ריטה 

       המחלות לבקרת הלאומי סטטיסטיקאי, המרכזניסים מרי,  מר
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 יםממצאים העיקריהתקציר של 

 

 רקע: 

היא אחד הגורמים העיקריים למוגבלות בגיל הקשיש ונחשבת לאחת )בעברית: קיהיון( מחלת הדמנציה 

ביטויי המחלה שונים מאדם לאדם אך מאפיין מרכזי הוא  ., לבני משפחתו ולחברהפרטלהקשות  המחלות

 בביצוע ויותר יותר יתקשה החולה המחלה התקדמות עם. הפרעה מתקדמת בתפקוד שמחמירה עם הזמן

דמנציה הינה מחלה של הגיל המבוגר, עם עלייה  .באחרים לחלוטין תלוי ייעשה הזמן ועם, יומיומיות פעילויות

שפורסם בשנת The Global Impact of Dementia" " דו"ח לפיומעלה.  65משמעותית בשכיחות בגילאי 

עלייה במקביל ל העולם בכל עולה דמנציה עם האנשים מספר על ידי ארגון האלצהיימר הבינלאומי, 2015

הגבוהה ושל הנטל המחלה עקב השילוב של שכיחות  .האוכלוסייההזדקנות בתוחלת החיים וב

אחד מן האתגרים המרכזיים בבריאות הציבור דמנציה מהווה  ,הבריאותי/תפקודי הנגרם לחולה ולמשפחתו

 ברמה הלאומית.

משרד  ,לצורך שיפור ההתמודדות ברמה הלאומית עם נטל התחלואה ההולך וגדל של מחלת הדמנציה

, ותיקים לאזרחים המשרד עםשיתוף פעולה ב את התכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת הדמנציה מוביל

 הקהילה ולבריאות לגריאטריה הלאומיות המועצות, החולים קופות, לאומי לביטוח המוסד, הרווחה משרד

 בדמנציה הלוקים שיעור להערכת המצאות סקר יזם הבריאות משרד ,התכנית מסגרתב .אשל-ישראל וינט'וג

 משרד של נציגים וכן הקופות ארבעת מכל מומחים שכללה היגוי ועדת כונסה הסקר לביצוע. ישראל במדינת

 .הבריאות

 שענו 2016סוף בארבע הקופות בומעלה  45בני חברים הפעילים אוכלוסיית הסקר כללה את כל ה שיטות:

 .נטילת תרופות לדמנציהאו  של דמנציהתיעוד קוד אבחנה קבועה או אבחנת ביקור : על קריטריוני הכניסה

  (.2-ו 1פרוט בנספח )ראו

  תוצאות:

 ומעלה  65בבני . האוכלוסייה  בכלל 2.5% הייתה 2016בשנת  ומעלה 45 בבני דמנציה הימצאות

 . 22% - ומעלה 85בבני ו 6.4% הייתהההימצאות 

  1.3% - ומעלה 65ובבני  0.49% הייתהומעלה  45בבני  2016בשנת היארעות דמנציה.  

  בגברים מהשיעורים גבוהים בנשים דמנציהמצאות יהה שיעוריבתקנון לגיל . 

 2%-שיעורי הדמנציה נמוכים מ 75עד גיל  ;עולה עם הגילדמנציה מצאות היה. 

 35.8%  אבחנה פעילה או אבחנת ביקור ולא רכשו אי פעם  בסיס רישום שלעל ו זוהמהחולים

 תרופות כנגד דמנציה.

 64.1%  קבועה  לא נרשמה אבחנה 30.1% -ל, אלה כללרכשו אי פעם תרופה לדמנציה. ממהחולים

 .או אבחנת ביקור של דמנציה

 גבוה כלכלי-ברתיח מעמדחולים מב מובהק באופן יותר גבוה היהלדמנציה  תרופותה רכישת שיעור 

 .נמוך לעומת
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 כללית ללא האוכלוסייה הלעומת  10%-היה גבוה ב של חולי דמנציה המתוקנן לגיל שיעור האשפוזים

 חולי דמנציה. 

 כללית ללא הבהשוואה לאוכלוסייה  2גדול פי היה  של חולי דמנציההמתוקנן לגיל התמותה  שיעור

 חולי דמנציה.

       

  סיכום:

 85 בבני 22%-ו ומעלה 65 בבני 6.4%: בישראל הקשישה האוכלוסייה על משמעותי נטל מהווה דמנציה

פערים באבחון ובטיפול שקיימים יש רושם . ולתמותה לאשפוז מוגבר בסיכון כרוכה דמנציהה המצאות .ומעלה

להיערך טוב יותר לחיים עם  גילוי המחלה בשלבים המוקדמים מאפשר. כלכלי-חברתיבדמנציה על רקע 

 לכן .תפקודיתהואולי אף האטה של ההידרדרות  מתן מוקדם של טיפול סימפטומטיוכן  ,הליקוי הקוגניטיבי

ו כן יש צורך ור הטיפול בחולה ובבני משפחתו. כמדמנציה ולשיפמוקדם של לפתח תוכניות לאבחון חשוב 

 הבריאות והחברה.מערכת  למניעה ראשונית של מחלת הדמנציה כדי להקטין את הנטל על  תכניותבפיתוח 
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 :עניינים תוכן

 עמוד  

 6 רקע 1
 7 שיטות 2
 9 שלמות המידע 3
 10   "הגדרת מקרה" כללי לפי דמנציה חולי התפלגות     4
 11 שיעורי הימצאות דמנציה 5

 11 שיעור הימצאות כללי 5.1
 11 מגדרשיעורי הימצאות לפי גיל ו 5.2

 12 2016 בשנת דמנציה היארעות שיעורי 6
 12 שיעור היארעות כללי 6.1
 13 מגדרלפי גיל ו היארעותשיעורי  6.2
 14 מגזר לפי היארעות שיעורי 6.3

 15 מאפייני אוכלוסיית חולי הדמנציה 7
 15 מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של אוכלוסיית חולי הדמנציה 7.1
 16   2016מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של  חולי הדמנציה החדשים בשנת  7.2
 17 משקל חולי דמנציה לעומת אוכלוסייה הכללית-ההימצאות של תתשיעור  7.3
כלכלי של אוכלוסיית חולי דמנציה לעומת -התפלגות המצב החברתי 7.4

 אוכלוסייה הכללית
17 

 18 התפלגות אבחנות דמנציה 7.5
 18 טיפול תרופתי לדמנציה 8

 18 אי פעם טיפול תרופתי לדמנציה 8.1
 20 ( לדמנציה לפי גיל ומגדר2016)שנת  טיפול תרופתי נוכחי 8.2
 21 כלכלי וגיל-טיפול תרופתי נוכחי לפי מצב חברתי 8.3

 22 טיפול בהפרעות התנהגות 9
 22 אי פעם טיפול בהפרעות התנהגות 9.1
 22 ( בהפרעות התנהגות לפי מגדר וגיל2016נוכחי )שנת טיפול תרופתי  9.2
 23 כלכלי -לפי מצב חברתינוכחי להפרעות התנהגות טיפול תרופתי  9.3
 25 אשפוזים בקרב חולי דמנציה 10

 25 מגדרשיעורי אשפוז לפי גיל ו 10.1
 26                                                           דמנציה ללא האוכלוסייה לעומת דמנציה חולי בקרב שיעור אשפוז 10.2

 27 חולי דמנציהתמותה בקרב  11
 27 מגדרלפי גיל ו תמותהשיעורי  11.1
 28 בקרב חולי דמנציה לעומת אוכלוסייה ללא דמנציה תמותה 11.2

 29 סיכום והמלצות 12
 30 נספחים 13
  : קודי אבחנה לדמנציה1נספח מספר  
  : טיפול תרופתי לדמנציה2נספח מספר  
  התנהגותטיפול תרופתי בהפרעות : 3נספח מספר  
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  רקע .1

 

 ונחשבת הקשיש בגיל למוגבלות העיקריים הגורמים אחד היא - ""קיהיון בעבריתאו  -דמנציה מחלת ה     

ביטויי המחלה שונים מאדם לאדם אך מאפיין מרכזי  .ולחברה משפחתו לבני, פרטל הקשות המחלות לאחת

 ויותר יותר יתקשה החולה המחלה התקדמות עם. שמחמירה עם הזמן הוא הפרעה מתקדמת בתפקוד

, המבוגר הגיל של מחלה הינה דמנציה .באחרים לחלוטין תלוי ייעשה הזמן ועם, יומיומיות פעילויות בביצוע

מתמשך בשירותי הרפואה וירידה השיפור לאור ה .ומעלה 65 בגילאי בשכיחות משמעותית עלייה עם

 ברמה הציבור בבריאות המרכזיים האתגרים מן אחד המהוו ת הדמנציהמתמשכת בשיעורי תמותה, מחל

-ל 9.8%-אמור לגדול מ 65, אחוז האנשים מעל גיל 2009-2030לפי תחזיות הלמ"ס, בין השנים . הלאומית

  .(1) 6.7%-ל 4.7%-מ 75 ומעל גיל %13.7

 ארגון ידי על 2015 בשנת שפורסם על נטל התחלואה הגלובלי של דמנציה העולמי ח"הדו לפי      

 אלו ומספרים, מיליון 46 -מ מספר הלוקים בדמנציה ברחבי העולם הוערך ביותר , הבינלאומי האלצהיימר

ומעלה  60הדו"ח, ההימצאות של דמנציה בגילאים לפי  .(2) שנה 20 בעוד עצמם את להכפיל עתידים

באפריקה הצפונית  8.7%-בארצות הברית ו 5.7%במרכז ומערב אירופה,  6.7% -ו 4.6% -כהוערכה 

המבוסס על מחקרים EURODEM  (European Studies of Dementia ) על של -בניתוח מזרח התיכון.הו

היארעות הומעלה ושיעורי  65בבני  6.4%שנערכו באירופה נמצא ששכיחות הדמנציה המתוקננת לגיל הייתה 

 .(2) מזהשנתיים היו כרבע ה

 עד 30% בין נע מחקרים לפי נובעת מאחוז גבוה של תת אבחון אשרשיעור הדמנציה בהערכת  מרכזיתבעיה 

 . הקוגניטיבית הירידה חומרתת בתלוב ,70%

-תתבוהתמקדו  מספר מועט של מחקרים שניסו לאמוד את השכיחות של דמנציה באוכלוסייה ךבישראל נער

שירותים לתכנון הנחוצה מידע על המחלה ברמה הלאומית תשתית של   אין, אך מסויםמאזור  אוכלוסייה

 לאוכלוסייה זו.והתערבויות 

לצורך שיפור ההתמודדות ברמה הלאומית עם נטל התחלואה ההולך וגדל של מחלת הדמנציה, משרד 

 לאזרחים המשרד עםשיתוף פעולה ב וביל את התכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת הדמנציהמהבריאות 

 ולבריאות לגריאטריה הלאומיות המועצות, החולים קופות, לאומי לביטוח המוסד, הרווחה משרד, ותיקים

 .אשל-ישראל וינט'וג הקהילה

לשפר את הטיפול בכל ו מטרות התכנית הן לשפר את מערך השירותים לחולי דמנציה ובני משפחותיהם        

המצאות משרד הבריאות סקר יזם . במסגרת התכנית סיכון ומניעההשלבי המחלה כולל טיפול בגורמי 

להערכת שיעור הלוקים בדמנציה במדינת ישראל. לביצוע הסקר כונסה ועדת היגוי שכללה מומחים מכל 

 ארבעת הקופות וכן נציגים של משרד הבריאות.

 של הממוחשבים המידע ממאגרימתאימים  חוליםף מידע על נשל הלפי" מקרה הגדרת" ניסחה ועדת ההיגוי

 .הקופות ארבע

 רשימת ביבליוגרפיה:
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(1) Central Bureau of Statistics (CBS). Statistical Abstract of Israel, 2018. Publication  

69, Jerusalem 2018. 

(2) Alzheimer's Disease International. World Alzheimer Report  2015. London: 

Alzheimer's Disease International; 2015. 

 

 שיטות  .2

 

 מטרת הסקר 2.1

דמנציה באוכלוסייה בישראל ולאפיין את אוכלוסיית החולים הלוקים במחלה עם אפשרות למעקב הלהעריך את המצאות 

 אחר תוצאים של תחלואה ותמותה.

 אוכלוסיית הסקר     2.2

 .2016סוף ב ומעלה 45שהיו בני  ארבע הקופותבחברים הפעילים אוכלוסיית הסקר כללה את כל ה

 :מקרה" "הגדרת כללי      2.3 

מהקריטריונים  לפחות אחדומעלה אשר ענה על  45בן  מבוטחגדר כלוקה בדמנציה לצורך הכללה בסקר הוחולה ה

 (:31.12.16ועד  45הבאים )אי פעם מגיל 

של  ICD-9או   ICD-10לפי קודים אבחנות הקבועות/פעילות/ כרוניות תיעוד של קוד אבחנה ברשימת ה .א

  .1בנספח מס' דמנציה כמפורט 

לפי קודים  / גריאטר/ פסיכיאטר/נוירולוג(אירופא מומחה )משפחה/פנימשנרשם ע"י תיעוד של קוד אבחנה  .ב

ICD-10   אוICD-9  12 תקופה של עדבאבחנות ביקור  2בלפחות    1בנספח מס' של דמנציה כמפורט 

 לצורך הכללה בדוח שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים. . חודשים

 . 2בנספח מס' מפורטת   ATC5רכישה אי פעם של תרופות כנגד דמנציה. רשימת התרופות לפי קודי  .ג

 

 איסוף הנתונים  2.4

 משתניםנכללו בסקר  הקופות. של האלקטרוניים המידע מאגרי מתוך םשליפת נתונים פרטניינעשה על ידי  הסקר

בצורה מקודדת בלתי מזוהה בשימוש בנוסחת ההצפנה הנהוגה בכלל מערכת הועברו הנתונים  .ודמוגרפיים קליניים

 הבריאות. 

 משתני הסקר

                                                                                                                                       דמוגרפיים:-משתנים סוציו

 מגדר -

 שנת לידה -

 :  קהילה )בית, דיור מוגן( ומוסד.מגורים מסגרת -

  ישוב קוד -

 קוד אזור גיאוגרפי סטטיסטי של שכונת המגורים לפי מיפוי שפותח ע"י חברת פוינטס. -

 של שכונת המגורים. ור גיאוגרפי סטטיסטי )אג"ס(על פי אז חברתי־כלכליציון  -
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על מקורות מידע שונים כגון: שפותח על ידי חברת פוינטס ומבוסס לאפיון שכונות שוקלל מהמדד הלפי  נקבעהציון 

פרסומים רשמיים, נתוני בחירות, אנליזה מרחבית של מדדים כלכליים  ,(למ"סהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

חולק לשלוש ( 10-ל 1)בין חברתי -כלכלי ציוןה .ועסקיים ממחקרים פנימיים ומעקב אחר אכלוס פרויקטים בבנייה

 .(7-10) וגבוה (4-6) , בינוני(1-3) רמות: נמוך

 

 משתנים קליניים:

 או ICD 10- קודים לפי) פעילות/כרוניות/הקבועות האבחנות מתוך של דמנציה הראשונה האבחנה קודתאריך ו -

ICD 9 (1נספח מס' ראו ) נבחרים. 

 (כללי, אחר/פנימאי/משפחה נוירולוג, רופא, פסיכיאטר, גריאטראת האבחנה הפעילה ) קבערופא שההתמחות  -

 .(1, ראה נספח מס' נבחרים ICD 9 או ICD 10- קודים לפי) דמנציה של הראשונה ביקורה אבחנת קודתאריך ו -

 נוירולוג, רופא, פסיכיאטר, גריאטר)הראשונה  ביקור הרופא שנתן את אבחנת ההתמחות  -

 (כללי/פנימאי/משפחה

 :2רכישה ראשון ואחרון ומספר הרכישות )ראה נספח מס' רכישות תרופות שנרכשו כנגד דמנציה: תאריך  -

 (.פירוט התרופות לדמנציה שנכללו בסקר

התנהגותיים: תאריך רכישה ראשון ואחרון ומספר הרכישות )נספח  (סימפטומיםתסמינים )רכישות תרופות ל -

 התנהגותיים(. תסמיניםלפירוט התרופות  : 3 מס'

 .שבוצע ראשוןה קוגניטיביה מבחןה שלוציון  (MMSE ,MOCA) תאריך, סוג -

 .שבוצע וןרהאח קוגניטיביה מבחןה שלוציון  (MMSE ,MOCA) תאריך, סוג -

 .שבוצע ראשוןה תפקודיה מבחןה וציון של  ( Lawton IADL Scale ,Barthel ADLתאריך, סוג ) -

 .שבוצע אחרוןה תפקודיה מבחןה וציון של  ( Lawton IADL Scale ,Barthel ADLתאריך, סוג ) -

 מבחןהוציון של  PHQ ,Patient Health Questionnaire ,GDS ,caleSepression Deriatric (G-(2  תאריך, סוג -

 האחרון שבוצע. דיכאון תסמיניהערכת ל

 ומשקל.גובה  -

 

 שיטות סטטיסטיות 2.5

 .מגדרגיל ו ולפיחושבו שיעורי הימצאות והיארעות דמנציה )גולמיים ומתוקננים( באופן כללי  .1

 לצורך השוואת מאפייני אוכלוסיית חולי הדמנציה לאוכלוסייה הכללית ללא חולי הדמנציה, נלקחה אוכלוסיית .2

. מתוך אוכלוסייה זו הוצאו כל מקרי הדמנציה אשר זוהו 2016 בשנת מהקופות ומעלה 45 בני המבוטחים

כלל הושוותה לנתונים המדווחים עבור  65-84המצאות תת משקל בקרב כלל חולי הדמנציה בגיל  בסקר.

 .בתכנית המדדים הלאומית )כולל חולי דמנציה( האוכלוסייה

מאגר האשפוזים של אוכלוסיית ישראל לבדיקת האשפוזים בשנת  עם הוצלבה אוכלוסיית סקר הדמנציה .3

 אחת פעם לפחות כלליים חולים בבתי שאושפזו יה לפי קבוצות גילדמנצ וללא עם אנשים חושב אחוז .2016

 .2016 בשנת
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חושבו יחסי תמותה מתוקננים . 2017האוכלוסין לשנת  ממרשם הפטירות קובץ עם אוכלוסיית הסקר הוצלבה .4

 ללא חולי לבין אוכלוסיית ישראל הסקראוכלוסיית בין  (Standardized mortality ratio, SMR)  מגדרלגיל ו

 .דמנציהה

 

 שלמות המידע     .3

 

 .3.1מוצגת בטבלה  רשימת המשתנים לדיווח ושלימות הדיווח באחוזים לפי קופה

הוכנסו לתיק השדות לתיעוד ציון למבחן הקוגניטיבי, ציון מבחן תפקודי וציון לתסמיני הדיכאון טרם במועד ביצוע הסקר, 

ועדיין לא הוטמעו  סמוך למועד השליפההרפואי הממוחשב כשדה מקודד בחלק מהקופות  ואילו באחרות הוכנסו 

 הרשומה הרפואית.  של טקסט החופשי רובו בבהופיע המידע  ,לכן במועד הסקר. בשימוש

 רשימת המשתנים לדיווח ושלימות הדיווח באחוזים לפי קופה  :13.טבלה 

 כללית 

 

 לאומית

 

 מכבי

 

 מאוחדת

 

 100% 100% 100% 100% מגדר

 100% 100% 100% 100% שנת לידה

 100% 100% 100% 100% סמל ישוב

 0% 100% 100% 100% קוד אזור גאוגרפי סטטיסטי

 98.5% 100% 100% 100% חברתי-כלכלי מצבציון ל

התמחות רופא שנתן אבחנה 

 קבועה/כרונית/פעילה

0% 100% 47% 100% 

 100% 100% 100% 100% התמחות רופא שנתן אבחנת ביקור

 100% 100% 0% 71% מסגרת מגורים

תיעוד ביצוע מבחן קוגניטיבי 

 ראשון

14.3% 0% 1%> 0% 

 0% <1% 0% 14.3% תיעוד ביצוע מבחן קוגניטיבי אחרון

 0% <1% 15% 21% תיעוד ביצוע מבחן תפקודי ראשון 

 0% <1% 21.5% 21% אחרוןתיעוד ביצוע מבחן תפקודי 

תיעוד ביצוע מבחן                

 לתסמיני דיכאון

1%> 1.1% 14% 0% 

 95% 96% 93% 84% משקל

 95% 98% 93% 84% גובה
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 כללי "הגדרת מקרה"התפלגות חולי דמנציה לפי  .4

 
(. 4.1 איורו  4.1( מהחולים זוהו על בסיס אבחנה פעילה או אבחנת ביקור בלבד )טבלה 35.8%כשליש )

לא נרשמה אבחנה פעילה  30.1% -מהחולים שזוהו רכשו אי פעם תרופה לדמנציה. מכלל אלה, ל 64.2%

 .בלבד תרופותזוהו על בסיס רכישת  19%-כאו אבחנת ביקור של דמנציה. 

 

   "הגדרת מקרה" כלליהתפלגות חולי דמנציה לפי  :4.1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "מקרה הגדרת" כללי לפי דמנציה חוליהתפלגות  :4.1 איור

 

 

 

 

 

22.5 

7.4 

5.9 

44.8 

19.3 

 ביקור  +אבחנה פעילה אבחנת ביקור בלבד אבחנה פעילה בלבד

 רכישת תרופות בלבד תרופות+אבחנות

אבחנה  רכישת תרופות
פעילה 
 בלבד

אבחנות 
ביקור 
 בלבד

אבחנה 
פעילה+ 

 ביקור

ללא אבחנה 
 פעילה/ביקור

 סה"כ

 14,834 ללא

(62.8) 

4,905 

(20.8%) 

3,884 

(16.4%) 

0 23,623 

 (35.8% ) 

 12,963 יש רכישות

(30.6%) 

4,218 

(10.0%) 

12,392 

(29.3) 

12,755 

(30.1%) 

42,328 

(64.2%) 

 27,797 סה"כ

(42.2%) 

9,123 

(13.8%) 

16,276 

(24.7%) 

12,755 

(19.3%) 

65,951 

%(100) 
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  שיעורי הימצאות דמנציה .5

ומעלה אשר ענו על קריטריוני  45אנשים בני  65,951סקר סך הכול אמצעות הגדרת הבו זוה 2016בשנת 

 .ומעלה 65 בניהיו   96.5%מתוכם  השליפה,

 כללישיעור הימצאות  5.1

גבוהים  היו שיעורי דמנציה בנשים .6.4% ,ומעלה 65בבני ו 2.5% תהיהיומעלה  45הימצאות הדמנציה בבני 

 .(6.1 איורו 5.1 מהשיעורים בגברים )טבלה

 

ורווח בר  100-שיעור ל]ומעלה  65ומעלה ובבני  45בבני  מגדרשיעורי הימצאות דמנציה לפי  :15.טבלה 

 [95%של  (רב"ס) סמך

 

  מגדרשיעורי הימצאות דמנציה לפי גיל ו 5.2

השיעורים  75החל מגיל  .2%-נמוכים מהיו  הדמנציהשיעורי  75ה עם הגיל, עד גיל תעלדמנציה המצאות ה

 בנשיםיותר  יםגבוה ותרונלגיל שיעורי ההימצאות המתוקננים . גבריםגבוהים מהשיעורים בהיו נשים ב

יש לציין שיתכן   (5.2. )טבלה ומעלה 65גברים כאשר הפער בין המינים בלט במיוחד בקבוצת הגיל  לעומת

 .(6.1 איור) וחלק מהפער בשיעורי ההמצאות נובע בהישרדות ארוכה יותר של הנשים ביחס לגברים

 

 (%95רב"ס של ו 100-ל )שיעור ומעלה 45בבני  מגדרלפי גיל ו שיעורי הימצאות דמנציה :2.5טבלה 

              נשים  גברים     סה"כ גיל קבוצות

         )%( שיעור מספר 
(95%, רב"ס)   

         )%( שיעור מספר
(95%, רב"ס)  

                        )%( שיעור מספר
 (95%, רב"ס)

45-54 321 0.04         
(0.03-0.04) 

153 0.04                
(0.03-0.04) 

168 0.04                
(0.03-0.04) 

55-64 1,963 0.26                   
(0.25-0.27) 

1,037 0.29                  
(0.28-0.30) 

926 0.24                  
(0.22-0.25) 

65-74 7,560 1.36                     
(1.33-1.39) 

3,927 1.40                  
(1.37-1.43) 

3,933 1.32                  
(1.29-1.35) 

75-84 25,124 8.36                     
(8.26-8.46) 

9,162 7.13                   
(7.04-7.23) 

15,962 9.28                   
(9.18-9.39) 

85+ 30,983 22.10                
(21.88-22.32) 

9,709 18.15                
(17.95-18.35) 

21,274 24.54                
(24.31-24.76) 

      שיעור מתוקנן לגיל
ומעלה 45בבני    2.25                  

(2.22-2.28) 
 2.76            

(2.74-2.79) 

              נשים  גברים     סה"כ גיל

                  שיעור מספר 
(95%, רב"ס)   

                שיעור מספר
(95%, רב"ס)  

                        שיעור מספר
 (95%, רב"ס)

+45 65,951 2.52                      
(2.50-2.54) 

23,688 1.94          
(1.91-1.96) 

42,263 3.04             
(3.01-3.07) 

+65 63,667 6.38 
(6.33-6.43) 

22,498 5.10 
(5.03-5.16) 

41,169 7.40 
(7.33-7.47) 
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ומעלה 65בבני    5.37                 
(5.30-5.43) 

 6.69           
(6.63-6.75) 

 

  2016בשנת דמנציה  ארעותשיעורי הי .6

 

 כללי 6.1

 יתההיומעלה  45הדמנציה בבני  ארעותהיומעלה.  45איש בני  12,233אובחנו עם דמנציה  2016בשנת 

גבוהים מהשיעורים בגברים )טבלה היו דמנציה בנשים היארעות . שיעורי 1.29% - ומעלה 65בבני ו 0.49%

 (.6.1 איורו 6.1

 

רב"ס של ו 100-ל ומעלה )שיעור 65ומעלה ובבני  45בבני  מגדרדמנציה לפי  היארעותשיעורי  :16.טבלה 

95%)  

              נשים  גברים     סה"כ גיל

           )%( שיעור מספר 
(95%, רב"ס)   

         )%( שיעור מספר
(95%, רב"ס)   

                       )%(  שיעור מספר
 (95%, רב"ס)

+45 12,233 0.49 
(0.48-0.49) 

4,834 0.41  
(0.40-0.42) 

7,399 0.56 
(0.54-0.57) 

+65 11,737 1.29 
(1.27-1.31) 

4,578 1.13 
(1.09-1.15) 

7,159 1.43  
(1.40-1.46) 

 

  מגדרדמנציה לפי גיל ו יארעותשיעורי ה 6.2

השיעורים  75החל מגיל . 1%-נמוכים מהיו  מחלהשיעורי ה 75עד גיל  ;ה עם הגילתעלדמנציה ה היארעות

גברים  לעומת בנשים יםגבוהלגיל היו המתוקננים  ארעותהיהשיעורי . גבריםגבוהים מהשיעורים בהיו נשים ב

היו שיעורי היארעות דמנציה . (6.2)טבלה  ומעלה 65כאשר הפער בין המינים בלט במיוחד בקבוצת הגיל 

ביישובים יהודים בקבוצת הגיל העליונה של שנצפה דומים ביישובים יהודים וערבים למעט שיעור גבוה יותר 

 .(6.3)טבלה  שהתקנון לא מתקן באופן מלא ומעלה. אין לשלול שההבדל נובע מפערים בהתפלגות הגיל 75
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 (%95רב"ס של ו 100-מעלה )שיעור לו 45בבני  מגדרדמנציה לפי גיל ו ארעותשיעורי הי :26.טבלה 

              נשים  גברים     סה"כ קבוצות גיל

         )%( שיעור מספר 
(95%, רב"ס)  

         )%( שיעור מספר
(95%, רב"ס)  

                        )%( שיעור מספר
 (95%, רב"ס)

45-54 89 0.01 
(0.01-0.01) 

45 0.01 
(0.01-0.01) 

44 0.01 
(0.01-0.01) 

55-64 407 0.05 
(0.05-0.06) 

211 0.06 
(0.05-0.07) 

196 0.05 
(0.04-0.06) 

65-74 1,866 0.35  
(0.33-0.36) 

925 0.37 
(0.35-0.39) 

941 0.33 
(0.31-0.35) 

75-84 5,259 1.91 
(1.86-1.95) 

1,979 1.66 
(1.59-1.72) 

3,280 2.10  
(2.03-2.16) 

85+ 4,612 4.86 
(4.73-4.98) 

1,674 4.47 
(1.27-4.65) 

2,938 5.11 
(4.94-5.27) 

      שיעור מתוקנן לגיל
ומעלה 45בבני     0.50 

 (0.49-0.52) 
 0.57  

(0.56-0.58) 
ומעלה 65בבני     1.21  

(1.17-1.24) 
 1.38  

(1.35-1.41) 

 

  ( לפי קבוצות גיל ומגדרIncוהיארעות )( Prשיעור המצאות )  :1.6 איור
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 (%95 של ס"ורב 100-ל שיעור) הישוב ולאום גיל לפי דמנציה ארעותהישיעורי  :3.6טבלה  

 

 ישובים ערביים     ישובים יהודים קבוצות גיל

         )%( שיעור מספר 
(95%, רב"ס)   

                )%( שיעור מספר
(95%, רב"ס)  

45-54 67 0.01               
(0.01-0.01) 

22 0.01 
(0.01-0.02) 

54-64 352 0.05                 
(0.05-0.06) 

55 0.06                   
(0.04-0.07) 

65-74 1,677 0.36                  
(0.34-0.37) 

188 0.36                           
(0.32-0.41) 

+75 9,338 2.73                    
(2.68-2.78) 

530 1.74                              
(1.61-1.88) 
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  מאפייני אוכלוסיית חולי הדמנציה .7

 

                                                        )מקרי הימצאות( ומעלה 65מגיל  מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של  אוכלוסיית חולי הדמנציה 7.1

 85היו בני  החולים מחציתכמעט ו שנים  7.3±83.7 ההי 2016 בשנת הדמנציה חולי של הגיל הממוצע

             במסגרת מוסדית. מהם חיו 11.5%-נשים. כ יומכלל חולי הדמנציה ה 65%-. כ(7.1)טבלה  ומעלה

. 13%ומעלה לעומת  85מהחולים בגילאי  49%-:  כלעומת אוכלוסיית ישראל אוכלוסיית הסקר מבוגרת יותר

 . (7.1)טבלה  .באוכלוסיית הסקר יש ייצוג יתר של נשים

 (n=63,667) ומעלה 65מגיל  של חולי הדמנציהמאפיינים דמוגרפיים וקליניים  :17.טבלה 

 מספר )%(                      מאפיינים

N=63,667 

 הכללית האוכלוסייה

 )%( בישראל

  83.7±7.3 סטית תקן±  ממוצע גיל נוכחי

 87.3 (51.3) 32,684 65-84 קבוצות גיל הנוכחי

 +85 30,983 (48.7) 12.7 

 44.3 (35.3) 222,498 גברים מגדר

 55.7 (64.7) 41,169 נשים 

 אין (60.7) 38,648 קהילה מסגרת מגורים

 אין (11.5) 7,310 מוסד 

 אין (27.8) 17,709 לא ידוע 

 11.5 (9.6) 5,937 נמוך 1כלכלי-מצב חברתי

 68.6 (71.6) 44,345 בינוני 

 19.9 (18.8) 11,665 גבוה 

 12.9 (18.0) 10,000 <(23משקל )-תת BMI2 קבוצות 

 אין (41.1) 22,802 (23-27.9משקל תקין ) ( 2)ק"ג/מ

 אין (13.8) 7,625 (28-29.9עודף משקל ) 

*33.2 (27.1) 14,995 (≥30השמנה )   

 .13% -2  ;2.7% -1 : אחוז ערכים חסרים

 84-65 בני בקרב יתר השמנת של ההימצאות * שיעור
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)מקרי   2016שנת ב מאפיינים דמוגרפיים וקליניים של חולי הדמנציה החדשים 7.2

                                                         היארעות(

-כ  ;(7.2 טבלה) 7.3±82.1 ההי ומעלה 65 בבני דמנציה מחלת של הראשון האבחון בעת הממוצע הגיל

כלל מ 5% -כ. נשים יוה החדשים הדמנציה חולי מכלל 61% -כ. ומעלה 85בגילאי היו מהחולים  39%

 . מוסדית במסגרת וחיהמקרים החדשים בעת האבחון 

 .(n=11,737) של חולי הדמנציה החדשיםמאפיינים דמוגרפיים וקליניים  :7.2טבלה 

 מספר )%(                      מאפיינים

   מספר )%(

בשנים בעת  גיל

 האבחון 

 ±82.1 7.3 סטית תקן±  ממוצע

 (60.7) 7,125 65-84 קבוצות גיל

 +85 4,612 (39.3) 

 (39.0) 4,578 גברים מגדר

 (61.0) 7,159 נשים 

 (66.0) 7,745 קהילה מסגרת מגורים

 (4.9) 575 מוסד 

 (29.1) 3,417 לא ידוע 

 (10.7) 1,228 נמוך כלכלי-מצב חברתי

 (71.8) 8,206 בינוני 

 (17.5) 1,998 גבוה 

 (93.9) 11,015 יהודי לאום לפי סוג ישוב

 (6.1) 718 ערבי 

 (18.2) 1,862 (<23משקל )-תת BMI1 קבוצות 

 (40.8) 4,182 (23-27.9משקל תקין ) ( 2)ק"ג/מ

 (14.0) 1,439 (28-29.9עודף משקל ) 

 (27.0) 2,768 (≥30השמנה ) 

 .12.7% -1 : אחוז ערכים חסרים
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 בישראל הכללית האוכלוסייה לעומת דמנציהה חולי שיעור ההימצאות של תת משקל 7.3

  

אוכלוסיית הסקר  בקרבק"ג/מ"ר(  23-נמוך מ BMI) משקל תת של ההמצאותמוצגים שיעורי   7.3באיור 

.                                          2014-16 לשנים הלאומית התוכנית מתוך ומעלה 65 בני ובקרב אוכלוסיית ישראל

 ישראל.                                                                  ת אוכלוסיי לעומת אוכלוסיית הסקר בקרב משקל תת של יותר גבוה נצפה שיעור  84 גיל עד

באוכלוסיית הסקר לעומת  ומעלה 65 בני בקרב מבוגרים משקל תת של ההמצאותשיעורי  :3.7 איור

 אוכלוסיית ישראל*

 

 .2014-16 לשנים הלאומית התוכנית מתוך* 

 

 לעומת אוכלוסייה דמנציההאוכלוסיית חולי כלכלי של -חברתיהמצב ההתפלגות   7.4

 הכללית

נמוך בהשוואה לאוכלוסייה של מעמד חברתי  גבוה יותר ייצוגיש  65-74בין הגילאים  באוכלוסיית הסקר

 (. 7.4)איור  הכללית

 הכללית אוכלוסייהה לבין הדמנציה חולי בין נמוך כלכלי-חברתי מצב של התפלגויות השוואת :4.7איור 
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 התפלגות אבחנות דמנציה  7.5

 

 62.8% -, אבחנה של מחלת אלצהיימר נרשמה ל(53,194) מתוך סה"כ אבחנות פעילות ו/או אבחנות ביקור

 20.9%-מהמטופלים נרשמה אבחנה של דמנציה וסקולארית. ל 7.0%-מהגברים. ל 55.0%-מהנשים ול

 .(7.5טבלה מהחולים נרשמו קודים לא ספציפיים )

 באופן כלליהתפלגות אבחנות דמנציה  :7.5טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פי לוי, דמנציה בשל מחלת פרקינסון, דמנציה פרונטוטמפורלית,  דמנציה בשל מחלות ידמנציה עם גופ* 

 (הנטינגטוןמחלת ו קרויצפלד יעקב)כמו מחלת 

 

 תרופתי לדמנציהטיפול . 8

                                                                                                                                                               

 יםקוגניטיביים ומיועד תסמיניםל כטיפול ניתנים(  מיןוגלנט דונפזיל, מיןריבסטיג) אסטראז אצטילכולין מעכבי

, במוח NMDA קולטן של חסימה ידי על פועל ממנטין. המחלה של קלים עד בינוניים בשלבים לחולים

 .  המחלה של ומתקדמים בינוניים בשלבים לחולים ומיועד ,גלוטמט שנקרא נוירוטרנסמיטור ידי על המופעל

  לדמנציה תרופתי טיפולאי פעם    8.1 

 מעכבי) לדמנציה תרופות פעם אי רכשו( 64.2)% 42,328 סקרחולי הדמנציה שזוהו ב  65,951 מתוך

כאמור,  (.8.1 איור) יותר ממרשם אחד רכשו (82.5%) 34,930 מתוכםו(, ממנטין או אסטראז אצטילכולין

של דמנציה, וזיהוי איש(, ניתנו תרופות אלה ללא תיעוד אבחנה  12,755מהחולים שזוהו ) 19%בקרב 

התרופות, מתן תרופות אלה  רוכשימקרב  30.1% -נטילת התרופות בלבד. דהיינו, ב ל סמךהחולים נעשה ע

                        ברשומה הרפואית הממוחשבת.  ללא תיעוד אבחנת דמנציה)שהן ספציפיות לדמנציה( התבצע 

מתוכם קבלו  26% -מכלל המטופלים תרופתית, ו 88% -לטיפול אי פעם במעכבי אצטילכולין אסטרז ניתן 

 65.3% -ו  42.3% -לפעם ניתן -איממנטין גם ממנטין.   אסטראז אצטילכוליןבמהלך התקופה בנוסף למעכבי 

                                                          (. 8.1.1)טבלה   אצטילכולין אסטרזגם מעכבי  מהם קבלו במהלך הטיפול

מהמטופלים קבלו תרופה  38.1%) יותרב גבוההה בשכיחות ניתן דונפזיל -מבין ארבעת התרופות לדמנציה 

                                                             (. 8.1.1)טבלה  פעם(-ממנטין איגם טיפול בנוספים קבלו בנוסף לדונפזיל  25.8%-זו בלבד, ו

  אבחנות

 מספר )%(

 נשים                                                    גברים                            סה"כ                               

 (62.8) 21,523 (55.0) 10,391 (60.0) 31,914 אלצהיימר מחלת

 (6.2) 2,110 (8.5) 1,598 (7.0) 3,708 דמנציה וסקולארית

 (20.2) 6,925 (22.2) 4,192 (20.9) 11,117 דמנציה לא ספציפית

 (10.9) 3,734 (14.4) 2,722 (12.1) 6,456 דמנציות אחרות*

 34,292 18,903 53,195 סה"כ
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 .בחולי דמנציה קיימיםלפי גיל  לדמנציהאי פעם התפלגות מספר הרכישות של טיפול :  8.1איור 

 

 ומעלה  45: התפלגות טיפול לדמנציה אי פעם על פי סוג התרופה, בבני 8.1.1טבלה 

 סה"כ תרופה                        

 מספר )%(

 הערות

  (100) 42,328 סה"כ

 מעכביטופלו ב(57.7%)   24,405 סה"כ (38.1) 16,126 דונפזיל בלבד
 בלבד   אסטראז אצטילכולין

 
 (17.9) 7,572 בלבד יןמריבסטיג

 (1.7) 707 בלבד יןמגלנט

  (12.0) 5,096 ממנטין בלבד

 מעכבי אצטילכולין 

 ממנטין+ אסטרז

12,827 (30.3)  

 אצטילכולין מעכביסה"כ 

 אי פעם אסטראז

גם  טופלו  (25.8%) 9,601מתוכם  (88.0) 37,232
 ממנטיןב

 17,923 סה"כ ממנטין אי פעם
(42.3%) 

גם ( טופלו 65.3%) 9,601 מתוכם
 אסטרז אצטילכוליןמעכבי ב

 

תרופות לדמנציה היה גבוה יותר בקרב פרטים משכבה חברתית כלכלית גבוהה בהשוואה  שיעור רוכשי

 (. 8.1.2)טבלה  (48.7%לעומת  76.7%לאחוז הרוכשים בקרב פרטים משכבה חברתית כלכלית נמוכה  )

 

 

39.8 
28.5 32.0 32.0 

17.1 

12.1 
10.6 10.6 

9.5 

11.6 11.4 11.4 

7.4 

10.1 10.0 10.0 

26.2 
37.7 35.9 35.9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

64> 65-74 75-84 +85 

% 

13+ 

7-12 

2-6 

1 

 אף פעם לא רכשו



 
 

20 
 

טיפול של אי פעם  רכישה פי על ומעלה 45שאובחנו בגיל  חולי דמנציה מאפייני התפלגות: 18..2טבלה 

  לדמנציהתרופתי 

 P לא רכשו רכשו  משתנה

  (35.8) 23,623 (64.2) 42,328  מספר )%(

 0.009 (35.3) 8,239 (36.3) 15,359 גברים מגדר

  (65.8) 15,294 (63.7) 26,969 נשים 

 0.001> (14.1) 3,238 (7.5) 3,071 נמוך   1כלכלי-מצב חברתי

  (73.8) 16,981 (70.2) 28,915 בינוני 

  (12.1) 2,778 (22.3) 9,180 גבוה 

 0.001> (91.4) 21,570 (95.4) 40,378 יהודי 2לאום לפי סוג ישוב

  (8.6) 2,039 (4.6) 1,935 ערבי 

;2.7% -1 : אחוז ערכים חסרים
 2

0.04% -  

התקבלו מגמות דומות לכלל הסקר לגבי הקשר בין טיפול התרופתי לדמנציה  2016במטופלים חדשים משנת 

  כלכלי.-ומצב חברתי מגדרל

 

                                                                          מגדרלפי גיל ו לדמנציה (2016)שנת נוכחי תרופתי טיפול     8.2

 עם עלה הרכישות . אחוז2016בשנת  לדמנציה תרופות רכשו סקרחולי הדמנציה שזוהו ב מתוך 42.2%

ואז ירד קצת בגילאים  (75-84 בני בקרב 48.3%-ל ועד 45-64 בני בקרב 30%-מ) 85עד גיל   בגיל העלייה

 נשים לעומת( 45.2%) יותר בגברים היה גבוה הרכישות אחוז. (א+ב 8.2 איור)( 37.5%ומעלה ) 85

(40.4%). 
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  נוכחי לדמנציה תרופתי טיפול  :2.8 איור 

  קבוצת טיפול וגיל לפי .א

 

 

 מגדרלפי גיל ו  .ב

 

 

 

                                                כלכלי וגיל-לפי מצב חברתי לדמנציה( 2016ת שנ)נוכחי טיפול תרופתי   8.3

והיה גבוה  בכל קבוצת גיל כלכלי-עלה עם העלייה במצב החברתי רכישות של טיפול תרופתי לדמנציהשיעור 

כלכלית החלשה -( בהשוואה לשכבה החברתית51.2%כלכלית החזקה ביותר )-בשכבה החברתית 1.7פי 

 (.8.3( )איור 30.7%ביותר )
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 גילכלכלי ו-לפי מצב חברתי לדמנציהנוכחי טיפול תרופתי    :3.8איור 

 

 

 התנהגות בהפרעות טיפול .9

 

אלימות,  חרדה, דיכאון, אי שקט,כגון  הפרעות םציגיהמ לחולים מיועדות התנהגות להפרעות תרופות

בנוסף יכולים להופיע תסמינים פסיכוטיים  ת שינה ועוד.ו)סירוב לבצע כל פעולה בסיסית(, הפרע נגטיביזם

-בתרופות אנטי . מצבים אלה מצדיקים שימושמחשבות שווא ומצבים של בלבול קיצוני המכונים דליריום כמו

 פסיכוטיות.

                                                                                                    בהפרעות התנהגות טיפול פעם אי 9.1

תרופות כנגד  רכשו אי פעם( 681.)%  53,824,סקרומעלה שזוהו ב 45חולי הדמנציה בני  65,951מתוך 

תרופות משרות . הטיפולים השכיחים ביותר היו טופלו ביותר מסוג תרופה אחד 70.3%. הפרעות התנהגות

התנהגות לטיפול בהפרעות תרופות שכיחות רכישת . (59.8%) תרופות אנטי דיכאוניות(  ו52.8%) שינה

  .(9.1)טבלה בהשוואה לגברים גבוהה יותר בנשים  הייתה

  מגדרהטיפול והפרעות התנהגות לפי קבוצות ב אי פעם טיפול תרופתי : 19. טבלה

 קבוצות של תרופות

 מספר )%( 

 סה"כ

 

 גברים

 

 P נשים

 0.001> (85.1) 35,849 (76.0) 17,975 (81.9) 53,824 סה"כ טופלו אי פעם

 0.001> (56.7) 23,943 (45.9) 10,882 (52.8) 34,825 משרות שינה

 0.001> (63.9) 26,998 (52.6) 12,463 (59.8) 39,461 אנטי דיכאוניות

 0.001> (44.8) 18,917 (32.7) 7,743 (40.4) 26,660 כנגד חרדה

     :פסיכוטיות-אנטי

 0.001> (20.3) 8,599 (17.6) 4,168 (19.4) 12,767 טיפוסית לא

 0.001> (15.1) 6,362 (12.6) 2,973 (14.2) 9,335 טיפוסיות
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                                                           וגיל מגדרלפי  בהפרעות התנהגות( 2016נוכחי )שנת   תרופתי טיפול 9.2

 . אחוז2016בשנת  התנהגות הפרעותל תרופתי טיפול רכשו סקרחולי הדמנציה שזוהו ב מתוך 61.2%

 בקרב 49.5%-מ) בגיל העלייה עם ועלה(, 54.8%) גברים  לעומת( 64.7%) בנשיםיותר  גבוההיה  הרכישות

דכאוניות -אחוז הרכישות של תרופות אנטי .(ב-א ו 9.2איור ) (ומעלה 85 בני בקרב 64.8%-ל ועד 45-64 בני

 קבוצות טיפול האחרות. רכישת תרופות מליותר בכל קבוצות הגיל בהשוואה בגבוה ההיה 

 התנהגות בהפרעותנוכחי  תרופתי טיפול :2.9 איור

 

 וקבוצת טיפוללפי גיל  .א

 
 

 

 מגדרלפי גיל ובהפרעות התנהגות, תרופתי כלשהו  טיפול .ב
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                                               כלכלי-חברתי מצב לפי הפרעות התנהגותל( 2016נוכחי ) תרופתי טיפול 9.3

 בהשוואה לבינוני וגבוהנמוך  כלכלי-במצב חברתי התנהגות להפרעות תרופותרכישת של  נמוך אחוזנמצא 

פסיכוטיות טיפוסיות היה -אנטי אחוז הרכישות של תרופות(. א/9.3 איור) שנים 45-64פרט לקבוצות הגיל 

 משמעותי לא היה הבדל (.ב/9.3 איור)( 4.0%( מאשר גבוה )8.9%כלכלי נמוך )-במצב חברתי 2.2גבוה פי 

( לבין 6.7%כלכלי נמוך )-מצב חברתיפרטים מבין  פסיכוטיות לא טיפוסיות-באחוז הרכישות של תרופות אנטי

דכאוניות ותרופות -משרות שינה, תרופות אנטי תרופות שלשיעור הרכישות (. ג/9.3 איור) ( 7.2%גבוה )

 45-64פרט לקבוצות הגיל  , גבוה לעומת נמוךובינוני כלכלי -חברתי היה גבוה יותר במעמד כנגד חרדה 

 .כלכלי נמוך-בה שיעור הרכישות היה גבוה יותר במעמד חברתיש שנים

  כלכלי-חברתי מצב לפי 2016בשנת  התנהגות בהפרעות תרופתי טיפול  :39. איור

 כללי .א

 

 פסיכוטיות טיפוסיות-טיפול בתרופות אנטי .ב
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 פסיכוטיות הלא טיפוסיות-טיפול בתרופות אנטי .ג

 

 

 

   דמנציה חולי בקרב אשפוזים .10

 

                                                                          באוכלוסיית סקר דמנציה מגדרלפי גיל ו אשפוזשיעורי  10.1

זים בשנת לבדיקת האשפו מאגר האשפוזים של אוכלוסיית ישראל עם ההוצלב דמנציההסקר אוכלוסיית 

בשנת  לפחות פעם אחת אושפזו (34.2%) איש 22,528 ,סקרחולי הדמנציה שזוהו ב  65,951 מתוך. 2016

סקר אוכלוסיית הבקרב  (.10.1 איור) פעמיים אושפזו 25% -ו תאח פעם רק אושפזו 56% מתוכם, 2016

 גילוהיה גבוה יותר בגברים לעומת נשים בכל קבוצת  84הגיל עד לקבוצת הגיל עם עלה  מאושפזיםה שיעור

 (.10.2 איור)

 2016 בשנת הסקר באוכלוסיית האשפוזים מספר התפלגות :1.01 איור
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 מעלהו 45בבני  מגדרלפי גיל ו מאושפזים*שיעורי  :10.2איור 

 

 

 * אנשים עם לפחות אשפוז אחד בשנה הנבדקת

 (p<0.05) בין הקבוצות מובהק ** הבדל

 

                                                           ללא דמנציה אוכלוסייההבקרב חולי דמנציה לעומת אנשים שאושפזו ה אחוז 10.2

עלה עם הגיל והיה גבוה יותר בבתי חולים כלליים   2016בשנת  אנשים שאושפזו לפחות פעם אחתה אחוז

 ומעלה 85 בגילאי ואילו 45-84בין הגילאים  הדמנציה חולי ללא ישראל אוכלוסייתבקרב חולי דמנציה לעומת 

                                                                                                                 . (10.3)איור  היה גבוה יותר באוכלוסייה כללית  מאושפזיםהאחוז 

 2016לפחות פעם אחת בשנת  בבתי חולים כלליים אנשים עם וללא דמנציה שאושפזו אחוז :3.01 איור
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  חולי דמנציה בקרבתמותה . 11

 

                                                                    באוכלוסיית סקר דמנציה מגדרלפי גיל ו תמותהשיעורי  11.1

חולי   65,951 מתוך . 2017לשנת  האוכלוסין ממרשם פטירותה קובץ עם ההוצלבסקר האוכלוסיית 

. שיעור התמותה עלה עם הגיל  2017 נפטרו במהלך שנת איש( 13.3)% 8,786, 2016 בשנת הדמנציה

 .  (11.1 איור) והיה גבוה יותר בגברים לעומת נשים בכל קבוצת גיל

  (100-מעלה )שיעור לו 45בבני  מגדרלפי גיל ו תמותהשיעורי  :111. איור

 

 

 בין נשים וגברים מובהק * הבדל

 

                                                                      לעומת אוכלוסייה ללא דמנציהקיימים בקרב חולי דמנציה  תמותה 11.2

 לבין סקרה אוכלוסיית בין( Standardized mortality ratio, SMR)  מגדרו לגיל מתוקננים תמותה יחסי חושבו

                                                                                                                                   . (11.2)איור  הדמנציה חולי ללא ישראל אוכלוסיית

 ללא לאוכלוסייה בהשוואה בכל קבוצות הגיל גבוהה יותר הייתה דמנציה חולי ( שלSMRהתמותה היחסית )

 בכל קבוצות הגיל. נשים לעומת בגברים יותר היה גבוה SMR-הדמנציה במיוחד בקבוצות הגיל הצעירות. 
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 חולי ללא ישראל אוכלוסיית לבין הסקר אוכלוסיית( של SMR)  לגיל מתוקננים תמותה יחסי : 2.11 איור

 הדמנציה
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 סיכום והמלצות. 12

 85 בבני 22%-ו ומעלה 65 בבני 6.4%: בישראל הקשישה האוכלוסייה היא מחלה שכיחה בקרב דמנציה

 נמוכה דמנציה שכיחות נמצאה , המבוסס על הגדרת מקרה של אבחנות ו/או טיפול תרופתי,בסקר .ומעלה

 המבוסס( EURODEM)  European Studies of Dementia  של על-ניתוחממצאים של ל בהשוואה יותר

 . (12.1)טבלה  אחרות מדינותב שנערכו מחקרים על

 אבחון תהליךפנייה לו בקופות גריאטריה בשירותי חסר, הרחב והציבור מקצוע אנשי של מודעות העדר

 . המחלהאבחון של -עלולים לתרום לתת הציבורית למערכת נתונים העברת ללא הפרטית הבריאות במערכת

 

 ומעלה 60 בבני בעולםובאזורים  נבחרות במדינות דמנציה הימצאות שיעור :12.1טבלה 

 המצאות מתוקננת לגיל מספר מחקרים אזור

 6.9 3 אוסטרליה

 6.6 44 סין

 7.2 6 דרום מזרח אסיה

 6.8 65 מערב אירופה

 4.7 4 מרכז אירופה

 5.7 10 ארצות הברית

 8.3 13 לטיניתהאמריקה 

 4.6 9 )מדרום לסהרה( אפריקה

 5.4 1 ישראל

Alzheimer's Disease International. World Alzheimer Report 2015. London: 

Alzheimer's Disease International; 2015. 

. 

בטיפול בדמנציה על שקיימים פערים . יש רושם ולתמותה לאשפוז מוגבר בסיכון כרוכה דמנציהה המצאות

והיערכות , תסמינישל טיפול יותר . גילוי המחלה בשלבים המוקדמים מאפשר מתן מוקדם כלכלי-חברתירקע 

ור לפתח תוכניות לאבחון דמנציה ולשיפחשוב . לחיים עם הליקוי הקוגניטיבי טובה יותר של החולה ומשפחתו

ו כן יש צורך בפיתוח תוכניות למניעה ראשונית של מחלת בבני משפחתו. כמהתמיכה הטיפול בחולה ו

 מערכת הבריאות והחברה. הדמנציה כדי להקטין את הנטל על 
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 ספחיםנ. 13

   ודים לדמנציהק :1מספר נספח 

ICD9 ICD10 

290.xx:                                                                              

290.0 Senile dementia  

290.1 Presenile dementia 

290.10 Presenile dementia, uncomplicated               

290.11 Presenile dementia with delirium  

290.12 Presenile dementia with delution 

290.13 Presenile dementia with depressive 

features  

290.2 Senile dementia with delusional or 

depressive features  

290.20 Senile dementia with delusional features  

290.21 Senile dementia with depressive features 

290.40 Vascular dementia uncomplicated  

290.41 Vascular dementia with delirium  

290.42 Vascular dementia with delusions  

290.43 Vascular dementia with depressed mood  

290.3 Senile dementia with delirium  

290.8 Other specified senile psychotic conditions  

290.9 Unspecified senile psychotic condition                                                                                                                               

294.xx:                                                                                     

294.1 Dementia in conditions classified 

elsewhere  

294.10 Dementia in conditions classified 

elsewhere without behavioral disturbance  

294.11 Dementia in conditions classified 

elsewhere with behavioral disturbance                   

294.2 Dementia, unspecified 

294.20 Dementia, unspecified, without 

behavioral disturbance  

294.21 Dementia, unspecified, with behavioral 

disturbance                                                          

294.9 Unspecified persistent mental disorders 

due to conditions classified elsewhere                     

331.xx:                                                                                        

331.0 Alzheimer's disease                                                                                                                         

331.1 Frontotemporal dementia 

331.11 Dementia due to Pick's disease 

F00.x Dementia in Alzheimer disease (F00.0 

Dementia in Alzheimer disease with early onset, 

F00.1 Dementia in Alzheimer disease with late 

onset, F00.2 Dementia in Alzheimer disease, 

atypical or mixed type,  F00.9 Dementia in 

Alzheimer disease, unspecified)                                                                                                                                             

F01.x Vascular dementia ( F01.0 Vascular 

dementia of acute onset,  F01.1 Multi-infarct 

dementia, F01.2 Subcortical vascular dementia, 

F01.3 Mixed cortical and subcortical vascular 

dementia, F01.8 Other vascular dementia, F01.9 

Vascular dementia, unspecified)                                                                                                                                         

F02.x Dementia in other diseases classified 

elsewhere  (F02.0 Dementia in Pick disease, 

F02.1 Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease,  

F02.2 Dementia in Huntington disease,  F02.3 

Dementia in Parkinson disease,  F02.4 Dementia 

in human immunodeficiency virus [HIV] disease,  

F02.8 Dementia in other specified diseases 

classified elsewhere (Dementia in-cerebral 

lipidosis ,epilepsy, hepatolenticular 

degeneration, hypercalcaemia, hypothyroidism, 

intoxications, Lewy body, multiple sclerosis , 

neurosyphilis, niacin deficiency, polyarteritis 

nodosa, systemic lupus erythematosus, 

trypanosomiasis, uraemia, vitamin B12 

deficiency)                                                                             

F03.x     Unspecified dementia ( Presenile/  Senile 

dementia NOS)                                                                                                                   

F05.1 Delirium superimposed on dementia                                                                                                                    

G30.x      Alzheimer's disease  senile and 

presenile forms ( G30.0 Alzheimer disease with 

early onset,  G30.1 Alzheimer disease with late 

onset, G30.8 Other Alzheimer disease,  G30.9 

Alzheimer disease, unspecified)                                                                                                                 

G31.x      Other degenerative diseases of 

nervous system, not elsewhere classified                                 
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331.19 Cerebral degeneration, unspecified 

331.2 Senile degeneration of brain                                 

331.6 Corticobasal degeneration                             

331.82 Dementia with Lewy bodies/ dementia 

with Parkinsonism                                                         

331.9 Cerebral degeneration, unspecified                    

046.1 dementia due to Jacob Creutzfeld disease                                                                                      

(G31.0 Circumscribed brain atrophy,  G31.1 

Senile degeneration of brain, not elsewhere 

classified,   G31.2 Degeneration of nervous 

system due to alcohol,    G31.8 Other specified 

degenerative diseases of nervous system,  G31.9 

Degenerative disease of nervous system, 

unspecified)                                                                                                                

R54  Senility    

 

 

 לדמנציה טיפול תרופתי : 2נספח מס' 

 שם מסחרי שם גנרי  ATCקוד  קבוצה

Anticholinesterases 

)N06DA( 

N06DA01  Tacrine Cognex (tab) 
N06DA02 Donepezil Aricept (tab), 

Memorit (tab), Asenta 
(tab), Donepezil TEVA 
(tab) 

N06DA03 Rivastigmine 
Rivastigmine dexel 
Rivastigmine 
hydrogen tertate 

Exelon (tab) 
Exelon (patch) 
Prometax (patch) 
Alzigmine (tab) 
Rivastigmine Dexcel 
Rivastigmine Inovame 
Rivastigmine TEVA (tab) 
Nimvastin (tab) 

N06DA04  Galantamine 
hydrobromide 

Reminyl (tab) 
Reminyl (PRC) 

N06DA52 Donepezil 
and memantine 

 

N06DA53 Donepezil, 

memantine 

and Ginkgo folium 

 

NMDA receptor  N06DX01  Memantine 
Memantine 
hydrochloride 

Ebixa (tab) 
Ebixa (drops) 
Ebixa mg/pump oral 
solution 
Memox(tab) 
Memox(drops) 
Memantine TEVA (tab) 
Nemdatine (tab) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Memantine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_folium
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 בהפרעות התנהגותטיפול  :3נספח מס' 

  ATCקוד  טיפול תרופתי

Typical 
antipsychotics   

N05AA Phenothiazines with aliphatic side-chain (N05AA01- N05AA07) 
N05AB Phenothiazines with piperazine structure (N05AB01- N05AB10) 
N05AC Phenothiazines with piperidine structure (N05AC01- N05AC04) 
N05AD Butyrophenone derivatives (N05AD01- N05AD09) 
N05AF Thioxanthene derivatives (N05AF01- N05AF05) 
N05AG Diphenylbutylpiperidine derivatives (N05AG01- N05AG03) 

Atypical 
antipsychotics  

N05AE Indole derivatives (N05AE01 -N05AE05)                                                                                           
N05AH Diazepines, oxazepines, thiazepines and oxepines (N05AH01 - N05AH06)                                                                           
N05AL Benzamides (N05AL01-  N05AL07)                                                                                                                   
N05AN (Lithium N05AN01)                                                                                                                 
N05AX Other antipsychotics (N05AX07- N05AX17) 

Hypnotics and 
sedatives                     
  

N05CA Barbiturates, plain (N05CA01- N05CA22) 
N05CB Barbiturates, combinations (N05CB01- N05CB02) 
N05CC Aldehydes and derivatives (N05CC01- N05CC05) 
N05CD Benzodiazepine derivatives (N05CD01- N05CD13) 
N05CE Piperidinedione derivatives (N05CE01- N05CE03) 
N05CF Benzodiazepine related drugs (N05CF01- N05CF04) 
N05CH Melatonin receptor agonists (N05CH01- N05CH03) 
N05CM Other hypnotics and sedatives (N05CM01- N05CM18) 
N05CX Hypnotics and sedatives in combination, excl. barbiturates (N05CX01- 
N05CX06) 

Anxiolytics  

 

N05BA Benzodiazepine derivatives (N05BA01- N05BA56) 
N05BB Diphenylmethane derivatives (N05BB01- N05BB51) 
N05BC Carbamates (N05BC01- N05BC51)  
N05BD Dibenzo-bicyclo-octadiene derivatives (N05BD01) 
N05BE Azaspirodecanedione derivatives (N05BE01) 
N05BX Other anxiolytics (N05BX01- N05BX04) 

Antidepressants   N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors (N06AA01- N06AA23) 
N06AB Selective serotonin reuptake inhibitors (N06AB02  - N06AB10) 
N06AF Monoamine oxidase inhibitors, non-selective (N06AF01- N06AF06) 
N06AG Monoamine oxidase A inhibitors (N06AG02- N06AG03) 
N06AX Other antidepressants (N06AX01- N06AX26) 

Psycholeptics and 

psychoanaleptics in 
combination 

N06CA Antidepressants in combination with psycholeptics (N06CA01-N06CA03) 
 

 

 

 

 

 

 


