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תקציר

 רקע

חוזר מנהל הרפואה מתוקף  ,2014ת בשנת במרכז הלאומי לבקרת מחלוהלאומי לשבץ מוחי הוקם ם ושיהר

בישראל, לסייע באפיון  ההיארעות של שבץ מוחישיעורי מידע אודות הרישום נועד לספק . 44/2013מס' 

ההישרדות והתוצאים לאחר  אוכלוסיית החולים ובניטור הטיפול בחולים שלקו בשבץ מוחי, ולצורך הערכת

מספק נתונים עדכניים עבור  והוא של הרישום הלאומי לשבץ מוחי בישראל השלישידוח זה הנו הדוח . האירוע

 .2018שנת 

 שיטות

 ,תושבי קבע בישראלבקרב או אירוע מוחי חולף( מוחי )שבץ מוחי חד  מדווחים לרישום כל המקרים של אירוע

הדיווח מבוסס על שליפה ממוחשבת  .2014בינואר  1-מההחל אשר אושפזו באחד מבתי החולים הכלליים, 

. הדיווח כולל שחרורשל אבחנות ה ICD-9קודי  באמצעות זיהוי ,אחת לרבעון, ממאגרי המידע בבתי החולים

י פרטמועברים משך בההחולים.  תינתונים דמוגרפיים וקליניים, בהתאם לזמינותם במערכות המידע של ב

החולים לקופת החולים המבטחת, להשלמת נתונים על גורמי סיכון ותחלואת רקע, ולצורך מעקב על המשך 

כולל הוא ו 2018שנת ם עבור ושידוח זה מסכם את נתוני האשפוז שדווחו לר .הטיפול שניתן לחולה בקהילה

 יסוכמו בדוח נפרד.החולים קופות מנתוני המעקב  ומעלה(. 18את האוכלוסייה הבוגרת בלבד )גילאי 

פרטים , 2018נכון לשנת  .לאשפוז כלליבתי חולים  26-המידע מבוסס על דיווחים שהתקבלו מ: מידעמקורות 

 98%-כ) בתי חולים 24-מדווח ביצוע בדיקות דימות בתי החולים.  ללדמוגרפיים ואבחנות אשפוז דווחו מכ

ביצוע צנתור מוחי מהמקרים(,  92%-בתי חולים )כ 23-ובשחרור דווח מ אשפוזטיפול תרופתי ב (,מהמקרים

 .בהם הטיפול זמין חוליםהבתי  24-דווח מ t-PA מתןבתי החולים המצנתרים ודווח מתשעת 

 ממצאים עיקריים

 היארעות 

, המקרים כלל מתוך .(אירוע מוחי חולףואירוע מוחי חד )שבץ מוחי מקרים של  18,930 אירעו 2018בשנת 

. מוחי דימום של מקרים 8.7%-ו( TIA) חולף מוחי אירוע מקרי 26.5%, איסכמי שבץ מקרי היו 64.8%

שיעורי ההיארעות  .איש 1,000-ל מקרים 3.3הייתה  אירוע מוחי חדההיארעות המתוקננת לגיל של 

 בערבים לעומת יהודים. 57%-ובכ ,בגברים לעומת נשים 53%-היו גבוהים בכהמתוקננים לגיל 

 םמאפיינים דמוגרפיי

 31%-כ, ו60( היו מתחת לגיל 3,627מהחולים ) 19%-כ. 13.5±71.8הגיל הממוצע בעת האירוע המוחי היה 

( היו גברים. הגיל הממוצע בעת האירוע היה צעיר 55.1%מעל מחצית מהמקרים ) .ומעלה 80( היו בני 5,858)
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 64.9±13.1ובערבים לעומת יהודים ) ,(74.3±13.6לעומת  69.7±13.0) משמעותית בגברים לעומת נשים

 (.73.1±13.1לעומת 

 תחלואת רקע

(, יתר שומנים בדם 62.6%) מחלות הרקע השכיחות ביותר בקרב אנשים עם אירוע מוחי חד היו יתר לחץ דם

 פרוזדורים היהומעלה פרפור  80בבני , בנוסף .(21.6%( ומחלת לב איסכמית )38.0%(, סוכרת )46.7%)

הסיכון ומחלות הרקע הייתה גבוהה יותר בערבים לעומת יהודים, שכיחות מרבית גורמי . (27.7%שכיח )

ויתר שומנים בדם, , השמנה כאשר במיוחד בלטו באוכלוסייה הערבית שכיחות גבוהה משמעותית של סוכרת

  בכל קבוצות הגיל.

 הפן הגעאו

מהחולים שאושפזו עקב אירוע מוחי חד הגיעו  50.7%בסך הכול,  .בתי חולים 18-מ באופן תקיןדווח  זה נתון

, מוחי בדימום TIA (68.3% לבית החולים באמבולנס. אחוז ההגעה באמבולנס היה גבוה יותר בשבץ לעומת

באופן מובהק בגיל מבוגר, יותר (. הגעה באמבולנס הייתה שכיחה TIA-ב 39.3%-ו שבץ איסכמיב 52.6%

(. הפער בין 31.9%לעומת  53.8%)לעומת ערבים (, וביהודים 48.0%לעומת  53.9%) לעומת גברים בנשים

 בכל קבוצות הגיל ובכל סוגי האירועים. נשמריהודים לערבים 

  זמאפייני האשפו

הגיל הממוצע של  אושפזו במחלקה נוירולוגית. 39%-וכ אושפזו במחלקות הפנימיותמחצית החולים 

( היה גבוה באופן מובהק בהשוואה למאושפזים במחלקות 74.4±13.0המאושפזים במחלקות הפנימיות )

ימים, והוא היה ארוך יותר  7.5 משך האשפוז הממוצע עבור כלל החולים היה (.69.3±12.9הנוירולוגיות )

  TIA (3.2.)-וקצר יותר ב יום( 14בדימום מוחי )

, בהשוואה לחולים TIAגבוה יותר בחולים לאחר מעט היה ראש/צוואר כלשהי של כלי דם  שיעור ביצוע הדמיה

ירידה בביצוע דימות כלי דם ראש/צוואר ובדיקות לבירור  נצפתה. (75.2%לעומת  82.6%) לאחר שבץ איסכמי

 אמבולי, עם העלייה בגיל. -קרדיו

 תרומבוליטי / צנתור מוחי טיפול

-ל 1.1%נע בין   t-PA(. אחוז מתןn=1,324) t-PAמהחולים עם שבץ איסכמי קיבלו  10.8% ,2018בשנת 

 28.1%, מתוכם, (n=690)איסכמי עברו צנתור מוחי  חולים עם שבץמה 5.6% , בבתי החולים השונים.18.4%

(n=194 קיבלו גם )t-PA. 
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 הישרדות

מהחולים עם  30.1%-ו (n=977) מהחולים עם שבץ איסכמי 8.0%שבץ מוחי כרוך בסיכון גבוה לתמותה: 

ללא שינוי ולאחר שבץ איסכמי  8.6%יום היו  30נפטרו באשפוז. שיעורי התמותה כעבור ( =494n) דימום מוחי

   בהתאמה. 41.6%-ו 20.4%היו  שיעורי התמותהכעבור שנה  .מוחי לאחר דימום

 המלצותסיכום ו

שבץ מוחי מהווה נטל משמעותי על מערכת הבריאות, הן מבחינת היקף התחלואה והן בסיכון הגבוה  .1

מוחי  לשבץהידועים גורמי הסיכון  הפחתת שיעורי ההימצאות שלל להמשיך לפעוליש . קבועה לתמותה ולנכות

 אוכלוסייה הנמצאות בסיכון מוגבר לשבץ.קבוצות פרט בוב ,בכלל האוכלוסייה

י כלי דם ראש/צוואר לאחר אירוע מוחי איסכמ דימותבאחוז ביצוע  העלייה תיש להמשיך לפעול לעידוד מגמ. 2

 במיוחד בבתי חולים בהם שיעורי הביצוע נמוכים.  , לאחר שבץ איסכמי t-PAובמתן 

הגעה היות ויש להמשיך לפעול להעלאת המודעות בציבור לחשיבות ההגעה לבית החולים באמבולנס, . 3

)טיפול  באמבולנס מעלה את הסיכוי להגעה בחלון הזמן המתאים לטיפול התערבותי לחידוש זרימת הדם

 ,אוכלוסייה הערביתבמשמעותית נמוך ההגעה לביה"ח באמבולנס היה שיעור  .תרומבוליטי או צנתור מוחי(

 .הגורמים לכך ולפעול להסרת חסמים יש למפות את. בהשוואה לאוכלוסייה היהודית

שבץ עיבוי כוח אדם מיומן לטיפול במקרי שבץ. ארגון הל. יש להמשיך לפעול להקמת יחידות שבץ ייעודיות ו4

 שראלימחולי השבץ ביחידות שבץ ייעודיות.  90%-אשפוז של כ 2030( הגדיר כיעד לשנת ESOהאירופי )

יש להגדיר יעד ריאלי מהחולים בלבד מאושפזים במחלקה נוירולוגית.  40%-כ –מאוד מיעד זה  הרחוק

 לישראל לתקופה הקרובה, ולבחון עמידה ביעדים.

כגון: מצב תפקודי בקבלה על הרישום להמשיך ולפעול למחשוב שדות מידע חיוניים שעדיין חסרים, . 5

 וצורך בשיקום.  חומרת השבץ, ובשחרור
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 רקע

במרכז הלאומי לשבץ מוחי הוקם ם ושיהרשבץ מוחי הנו גורם מוביל לתמותה ולנכות קבועה באוכלוסייה. 

מידע הרישום נועד לספק . 44/2013חוזר מנהל הרפואה מס' מתוקף  ,2014ת בשנת הלאומי לבקרת מחלו

הטיפול בחולים  אפיון אוכלוסיית החולים ובניטורבישראל, לסייע ב ההיארעות של שבץ מוחישיעורי אודות 

הרישום של  השלישיח דוח זה הנו הדו. הערכת ההישרדות והתוצאים לאחר האירועלצורך ו, שלקו בשבץ מוחי

 .2018שנת מספק נתונים עדכניים עבור הלאומי לשבץ מוחי בישראל והוא 

  הרישום אוכלוסיית

, עם אבחנה 2014בינואר  1-אשר אושפזו באחד מבתי החולים הכלליים, מיום ה םכל החולינכללים ברישום 

אחת  זיהוי המקרים מבוסס על רישום  ., והם תושבי קבע בישראלפעילה של שבץ מוחי או אירוע מוחי חולף

 :ICD-9-הבאות, המסווגות לפי ה שחרורה מאבחנות

 

 הנתונים איסוף

ממוחשבת של המקרים בהם נרשמה לחולה אבחנת שבץ מוחי או אירוע מוחי חולף ה מבוסס על שליפ הרישום

 הןמקרים בהם השבץ היה סיבת האשפוז ו הן שלפים, נלפיכך .שלעיל ICD-9בשחרור מאשפוז, על פי קודי 

וקליניים מהתיק דמוגרפיים  הדיווח כולל נתונים אושפז מסיבה אחרת.שבחולה  אירעמקרים בהם השבץ 

ת המידע של בית ו, בהתאם לזמינותם במערכ44/2013הרפואי הממוחשב בבית החולים, כמפורט בחוזר מס' 

החולים. המשתנים המדווחים כוללים פרטים דמוגרפיים, אבחנות רקע, טיפול תרופתי ובדיקות הדמיה שנעשו 

 של בפער, לרבעון אחת, ומזוהה פרטני, ממוחשב השבץ קובץ בתי החולים מחויבים להעביר לרישוםבאשפוז. 

השלמת צורך ל ,החולים לקופת החולים המבטחתי פרטבהמשך מועברים . מסוף הרבעון חודשים שישה

בשנה הראשונה  ,, ולצורך מעקב על המשך הטיפול שניתן לחולה בקהילהותחלואת רקע נתונים על גורמי סיכון

ICD-9  code ICD-9 diagnosis קטגוריה 

431 Intracerebral hemorrhage (ICH) דימום מוחי 

433.x1  Occlusion and stenosis of pre-cerebral arteries שבץ איסכמי 

434.xx Occlusion of cerebral arteries  

436 Acute, but ill-defined cerebrovascular disease  

997.02 Iatrogenic cerebrovascular infarction or hemorrhage  

435.xx * Transient cerebral ischemia  ולףחאיסכמי  אירוע  

  Transient Ischemic Attack (TIA) * נקרא גם:
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 ,החולים מוצלבים באופן שוטף מול קובץ מרשם האוכלוסין אירוע, בדגש על הטיפול השיקומי. פרטיהלאחר 

 .םמעקב אחר הישרדותאימות פרטים דמוגרפיים ולצורך 

. המידע 2018בדצמבר  31-ועד ה 2018בינואר  1-בין ה אשר אושפזו, ומעלה 18מגיל חולים בדוח זה נכללים 

 9הללו כוללים את בתי החולים הממשלתיים ) .לאשפוז כלליבתי חולים  26-מבוסס על דיווחים שהתקבלו מ

בתי"ח(,  8בתי"ח(, בתי החולים של שירותי בריאות כללית ) 2ממשלתיים )-בתי"ח(, בתי החולים העירוניים

נתוני ההשלמה . בתי"ח( 2ובתי החולים של המיסיון ) בתי"ח( 3בתי"ח(, בתי החולים הציבוריים ) 2הדסה )

 יפורסמו בדוח נפרד. קופות החוליםמ

 הנתונים תיקוף

 בדיקה פרטנית התיקוף בוצעהבמסגרת . 2016לשנת  בוצע תיקוף של נתוני הרישום, 2017-2016במהלך 

. האשפוז , אל מול תיקיחד יחומקרי אירוע מ 4,500-מעל ל נתונים שלהנבדקו מכל בית חולים ודיווח של רבעון 

 3.3%-בו, חד ים של אירוע מוחלא היו מקריבלבד ( N=220מהמקרים ) 4.7%על פי ממצאי התיקוף, 

ממצאי התיקוף חולף( היה שגוי.  ימוחאירוע  / שבץ איסכמי / אירוע )דימום מוחיהסיווג ( N=152מהמקרים )

והם תוצאה של  ,מצביעים על הטבה משמעותית באיכות הנתונים הנשלפים לרישום בהשוואה לשנים קודמות

אשר מסייעים מחשוב ומנהלי איכות(, רשמות רפואיות, אנשי מאומצת של הצוותים בבתי החולים ) עבודה

מול בנוסף מתבצעות במסגרת רישום השבץ בדיקות שוטפות  .לרישוםמתמיד של הנתונים הנשלפים  בטיוב

על מנת לבחון פערים ולוודא  ,כגון קובץ אשפוזים ומדדי האיכותשל משרד הבריאות מאגרי נתונים נוספים 

 .יוביצוע צנתור מוח רומבוליטיתטיפול  מלאות הנתונים במשתנים חיוניים כגון מתן

 הנתונים עיבוד

 (. 9.1.3 )גרסה Statistical Analysis Software (SAS) ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת
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  (2018)נכון לשנת  המדווחים המשתנים

 מסך החולים % מספר בתי חולים מדווחים 

)קוד מוסד, פרטים מזהים ונתונים דמוגרפיים 

הות, מס' אשפוז, ת. לידה, מין, ארץ שם, ת. ז

 לידה, כתובת, מצב משפחתי, קופ"ח(

26/26 100% 

 100% 26/26 שחרוראריך + ת אשפוזתאריך 

 100% 26/26 אבחנת השבץ + אבחנות רקע

 %100-כ 25/26 ראשון  CTתאריך ביצוע

 74%-כ 19/26 )האם הגיע באמבולנס(אופן הגעה לבית החולים 

 100% 26/26 מחלקת אשפוז

 99%-כ t-PA* 24/26מתן 

 100% 9/9 **וסקולריזציה-רה

 100%-כ 25/26 בדיקות מעבדה

 98%-כ 24/26 בדיקות דימות

 92%-כ 23/26 טיפול תרופתי בגורמי סיכון באשפוז

 92%-כ 26/23 בשחרורטיפול תרופתי בגורמי סיכון המלצה ל

.**צנתור לשבץ מוחי זמין בתשעה מרכזים. *בשני בתי חולים הטיפול אינו זמין
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  ממצאים

 ם הלאומי לשבץ מוחי:ושיעל פי נתוני הר

 .מוחי חד מקרים של אירוע 18,930אירעו  2018בשנת 

 החולים אפיון .1

 49.9%, 60( היו מתחת לגיל 3,627מהחולים ) 19.2%. 13.5±71.8היה המוחי הגיל הממוצע בעת האירוע 

( היו גברים. 55.1%)מעל מחצית מהמקרים ומעלה.  80( היו בני 5,858) 30.9%-, ו79-60( היו בני 9,445)

(. 1תרשים , p<0.001) הממוצע בנשיםבגברים היה צעיר משמעותית מהגיל הגיל הממוצע בעת האירוע 

משמעותית מהגיל הממוצע  צעירמהחולים היו ערבים. הגיל הממוצע בעת האירוע בערבים היה  16.2%

-לקו בשבץ איסכמי ו 64.8%( סבלו מדימום מוחי, 8.7%מיעוט החולים )(. 2תרשים , p<0.001ביהודים )

גיל מהגבוה מעט חולים עם שבץ איסכמי היה קרב באובחנו עם אירוע מוחי חולף. הגיל הממוצע  26.5%

בקרב (. הגיל הממוצע p<0.001( וחולים עם אירוע מוחי חולף )p<0.03מוחי ) דימוםחולים עם קרב הממוצע ב

 (.3תרשים , p<0.003) יתר החוליםב מהגיל הממוצעהיה צעיר חולים עם אירוע מוחי חולף ה

 לפי מין : התפלגות החולים1תרשים 

 

 חולים 18,930: כ"סה

 71.8±13.5: גיל ממוצע

 (44.9%) 8,497: נשים

 74.3±13.6: גיל ממוצע

 (  55.1%) 10,433: גברים

 69.7±13.0: גיל ממוצע
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 : התפלגות החולים לפי קבוצת אוכלוסייה2תרשים 

 

 

המוחי : התפלגות החולים לפי סוג האירוע3תרשים 

 

 

 חולים 18,930: כ"סה

 71.8±13.5:  גיל ממוצע

 (16.2%) 3,062: ערבים

 64.9±13.1: גיל ממוצע

 (  83.8%) 15,868: יהודים

 73.1±13.1: גיל ממוצע

 חולים 18,930: כ"סה

 71.8±13.5: גיל ממוצע

 (91.3%) 17,286: אירוע איסכמי

 71.8±13.4:  גיל ממוצע

 (  64.8%) 12,271: שבץ איסכמי

 72.4±13.2: גיל ממוצע

 5,015 (26.5%)(: TIA)אירוע איסכמי חולף 

 70.3±13.7: גיל ממוצע

 (8.7%) 1,644: דימום מוחי

 71.5±14.5:  גיל ממוצע
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  וגיל המוחי האירוע סוג לפי החולים התפלגות 1.1

 החלק היחסי של שבץ איסכמיעולה  ובמקביל ,(p<0.001) יורד עם הגיל  TIAניתן לראות כי החלק היחסי של

(p<0.001.) (.4 תרשים) לא נראית מגמה מובהקת עם הגיל, לעומת זאת, דימום מוחיב   

 גילקבוצות המוחי ו : התפלגות החולים לפי סוג האירוע4תרשים 

 

  ומין גיל המוחי, האירוע סוג לפי החולים התפלגות 1.2

(, כאשר p=0.003; 8.0%לעומת  9.2%) של דימום מוחי מאשר בנשיםיותר גבוה מעט בגברים נמצא אחוז 

בגברים לעומת נשים בהתאמה(.  8.3%-ו 10.2%) ומעלה 80גילאי לט במיוחד בובהיה הפער בין המינים 

, כאשר הפער (p<0.001; 25.4%לעומת  27.8%מאשר בגברים ) TIAשל יותר גבוה מעט בנשים נמצא אחוז 

לא נמצא  .בנשים לעומת גברים בהתאמה( 24.6%-ו 30.3%) 79-60גילאי לט במיוחד בובהיה בין המינים 

בגברים לעומת נשים בהתאמה;  64.2%-ו 65.4%באחוז הלוקים בשבץ איסכמי ) הבדל מובהק בין המינים

p=0.09.) 
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 היארעות .2

 ומעלה. 20, גילאי 2015ישראל  –: אוכלוסיית התקן הערה

  (TIA-ו מוחי )שבץ חד מוחי אירוע של לגיל מתוקננים היארעות שיעורי 2.1

 איש בישראל. 1,000-ל TIA-( מקרים של שבץ מוחי וCI 95% ;3.2-3.3) 3.3היו  2018בשנת 

 מין לפי ,לגיל מתוקננת היארעות 2.1.1

 1,000-( מקרים לCI 95% ;3.9-4.1) 4.0נשים:  לעומת גבריםב 53%-בכ יםגבוה היו היארעותשיעורי ה

 בנשים. 1,000-למקרים ( CI 95% ;2.5-2.7) 2.6לעומת  ,בגברים

 אוכלוסייה קבוצת לפי ,לגיל מתוקננת היארעות 2.1.2

 אוכלוסייה הערביתב 1,000-מקרים ל 4.8 :בערבים לעומת יהודים 57%-בכ גבוהים היוהיארעות שיעורי ה

(4.6-5.0; 95% CI) תיהודיאוכלוסייה הב 1,000-מקרים ל 3.0, לעומת (95% ;3.0-3.1 CI.) 

 מין לפי ,(TIA-ו איסכמי )שבץ איסכמי ימוח אירוע של לגיל מתוקננים היארעות שיעורי 2.2

  אוכלוסייה וקבוצת

 50%-שיעור ההיארעות בגברים יהודים היה גבוה בכ ( מהשיעור בנשים יהודיותp<0.05 .) 

  מהשיעור בנשים  49%-היה גבוה בכ ההיארעות בגברים ערביםשיעור( ערביותp<0.05 .) 

 57%-שיעור ההיארעות בגברים ערבים היה גבוה בכ ( מהשיעור בגברים יהודיםp<0.05 .) 

  59%-ערביות היה גבוה בכשיעור ההיארעות בנשים ( מהשיעור בנשים יהודיותp<0.05 .) 

      לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, TIA-שבץ איסכמי ומתוקננים לגיל של היארעות  ישיעור: 5תרשים 
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  אוכלוסייה וקבוצת מין לפי ,מוחי דימום של לגיל מתוקננים היארעות שיעורי 2.3

 76%-שיעור ההיארעות בגברים יהודים היה גבוה בכ ( מהשיעור בנשים יהודיותp<0.05 .) 

 66%-בכ שיעור ההיארעות בגברים ערבים היה גבוה ( מהשיעור בנשים ערביותp<0.05 .) 

 מהשיעור בגברים 38%-שיעור ההיארעות בגברים ערבים היה גבוה בכ ( יהודיםp<0.05 .) 

  מהשיעור בנשים  47%-ערביות היה גבוה בכשיעור ההיארעות בנשים( יהודיותp<0.05 .) 

 וקבוצת אוכלוסייהן לפי מי ,דימום מוחימתוקננים לגיל של  היארעות ישיעור: 6תרשים 
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 רקע ומחלות סיכון גורמי .3

 המוחי האירוע סוג לפי ,רקעה ומחלות סיכוןה גורמי התפלגות 3.1

 מחלות הרקע השכיחות ביותר בקרב אנשים עם אירוע מוחי חד היו יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם וסוכרת. 

איסכמי, בהשוואה  שבץחולים שלקו בהרקע היה גבוה יותר בקרב המחלות מרבית מצאות של ישיעור הה

 (. 1)טבלה  TIA-ו דימום מוחי עםלחולים 

 לפי סוג האירוע המוחי )%(  ,גורמי הסיכון ומחלות הרקעשל  הימצאותה שיעור: 1טבלה 

 *מחלות רקעגורמי סיכון ו
 דימום מוחי

(n=1,644) 

 איסכמי שבץ

(n=12,271) 

 (TIA)אירוע מוחי חולף 

(n=5,015) 

 סה"כ

(N=18,930) 

 62.6 57.4 64.8 62.0 יתר לחץ דם

 46.7 46.8 48.1 35.8 יתר שומנים בדם

 38.0 33.8 40.7 30.7 סוכרת

 21.6 18.4 23.3 18.3 מחלת לב איסכמית

 16.3 12.6 18.0 14.8 פרפור פרוזדורים

 7.2 10.9 10.7 10.5 (obesity) ההשמנ

 10.4 8.5 11.1 11.1 מחלת כליה כרונית

 7.4 5.5 8.4 5.8 אי ספיקת לב

 1.9 3.2 2.4 2.9 (PVDמחלה של כלי הדם הפריפריים )

 2.3 1.8 2.6 1.3 התקף לב בעבר

 (.p<0.001) סוגי האירוע השוניםבין בהתפלגות גורמי הסיכון ומחלות הרקע *הבדל מובהק סטטיסטית 

 גיל לפי ,רקעה ומחלות סיכוןה גורמי התפלגות 3.2

פרפור חלת לב איסכמית, מ, יתר לחץ דםבהימצאות  , עם העלייה בגיל,נצפתה מגמת עלייה מובהקת

שומנים  יתרהשכיחות הגבוהה ביותר של סוכרת ולעומת זאת, . ספיקת לב-ואי כרונית הכלי פרוזדורים, מחלת

 במגמת ירידה מובהקת עם העלייה בגילנמצאה  ההשמנ ואילו, (79-60קבוצת גילאי הביניים )בבדם נמצאה 

 . (2)טבלה 

 )%( לפי גיל ,גורמי הסיכון ומחלות הרקעשל  הימצאותה שיעור: 2טבלה 

 

 *גורמי סיכון ומחלות רקע

 גיל

<60 

N=3,627 

60-79 

N=9,445 

80+ 

N=5,858 

 71.3 64.0 44.7 יתר לחץ דם

 46.8 50.6 36.3 יתר שומנים בדם

 35.4 42.8 29.7 סוכרת

 26.6 22.4 11.2 מחלת לב איסכמית

 27.7 14.0 3.7 פרפור פרוזדורים

 15.2 10.9 6.9 (obesity) ההשמנ

 16.1 9.4 3.6 מחלת כליה כרונית

 11.6 6.5 2.8 אי ספיקת לב

 1.6 3.2 3.2 (PVDמחלה של כלי הדם הפריפריים )

 2.7 2.4 1.3 התקף לב בעבר   
 (. p<0.001) הגיל השונות התפלגות גורמי הסיכון ומחלות הרקע בקבוצותסטטיסטית בהבדל מובהק *
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 מיןו גיל לפי ,הרקע ומחלות הסיכון מיגור התפלגות 3.3

הייתה גבוהה באופן מובהק בגברים  שכיחות מרבית גורמי הסיכון ומחלות הרקע(, 60)עד  בגילאים הצעירים

נמצאה שכיחות גבוהה באופן מובהק של מחלת לב איסכמית ומחלת ( 60-79בגילאי הביניים ); לעומת נשים

ופרפור פרוזדורים.  השל השמנ יותרכליה כרונית בגברים לעומת נשים, ואילו בנשים נמצאה שכיחות גבוהה 

ופרפור  יתר שומנים בדם, השמנה, של יתר לחץ דםבאופן מובהק גבוהה  שכיחותנמצאה +( 80) בקשישים

עומת גברים, ואילו בגברים נמצאה שכיחות גבוהה יותר של מחלת לב איסכמית, מחלת פרוזדורים בנשים ל

   . (3)טבלה  כליה כרונית וסוכרת

 )%( מיןגיל ו: שיעור ההימצאות של גורמי הסיכון ומחלות הרקע, לפי 3טבלה 

 נשים גברים 

 +80 60-79 60> +80 60-79 60> גורמי סיכון ומחלות רקע

 *74.5 64.8 *40.6 66.9 63.5 47.0 יתר לחץ דם

 *48.0 51.8 *28.8 45.0 49.8 40.6 יתר שומנים בדם

 *34.3 42.5 *26.2 36.9 43.0 31.6 סוכרת

 *21.7 *14.2 *5.1 33.5 27.9 14.6 מחלת לב איסכמית

 *29.2 *15.3 3.1 25.6 13.2 4.0 פרפור פרוזדורים

 *14.8 8.4 5.3 15.8 14.7* 8.0 (obesity) ההשמנ

 *11.9 *7.5 *2.8 22.0 10.7 4.1 מחלת כליה כרונית

 11.5 6.0 *2.0 11.8 6.9 3.2 אי ספיקת לב
 (. p<0.04)בין המינים  הבדל מובהק סטטיסטית*

 

 אוכלוסייה וקבוצת גיל לפי הרקע, ומחלות הסיכון גורמי התפלגות 3.4

שכיחות מרבית גורמי הסיכון ומחלות הרקע הייתה גבוהה יותר בערבים לעומת יהודים. במיוחד בלטו 

כלל שכיחות , 80(. עד גיל 7סוכרת )תרשים ו ההשמנבאוכלוסייה הערבית שכיחות גבוהה משמעותית של 

של פרפור  זהה, להוציא שכיחות ערבים לעומת יהודיםב יותרגורמי הסיכון ומחלות הרקע הייתה גבוהה 

סייה בין קבוצות האוכלושכיחות מרבית גורמי הסיכון +( הפערים ב80)קבוצת הגיל המבוגר פרוזדורים. ב

     .אשר גדל ההצטמצמו, להוציא הפער בהשמנ

מבוסס על והדוח מאחר  ,בפועל התחלואהמהווים הערכת חסר של  המוצגים שיעורי ההימצאות :הערה

השלמת רמי הסיכון, הכוללת . תמונה מלאה של גו(ICD-9)אבחנות  דבלב בתי החוליםרשומות התיעוד ב

 .בקרב חולי השבץן שיעורי העישויוצגו גם  בדוח ההשלמהתפורסם בדוח נפרד.  ,נתונים מהקהילה

 

17



 
 

 : התפלגות גורמי הסיכון ומחלות הרקע, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה7תרשים 

 60א. גיל>7

 
 .(p<0.001)יהודים לערבים *הבדל מובהק סטטיסטית בין 

 
 60-79ב. גילאי 7

 
 .(p<0.001)יהודים לערבים *הבדל מובהק סטטיסטית בין 

 

ומעלה 80ג. גילאי 7

 .(p<0.004)יהודים לערבים *הבדל מובהק סטטיסטית בין 
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  החולים לבית ההגעה אופן .4

בתי חולים אשר דיווחו על שדה זה באופן מלא. בסך הכול,  18-הנתונים בסעיף זה מבוססים על מידע מ

 מהחולים המאושפזים עקב אירוע מוחי חד הגיעו לבית החולים באמבולנס.  50.7%

 המוחי האירוע סוג לפי באמבולנס, המגיעים אחוז 4.1

  .(8תרשים , (p<0.001 המוחי האירועלבית החולים התפלג שונה בהתאם לסוג אופן ההגעה 

 אחוז המגיעים באמבולנס, לפי סוג האירוע המוחי :8תרשים 

 

 גיל לפי באמבולנס, המגיעים אחוז 4.2

 . (9תרשים , (p<0.001גיל עלייה באחוז המגיעים לבית החולים באמבולנס עם הנצפתה עלייה ב

 אחוז המגיעים באמבולנס, לפי גיל :9תרשים 

 

 מין לפי באמבולנס, המגיעים אחוז 4.3 

מהנשים הגיעו לבית  53.9%: לעומת גברים אחוז ההגעה לבית החולים באמבולנס היה גבוה יותר בנשים

לא היה  80כי עד גיל  מצאנובחלוקה לקבוצות גיל  (.(p<0.001מהגברים  48.0%החולים באמבולנס, לעומת 

ומעלה, אחוז ההגעה באמבולנס היה גבוה  80מגיל אילו ו הבדל מובהק באחוז ההגעה לאמבולנס בין המינים,

 .(p<0.002בהתאמה;  63.8%לעומת  68.5%בנשים לעומת גברים ) באופן מובהק
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 אוכלוסייה קבוצת לפי ,באמבולנס המגיעים אחוז 4.4

ת, בהשוואה לאוכלוסייה יהודיאוכלוסייה האחוז ההגעה לבית החולים באמבולנס היה גבוה משמעותית ב

 (. (p<0.001 מהערבים 31.9%באמבולנס, לעומת לבית החולים מהיהודים הגיעו  53.8% :הערבית

 המוחי האירוע וסוג גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי ,באמבולנס המגיעים אחוז 4.5

 בחנו את הפער בין קבוצות ,בין יהודים לערביםלבית החולים, ההגעה  באופןלאור הפער הגדול שנמצא 

הפער בין יהודים לערבים נותר משמעותי גיל ולסוג האירוע המוחי. קבוצות בהתפלגות לגם האוכלוסייה 

ובסוגים השונים של האירוע המוחי (, 10 תרשים, (p<0.001 ומובהק סטטיסטית בקבוצות הגיל השונות

p<0.001) ,ועם העלייה  גילהלה עם ואחוז המגיעים באמבולנס ע הן ביהודים והן בערבים, (.11 תרשים

 בחומרת סוג האירוע המוחי.

גיל וקבוצת אוכלוסייהבאמבולנס, לפי לבית החולים : אחוז המגיעים 10תרשים 

 

 

סוג האירוע המוחי וקבוצת אוכלוסייהבאמבולנס, לפי לבית החולים : אחוז המגיעים 11תרשים 
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 ערבים יהודים
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 ערבים יהודים
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 האשפוז מאפייני .5

 ראשונה אשפוז מחלקת 5.1

כמחלקת אשפוז ראשונה  ,נוירולוגיתהבמחלקה  אושפזו 39%-וכבמחלקות הפנימיות  אושפזומחצית החולים 

כאשר בדקנו את אחוז המאושפזים במחלקה נוירולוגית כמחלקת אשפוז ראשונה או אחרונה, (. 12)תרשים 

( היה גבוה 74.4±13.0הפנימיות )הגיל הממוצע של המאושפזים במחלקות . 43.7%-ל ,האחוז עלה מעט

  .(p<0.001) (69.3±12.9באופן מובהק בהשוואה למאושפזים במחלקות הנוירולוגיות )

 מהחולים אושפזו במחלקה גריאטרית(. 3.7%גריאטרית )הבפנימית כולל גם אשפוז במחלקה  אשפוז: הערה

 פי מחלקת האשפוז הראשונהל: התפלגות החולים 12תרשים 

 

 וגיל ראשונה אשפוז מחלקת פיל החולים התפלגות 5.1.1

 2-באמצעות חלוקה ל, בחנו האם קיים הבדל בהתפלגות מחלקות האשפוז בין חולים קשישים לצעירים יותר

 מאושפזיםשל  גבוה יותרבקבוצת הגיל הצעיר נצפה אחוז . 70. מעל גיל 2ומטה.  70. גיל 1קבוצות גיל: 

(. p<0.001; בהתאמה %41.2-ו %46.0ת )ופנימיה מאושפזים במחלקותבהשוואה ל יתנוירולוגה מחלקהב

אחוז מבמחלקה הנוירולוגית היה נמוך משמעותית  המאושפזיםאחוז , לעומת זאת, מבוגרבקבוצת הגיל ה

  (.13)תרשים ( p<0.001; בהתאמה 56.6%לעומת  33.6%) תופנימימחלקות הב המאושפזים

 

 

 

50.0 
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4.0 

4.7 

 אחר טיפול נמרץ נוירוכירורגית נוירולוגית פנימית
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 מחלקת אשפוז ראשונה וקבוצת גילפי ל: התפלגות החולים 13תרשים 

 70 ≥ גיל א.13

 
 

 70 < גיל ב.13
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46.0 

3.4 
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5.0 

 אחר טיפול נמרץ נוירוכירורגית נוירולוגית פנימית
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 אחר טיפול נמרץ נוירוכירורגית נוירולוגית פנימית
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  האשפוז משך 5.2

האירוע  יסוגבימים. משך האשפוז היה שונה באופן מובהק  7.5משך האשפוז הממוצע עבור כלל החולים היה 

דימום מוחי, והקצר ביותר עם משך האשפוז הארוך ביותר נצפה במאושפזים  (.p<0.001)השונים המוחי 

(. בחלוקה לסוג האירוע ולגיל, נמצאה עלייה במשך האשפוז 4בחולים שלקו באירוע מוחי חולף )טבלה 

. לעומת זאת, בקרב המאושפזים עקב דימום TIA-במאושפזים עקב שבץ איסכמי ו ,הממוצע עם העלייה בגיל

 (.14 תרשים) הקשישיםביותר נצפה בחולים  הקצרהאשפוז מוחי, משך 

ובחלק מבתי החולים קיימת מחלקת שיקום, ואין ברשותנו תאריך המעבר לשיקום, הורדנו  ואיל: ההערה

, למניעת הערכת יתר (N=554) מניתוח הנתונים את המקרים בהם מחלקת השחרור של החולה הייתה שיקום

 של משך האשפוז. 

 פי סוג האירועול , בסך הכול)ימים( האשפוז: משך 4טבלה 
 רבעוני-טווח בין חציון (±SD)ממוצע  

 2-8 4 (11.4±) 7.5 כלל החולים

 4-16 8 (19.1±) 14.0 דימום מוחי

 3-10 5 (11.5±) 8.5 שבץ איסכמי

TIA 3.2 (4.3±) 2 1-4 

 
לפי סוג האירוע וגיל ,הממוצע : משך האשפוז14 תרשים
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 מוחי צנתור או  (t-PA)רומבוליטית טיפול דם: בקריש טיפול 5.3

 t-PA מתן 5.3.1

-ל 1.1%נע בין   t-PA(. אחוז מתןn=1,324) t-PAמהחולים עם שבץ איסכמי קיבלו  10.8%, 2018בשנת 

 , בבתי החולים השונים.18.4%

 גיל לפי ,t-PA מתן 5.3.1.1

 (,60בקבוצת הגיל הצעיר )עד  (.p<0.003עם העלייה בגיל ) t-PAירידה באחוז המקבלים מגמת נצפתה 

 ,t-PA (n=674)קיבלו  11.0% 79-60 בגילאי t-PA (n=266,)קיבלו עם שבץ איסכמי מהחולים  12.1%

 t-PA (n=384.)קיבלו  9.7%ומעלה(  80בקבוצת הגיל המבוגר )ו

 החולים לבית ההגעה אופן לפי ,t-PA מתן 5.3.1.2

 (.2.4היה גבוה הרבה יותר בקרב החולים אשר הגיעו לבית החולים באמבולנס )פי  t-PAאחוז המקבלים 

בלבד  5.8%, לעומת t-PAקיבלו  14.0%בקרב החולים עם שבץ איסכמי אשר הגיעו לבית החולים באמבולנס, 

 . (p<0.001מהחולים עם שבץ איסכמי שלא הגיעו לבית החולים באמבולנס )

  מוחי צנתור ביצוע  5.3.2

( קיבלו n=194) 28.1%. מתוכם, (n=690)איסכמי עברו צנתור מוחי  חולים עם שבץמה 5.6% ,2018בשנת 

 .t-PAגם 

    האשפוז במהלך דימות בדיקות ביצוע 5.4

. 3. ראש/צוואר כלי דם דימות. 2. מוח דימות. 1קטגוריות:  3-בדיקות הדימות במהלך האשפוז לחילקנו את 

 .אקו/הולטר לבבדיקות 

  מוח דימות 5.4.1

עבור ראש.   MRIבתי חולים דיווחו על ביצוע 18-ראש ו  CTבתי חולים דיווחו על ביצוע 25, 2018 תבשנ

 מהחולים התקבל דיווח על הדמיה מוחית כלשהי.  96.2%

  (TIA או איסכמי )שבץ איסכמי ימוח אירוע עם במאושפזים ראש/צוואר דם כלי דימות 5.4.2

 אירוע – TIA)שבץ איסכמי או  איסכמי יאירוע מוח עקבמסך המאושפזים  77%-כשניתן לראות  5בטבלה 

דופלר תוך או דופלר עורקי הצוואר אנגיו, -CT/MRI) עברו הדמיה כלשהי של כלי דם ראש/צוואראיסכמי חולף( 

בשכיחות גבוהה יותר בהשוואה  Carotid duplex/TCDבוצע  חולף איסכמיבקרב הלוקים באירוע  .(גולגלתי

בשכיחות  CT/MRI-angioבקרב הלוקים בשבץ איסכמי בוצע  ואילו ,((p<0.001 לחולים עם שבץ איסכמי

דם  יבסך הכול, הדמיה כלשהי של כל .((p<0.001חולף  איסכמיגבוהה יותר בהשוואה לחולים עם אירוע 
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, בהשוואה לחולים עם שבץ שלקו באירוע איסכמי חולףראש/צוואר בוצעה בשכיחות גבוהה יותר בחולים 

 (.p<0.001איסכמי )

 המוחי וסוג האירועסוג הבדיקה  לפי ראש/צוואר, כלי דם דימותאחוז ביצוע : 5בלה ט
 

 סוג בדיקה

  אחוז ביצוע

 שבץ איסכמי

%(n) 

TIA 

%(n) 

 איסכמי יאירוע מוח סה"כ

%(N) 

 75.2 הדמיה כלשהי של כלי דם ראש/צוואר*

(9,034) 

82.6 

(4,043) 

77.4 

(13,077) 

CT/MRI-angio* 50.7 

(6,083) 

36.7 

(1,798) 

46.6 

(7,881) 

**Carotid duplex/TCD 36.0 

(4,129) 

58.0 

(2,681) 

42.3 

(6,810) 

 בתי"ח.  21-מבוסס על נתונים מ** בתי"ח. 24-מבוסס על נתונים מ*
 

 (TIA או איסכמי )שבץ איסכמי ימוח אירוע עם במאושפזים לב ראקו/הולט ביצוע 5.4.3

אירוע בהשוואה לחולים עם  ,חולים עם שבץ איסכמיבאקו והולטר לב בוצעו בשכיחות גבוהה יותר בדיקות 

לב, הן בחולים עם שבץ איסכמי  מאחוז ביצוע הולטר אחוז ביצוע אקו לב היה גבוה .(p<0.001)חולף  איסכמי

 .(6)טבלה  חולף איסכמיוהן בחולים עם אירוע 

 המוחי לפי סוג האירוע, אקו/הולטר לבבדיקות : אחוז ביצוע 6טבלה 
 

 סוג בדיקה
 אחוז ביצוע 

 שבץ איסכמי
%(n) 

TIA 
%(n) 

 אירוע מוחי איסכמי סה"כ
 %(N) 

*Transesophageal Echocardiography  
(TEE)+ Echo 

35.3 

(4,250) 

23.8 

(1,171) 

31.9 

(5,421) 

Holter ECG** 24.8 

(2,334) 

17.5 

(617) 

22.8 

(2,951) 
 בתי"ח. 16-מבוסס על נתונים מ**בתי"ח.  24-מבוסס על נתונים מ*

 
 ימוח אירוע עם במאושפזים אמבולי,-קרדיו ובירור ראש/צוואר דם כלי דימות ביצוע 5.4.4

   גיל לפי ,(TIA או איסכמי )שבץ איסכמי

בוצעו בשכיחות נמוכה משמעותית אמבולי -ובירור קרדיוכלי דם ראש/צוואר  דימותכי ניתן לראות  7בטבלה 

באחוז הביצוע מובהקת ירידה מגמת בהשוואה לחולים הצעירים יותר. נצפתה  ,+(80גילאי בחולים קשישים )

, להוציא בדיקת דופלקס עורקי הצוואר, אשר בוצעה (p<0.001) עם העלייה בגיל שונותבדיקות ההשל 

  .אנגיו בשכיחות גבוהה- CTבשל ביצוע ,(60בקבוצת הגיל הצעיר )>ביותר הנמוכה בשכיחות 
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 אירוע עםבקרב המאושפזים אמבולי, -ובירור קרדיוראש/צוואר כלי דם  דימותאחוז ביצוע : 7טבלה 
 איסכמי, לפי גיל  ימוח

 

 סוג בדיקה

 גיל

80+ 60-79 60> 

 82.9% 80.8% 68.3%  *ראש/צוואר הדמיה כלשהי של כלי דם

*CT/MRI-angio  35.0% 49.5% 57.6% 

**Carotid duplex/ TCD  41.2% 44.1% 39.3% 

Echo +TEE * 24.2% 33.0% 41.6% 

Holter ECG*** 19.7% 23.3% 26.7% 

 בתי"ח. 16-מבוסס על נתונים מ*** בתי"ח. 21-מבוסס על נתונים מ**בתי"ח.  24-מבוסס על נתונים מ*
 

  ובשחרור באשפוז תרופתי טיפול 5.5

 המוחי האירוע סוג לפי ,בשחרור לטיפול והמלצה באשפוז תרופתי טיפול 5.5.1

 )נוגדי טסיות או נוגדי קרישה( ניתן באשפוז , טיפול אנטיתרומבוטיבקרב המאושפזים עקב אירוע מוחי איסכמי

. סטטינים ניתנו באשפוז בשחרורעם המלצה לטיפול  שוחררדומה של חולים אחוז , ומהמאושפזים 93%-לכ

)טבלה  מאשפוז בשחרור בסטטיניםהמלצה לטיפול  וקיבל 73%-כמהמאושפזים עקב אירוע איסכמי, ו 67%-לכ

8 .) 

ואחוז דומה , מהמאושפזים 30%-ניתן באשפוז לכ טיפול אנטיתרומבוטי, מוחיבקרב המאושפזים עקב דימום 

מהמאושפזים עקב  35%-. סטטינים ניתנו באשפוז לכקיבלו המלצה לטיפול אנטיתרומבוטי בשחרור של חולים

 (. 8)טבלה  מאשפוזהמלצה לטיפול בסטטינים בשחרור  קיבלו 41%-וכדימום מוחי, 

 )%(לפי סוג האירוע והמלצה לתרופות בשחרור, מתן תרופות בבית החולים : 8טבלה 
 

 תרופות

 המלצה בשחרור** תרופות באשפוז*

 דימום מוחי אירוע איסכמי דימום מוחי אירוע איסכמי

Any anti-thrombotic (including LMWH) 93.5 30.2 93.3 30.3 

Anti-platelets 84.8 10.3 81.1 10.4 

Low-Molecular-Weight (LMW) Heparins 22.1 23.2 13.1 22.4 

NOAC (Novel Oral Anticoagulants) 12.5 1.4 13.5 1.8 

Coumadin 2.8 0.5 2.6 0.2 

Statins 67.2 35.1 72.9 41.2 

 .N=17,507)) בתי חולים 23-*מבוסס על נתונים מ
 .N=16,135)) נפטרים באשפוזלאחר הורדת ו, בתי חולים 23-מבוסס על נתונים מ**
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 פרוזדורים פרפורו איסכמי שבץ לאחר בחולים קרישה בנוגדי לטיפול המלצה 5.5.2

המלצה לנוגדי קרישה בשחרור  קיבלו 69.1%ם ידוע, חולים לאחר שבץ איסכמי ופרפור פרוזדוריבקרב ה

(NOAC ,)לנוגדי קרישה מהדור החדש( קיבלו המלצה 93%-כאשר מרביתם )כ או קומדין (NOAC .) אחוז

 65.9%, לעומת 72.1%-והגיע ל 80גיל תחת למ חוליםמקבלי ההמלצה לנוגדי קרישה היה גבוה יותר בקרב 

 . (p<0.006) ומעלה 80בגילאי 

 באשפוז פטירה 5.6

בקרב המאושפזים עקב (. n=1,503מוחי חד )מהמאושפזים עקב אירוע  7.9% נפטרו באשפוז, 2018בשנת 

שבץ עם  המאושפזיםבקרב  .(n=494) 30.1%: אחוז הגבוה ביותר של פטירות באשפוזה ימום מוחי נמצאד

. (n=32) 0.6% באשפוז נפטרו TIAעם אבחנת  המאושפזיםובקרב  ,(n=977) 8.0%איסכמי נפטרו באשפוז 

   .(15תרשים ) (p<0.001) העלייה בגילאחוז הנפטרים באשפוז עולה באופן מובהק עם 

 : פטירה באשפוז לפי סוג השבץ וגיל )%(15תרשים 
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 דימום מוחי שבץ איסכמי
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 האירוע לאחר הישרדות .6

שרדו  94%-יום לאחר האירוע ו 30שרדו  99%לאחר אירוע מוחי חולף ) נמצאההישרדות הגבוה ביותר שיעור 

שרדו  71%ביותר נמצא בקרב הלוקים בדימום מוחי ) ךהישרדות הנמושיעור השכעבור שנה מהאירוע(, בעוד 

ההבדלים בהישרדות לפי סוג האירוע המוחי היו מובהקים, הן  שרדו כעבור שנה(. 58%-יום לאחר האירוע ו 30

 (. 17-ו 16)תרשימים ( p<0.001) יום והן כעבור שנה מהאירוע 30כעבור 

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המינים בהישרדות שנה  -גיל ומין בריבוד לפי סוג האירוע המוחי, 

 -(. בריבוד לפי סוג האירוע המוחי, גיל וקבוצת אוכלוסייה 18)תרשים  , באף קבוצת גיללאחר האירוע המוחי

בוצת , בקלעומת יהודים הייתה נמוכה באופן מובהק סטטיסטית בערבים שבץ איסכמיההישרדות שנה לאחר 

 (.  19)תרשים בלבד  79-60 גילה

  יום לפי סוג האירוע 30: הישרדות 16תרשים 

: הישרדות שנה לפי סוג האירוע17 תרשים
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.לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות בין המינים, באף קבוצת גיל/סוג אירוע*      

79-60ב: גילאי 18תרשים 

80 ≤ג: גיל 18תרשים 

גיל ומין*: הישרדות שנה לפי סוג האירוע, 18תרשים 

60א: גיל > 18תרשים 

גברים -דימום מוחי 

נשים -דימום מוחי 

גברים -שבץ איסכמי 

 נשים -שבץ איסכמי 
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79-60ב: גילאי 19תרשים 

80 ≤ג: גיל 19תרשים 

בלבד. 79-60בגילאי , שבץ איסכמי ( לאחרp=0.01מובהק סטטיסטית )היה *ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה 

: הישרדות שנה לפי סוג האירוע, גיל וקבוצת אוכלוסייה*19תרשים 

יהודים ואחרים –דימום מוחי 

 ערבים –דימום מוחי 

יהודים ואחרים –שבץ איסכמי 

 ערבים -שבץ איסכמי 

60א: גיל > 19תרשים 
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 2018-2014 לשנים מגמות .7

 היארעות שיעורי 7.1

 .השניםנותרו דומים לאורך ( TIA-של אירוע מוחי חד )שבץ והמתוקננים לגיל שיעורי ההיארעות 

 : שיעור היארעות אירוע מוחי חד 20תרשים 

 ומעלה. 20, גילאי 2015ישראל  –*אוכלוסיית התקן 

 

 באמבולנס הגעה 7.2

מגמת  .(p for trend <0.001) 2018-2014ין השנים ב ,באחוז ההגעה באמבולנסנצפתה עלייה מתונה 

 בצעירים ובמבוגרים.בגברים ובנשים, ביהודים וערבים,  בקבוצות האוכלוסייה השונות: העלייה הייתה מובהקת

  : הגעה באמבולנס21תרשים 
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 איסכמי שבץ לאחר בחולים ,דם כלי של מחדש לזילוח טיפול 7.3

, אשר (p for trend <0.001) 2018-2014בין השנים  t-PAנצפתה עלייה ניכרת באחוז מתן  :t-PAמתן 

 ואילך. 2016התמתנה משנת 

 .(p for trend <0.001) 2018-2016באחוז ביצוע צנתור מוחי בין השנים  ניכרתנצפתה עלייה צנתור מוחי: 

היות ובשנים אלו לא התקבל ברישום השבץ דיווח מכלל בתי  2015-2014עבור השנים  נתוניםלא מוצגים 

 החולים המצנתרים.

  איסכמי , בחולים לאחר שבץ: טיפול לזילוח מחדש של כלי דם22תרשים 

 

 

 נוירולוגית במחלקה אשפוז 7.4

, (p for trend <0.001) 2018-2014נצפתה עלייה מתונה באחוז המאושפזים במחלקה נוירולוגית בין השנים 

את אחוז  בחנוכאשר כלל בתי החולים, והן מתוך את אחוז המאושפזים במחלקה נוירולוגית  בחנוהן כאשר 

 בהם קיימת מחלקה נוירולוגית. חוליםנוירולוגית, רק בבתי המחלקה המאושפזים ב

 : אשפוז במחלקה נוירולוגית23תרשים 

                          
 .*כמחלקת אשפוז ראשונה או אחרונה
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 בתי חולים עם מחלקה נוירולוגית כלל בתי החולים
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 איסכמי ימוח אירוע לאחר בחולים ראש/צוואר דם כלי דימות ביצוע 7.5

שבץ בחולים לאחר הן , 2018-2014כלי דם ראש/צוואר בין השנים  דימותנצפתה עלייה ניכרת באחוז ביצוע 

, כאשר עלייה חדה יותר נצפתה (p for trend <0.001)( TIAחולף ) איסכמיוהן בחולים לאחר אירוע  איסכמי

מובהקת  הנההעלייה הייתה חדה יותר בשנים המוקדמות, אך בשני סוגי האירוע, . TIAבחולים לאחר 

  (.p<0.003) 2018-2017השנים סטטיסטית גם בין 

  : דימות כלי דם ראש/צוואר24תרשים 
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TIA שבץ איסכמי
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 סיכום .8

 שבץ מוחי מהווה נטל משמעותי על מערכת הבריאות, הן מבחינת היקף התחלואה והן בסיכון הגבוה לתמותה

הנו הדוח השלישי של הרישום הלאומי לשבץ מוחי ו 2018נתוני שנת  מסכם אתהדוח הנוכחי  .ולנכות קבועה

 .במספר מדדים מרכזיים הקשורים בטיפול האקוטי בחולי השבץ שיפורההמשך את הדוח משקף בישראל. 

 : 2017 לשנתבהשוואה 

 כלי דם ראש/צוואר לאחר  דימותאחוז ביצוע  :עלייה מתונה ומובהקת סטטיסטית במספר מדדים נצפתה

אחוז החולים המאושפזים במחלקה המגיעים לבית החולים באמבולנס ואחוז , אירוע מוחי איסכמי

  .(p<0.003) נוירולוגית

 יש להניח כי (40%-אחוז ביצוע צנתור מוחי בחולים לאחר שבץ איסכמי עלה משמעותית )עלייה של כ .

שעות  8-, מאיסכמי קשורה בהרחבת חלון הזמנים לביצוע צנתור לאחר שבץ ,לפחות בחלקה זאת,עלייה 

 . שעות 24-לאחר האירוע ל

  עלייה קלה ולא מובהקת סטטיסטית נצפתה באחוז מתןt-PA ( לאחר שבץ איסכמיp=0.08.) 

 המלצות

 ,בכלל האוכלוסייהמוחי  לשבץהידועים גורמי הסיכון  הפחתת שיעורי ההימצאות שלל להמשיך לפעוליש  .1

 אוכלוסייה הנמצאות בסיכון מוגבר לשבץ. קבוצות פרט בוב

איסכמי  יכלי דם ראש/צוואר לאחר אירוע מוח דימותבאחוז ביצוע  העלייה תיש להמשיך לפעול לעידוד מגמ. 2

 במיוחד בבתי חולים בהם שיעורי הביצוע נמוכים.  , לאחר שבץ איסכמי t-PAובמתן 

הגעה ההגעה לבית החולים באמבולנס, היות ו יש להמשיך לפעול להעלאת המודעות בציבור לחשיבות .3

)טיפול  באמבולנס מעלה את הסיכוי להגעה בחלון הזמן המתאים לטיפול התערבותי לחידוש זרימת הדם

 ,אוכלוסייה הערביתמשמעותית בנמוך ההגעה לביה"ח באמבולנס היה שיעור תרומבוליטי או צנתור מוחי(. 

 .הגורמים לכך ולפעול להסרת חסמים את . יש למפותבהשוואה לאוכלוסייה היהודית

עיבוי כוח אדם מיומן לטיפול במקרי שבץ. ארגון השבץ ל. יש להמשיך לפעול להקמת יחידות שבץ ייעודיות ו4

 ישראלמחולי השבץ ביחידות שבץ ייעודיות.  90%-אשפוז של כ 2030( הגדיר כיעד לשנת ESOהאירופי )

מהחולים בלבד מאושפזים במחלקה נוירולוגית. יש להגדיר יעד ריאלי  40%-כ –מאוד מיעד זה  הרחוק

 לישראל לתקופה הקרובה, ולבחון עמידה ביעדים.

 פקודי בקבלהעל הרישום להמשיך ולפעול למחשוב שדות מידע חיוניים שעדיין חסרים, כגון: מצב ת. 5

 .חומרת השבץוובשחרור 

 למדדי איכות הקשורים בשבץ מוחי.כמקור . יש לשקול שימוש בנתוני הרישום 6
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