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 :  1על פי דוחות משרד הבריאות   RSVהשוואה מאושפזים מאומתים  

טרום הקורונה בחודשים נובמבר / מרץ     RSVמההשוואה המספרית רואים שהפעילות בשיא עונת ה

בימים אלו שבשנה רגילה הפעילות דועכת לחלוטין למקרים   RSV, מפעילות ה4, נמוכה פי   2019/2020

מאושפזים מאומתים   133לעומת  מאושפזים מאומתים בשיא העונה 35קיימת )  בודדים עד בכלל לא  

 (19/03/2022בדוח האחרון של 
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-38db63&topic=430fb082b67ca7-8555-4941-48f5-94af928c19c0&limit=10&publicationType=9698793e

kip=0da7b5d1785ab&s-9bf5-41f1-d211-3d4d59905e57&subTopic=f164f857-a58f-43f3-839f 

 

  2019-2020 חודש 
)מספר מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

2021-2022  
)מספר מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

2019-2020   
)שיעור  

מאושפזים  
 ( RSVמאומתים 

2021-2022  
)שיעור מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

 1% 4.5% 9 5 ל רי אפ

 10% אין דוח  118 אין דוח  מאי 

 22.5% אין דוח  333 אין דוח  יוני 

 20% אין דוח  245 דוח אין  יולי 

 15% אין דוח  148 אין דוח  אוגוסט 

 13% אין דוח  150 אין דוח  ספטמבר 

 10% 3% 119 אין פעילות   אוקטובר 

 5% 12% 86 25 נובמבר 

 5% 3% 215 10 דצמבר 

 7% 6% 249 35 ינואר 

 9% 6% 252 18 פברואר 

 10% 5% 133 13 מרץ
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 :   2על פי דוחות משרד הבריאות  RSVהשוואה מאושפזים מאומתים   

-2018טרום הקורונה בחודשים נובמבר / מרץ   RSVמההשוואה המספרית רואים שהפעילות בשיא עונת ה

בימים אלו שבשנה רגילה הפעילות דועכת לחלוטין למקרים בודדים   -RSV, מפעילות ה3.5, נמוכה פי 2019

וח האחרון של  מאושפזים מאומתים בד 133מאושפזים מאומתים בשיא העונה לעומת  39עד בכלל לא קיימת )

23/03/2022) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 רומי שחורי 

 עמותת לה"ב  מנכ"לית
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da7b5d1785ab&skip=0-9bf5-41f1-d211-3d4d59905e57&subTopic=f164f857-a58f-43f3-839f 

 

  2018-2019 חודש 
)מספר מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

2021-2022  
)מספר מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

2018-2019   
)שיעור  

מאושפזים  
 ( RSVמאומתים 

2021-2022  
)שיעור מאושפזים  

 ( RSVמאומתים 

 1% 5% 9 12 אפריל 

 10% אין דוח  118 אין דוח  מאי 

 22.5% אין דוח  333 אין דוח  יוני 

 20% אין דוח  245 אין דוח  יולי 

 15% אין דוח  148 אין דוח  אוגוסט 

 13% אין דוח  150 אין דוח  ספטמבר 

 10% 0 119 0 אוקטובר 

 5% 6% 86 13 נובמבר 

 5% 12% 215 39 דצמבר 

 7% 9% 249 34 ינואר 

 9% 4% 252 13 פברואר 

 10% 5% 133 12 מרץ
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