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עלהבישראלהק1ר11הבנגיףהה1לי?מספר

קשהבמצבל־375;
"niiiipnב"מלוןמאושפז??36לבית?ושוחרתלחלוטיןהחלימומהוזנוף?דו

הציבוריתבתחבורהנוסףדרמטיצמצו?שוימיו?

רוביןמשהמאת

עדכנוהבריאותבמשרד

הידבקותמקרי96עלאתמול
בתוךהקורונהבנגיףחדשים
החוליםמספרעלהבכך,יממה.
זאת,אדם.בניל-925בישראל

הבדיקותמספרשהורחבלאחר
הווירוס.לגילוי

מהחוליםשישהשלמצבם

בינוניבמצב13קשה,מוגדר

קל.במצבוהיתר
לחלו־החלימומהנדבקים14

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$אח־גםובהםלביתםושוחררו

רונת

$TS1$אחרונת$TS1$

$DN2$אחרונת$DN2$לארץשהגיעההמטופלים
הקורונה.מספינת

אתמולשוחררההמחלימה

בי־אישפוזימי28לאחרבבוקר

חידה

$TS1$ביחידה$TS1$

$DN2$ביחידה$DN2$שלקורונהלחוליהמיוחדת

היש־אחרונתהיאכאמור,שיבא.

ראלים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$נסיכתמספינתשהגיעו"

ביפן.היהלום"
אףמאושפזהיהבעלה

למעלההמיוחדתביחידההוא

משבוע.

מאושפזיםמהנדבקים86

ב"מלוןמאושפזיםו-63בביתם

הקורונה".
בתמטופלתהועברהאתמול,

המתפרצותהמחלותממתחם63

בתלפנורמהדןלמלוןבהדסה

בה.הטיפולימשךשםאביב,

הממוקםבהדסה,במתחם
החוליםביתמחלקותמכלבנפרד

חולים,16עתהשוהיםהרגילות,
במצבוהשארבינוניבמצבאחת

קל.
באירועיםלטיפולביחידה

לחוליהייעודיבמתחםמיוחדים

סורוקההחוליםשבביתקורונה
14עתהמאושפזיםשבע,בבאר

גבריםשישהבהם:מטופלים,

בגי־נשיםושמונה33-71בגילאי

לאי

$TS1$בגילאי$TS1$

$DN2$בגילאי$DN2$19-50קל.במצבכולם
החלימה40בשנותאישה

ימים.ארבעהלפניושוחררה

חולהכיאתמולהודיעובצבא

הואהקורונהבנגיף432מספר

בשי־הארץממרכז24בןצעיר

רות

$TS1$בשירות$TS1$

$DN2$בשירות$DN2$.העשיריבחולהמדוברקבע

קל.מוגדרומצבובצבא,המשרת
מבין5,639כיעדכנועוד

ועו־בקבעבחובה,המשרתים

בדי

$TS1$ועובדי$TS1$

$DN2$ועובדי$DN2$,וכיבבידוד,נמצאיםצבא

בחו"למחופשהחזרומרביתם

שאובחנובחוליםפגשווהיתר

הנגיף.כנשאי
פדה-פורייההרפואיבמרכז

האור־במחלקהאחותכיעדכנו

תופדית

$TS1$האורתופדית$TS1$

$DN2$האורתופדית$DN2$נמצאההחוליםבבית

הקורונה.לנגיףחיובית
חלוובנההיאהנראה,ככל

המ־מאבבווירוסשנדבקולאחר

שפחה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$המאושפזטבריה,תושב

קל.במצבהחוליםבבית
בדי־כיאמרוהרפואיבמרכז

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$העומ־צוותולאנשילחולים

דים

$TS1$העומדים$TS1$

$DN2$העומדים$DN2$בהתאםיבוצעובקריטריונים

הבריאות.משרדלהנחיות

קוחנהוחל׳ארבעה
עינבב"שנבננספים

אוב־נוספיםחוליםארבעה

חנו

$TS1$אובחנו$TS1$

$DN2$אובחנו$DN2$בכךבשומרון,עינבבישוב
הקטןביישובהחוליםמספרעלה
קפץהמבודדיםומספרלשמונה

ותינוקות.ילדים70מתוכם,187
27יאלצמוההתפתחותבשל

עדשנהבגילאיםנוספיםפעוטות

לבידוד.להיכנסשנתיים
האזוריתהמועצהראש

בעקבותכינסדגןיוסישומרון
הערכותשלושהההתפתחות

עםיחדוארוכותמקיפותמצב

חבריהמועצה,שלהמל"חמטה

היישוביםיו"רים36המליאה,

ונ־המזכירותיו"רועםבשומרון,

ציגי

$TS1$ונציגי$TS1$

$DN2$ונציגי$DN2$החירום)צוותהצח"י,צוות

ובהםעינבהיישובשלהישובי(

והתקבלוהמצבאתלעומקסקר
המבו־למספריבנוגעהחלטות

דדים

$TS1$המבודדים$TS1$

$DN2$המבודדים$DN2$והמועצההישובוהערכות

המתפתח.המצבעםלהתמודדות

בהתאםנעשוכולןהישיבות

הבריאות.משרדלדרישות

אובחנוכשבועלפניכזכור,

ביישובאחתמשפחהבניארבעה

אבהקורונה,בנגיףכחוליםעינב

במד"אאמבולנסנהגהמשפחה

האםידוע,לאהדבקתושמקור

בעקבותהישוב.במעוןמטפלת
שנתייםבגילאיפעוטות33זאת

הוריהם.עםלבידודנכנסווחצי

נוס־חוליםארבעהאובחנוכעת

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$,מטפלתמהםאחתביישוב

כמעטהדברביישוב.נוספת

המבו־מספראתכאמורמכפיל

דדים

$TS1$המבודדים$TS1$

$DN2$המבודדים$DN2$פעוטות27בהםביישוב

שנתייםעדשנהבגילאינוספים

הנוספתהמטפלתעםבמגעשהיו

כחולה.שנמצאה

ביתתקחה:פתח

לתננשתנסגרהמעצר
תקווהפתחמעצרבביתעובד

לפנילאחרונהבמקוםשביקר

קורונה.כחולהאובחןכשבוע,
ביתנסגרהמידעקבלתעם

בו,והשוהיםלתנועותהמעצר

אנשיוחמישהעצוריםשישה

נכנסואזרחי,רופאבינהםסגל

לבידוד.
אפידמיולגיתחקירהנערכת

וב־בשב"סהרפואהגורמיידיעל

משרד

$TS1$ובמשרד$TS1$

$DN2$ובמשרד$DN2$.הבריאות

ביתשליםרפואהאנשי
בנגיףהלו

ירושליםבמרחבמד"אמנהל

לעובדיםהודיעפטרוברשלמה

לקורתה.חיובינמצאשהוא
ול־לעובדיםששלחבהודעה

מתנדבים

$TS1$ולמתנדבים$TS1$

$DN2$ולמתנדבים$DN2$הודיע:הואמד"אשל

חיובינמצאתיהנראה"ככל

שבאוומתנדביםעובדיםלנגיף.

משני)פחותקרובבמגעאיתי

דקות15שלזמןלפרקמטרים
עכשיולשלוחמתבקשיםויותר(

מקוםתאריך,ולציין:הודעה

ודאותשישככלהחשיפה.ומשך

מטריםמשני)פחותחשיפהשל

גםויותר(דקות15שלזמןלפרק

)הנחיהלבידוד.להיכנסנדרשים
בהמשך(.תגיעהבריאותממשרד

טוב,מרגישאניספקהסרלמען

יעבורהמרחבמרחוק,ומתפקד

אניוגםהזו׳הסופה׳אתגם

בע"ה".אחלים

ביחשליםחניתי?
בחינם"פתח!

לתוש־שגורםהקורונהמשבר

בים

$TS1$לתושבים$TS1$

$DN2$לתושבים$DN2$להישארבירושלים,גםרבים

לבקהילתילמינהלגרםבביתם,

חניוניכילהודיעבירושליםהעיר

נפתחיםו׳הניסויי׳ישרים׳׳מסילת

הרחב.לציבורחינם

לח־מצטרפיםאלוחניונים

ניונים

$TS1$לחניונים$TS1$

$DN2$לחניונים$DN2$בתחי־כברשנפתחונוספים

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$האזור,תושבילטובתהשבוע

מחנהבשוק88אגריפסביניהם

בנחלאות.מנורהוחניוןיהודה
"בהמשךכיאמרובמנהל

מקומותמאותהסדרתלקידום
אגריפסבחניוניםחינםחנייה

וחניוןיהודהמחנהבשוק88
תושבילטובתבנחלאות׳מנורה׳

רביםתושביםשחרורעקבהאזור,

לאורלביתםעבודתםממקום

קיבלתיהקורנה,נגיףהתפשטות
מתושביםפניותהאחרוניםבימים

העירלבבאזורחיונייםועובדים

לחנותלהםגםלאפשרבבקשה

זו".מורכבתבתקופה

העירלבקהילתימנהליו"ר

"בהתאםכיצייןלנגאופירד"ר

מנכ"לעםאליושהגעתילסיכום

ומנהלשפייזראלוןעדןחברת

שנייפתחואנגלברג,אליהתפעול

הרחבהציבורלטובתחניונים

וחניוןהעירבמרכז׳הניסויי׳חניון
ההסדרבנחלאות.ישרים׳׳מסילת

להודעהועד19.3.2020מיוםחל

חדשה".

קיבלהבריאותמשרד
לסובתנוספותערכות
הקורונהבדיקותביצוע

ערכותקיבלהבריאותמשרד

בדיקותביצועלטובתנוספות

הקורונה.
מנכ"לטוב,סימןברמשה

"אניכיאמרהבריאות,משרד

הביטחון:לגופילהודותרוצה
העורףופיקודהמוסדהשב"כ,
הקורו־באירועלנוהמסייעים
נה.

$TS1$.הקורונה$TS1$
$DN2$.הקורונה$DN2$שמתכללהמל"לתחתהכול

ראשבמשרדהאירועאתומרכז

הממשלה.

חשובותערכותקיבלנוהבוקר

לנוהנדרשותלשימושותקינות

מיוחדתתודהקורונה.לבדיקות

כהןיוסיבראשו,ולעומדלמוסד
אנחנוזה.בענייןלנושמסייעים

המוסדעםהקשראתממשיכים

נוסף".הכרחיציודלהשיגכדי

הלאומיהביטוחסניפי
קהללקבלתסגורים

הב־משרדהנחיותבעקבות

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$הלאומיהביטוחסניפי

קהל.לקבלתסגורים
בס־העניקוהאחרוניםבימים

ניפי

$TS1$בסניפי$TS1$

$DN2$בסניפי$DN2$במת־שירותלאומיהביטוח

כונת

$TS1$במתכונת$TS1$

$DN2$במתכונת$DN2$דחופיםלמקריםמצומצמת

מראש.תורשהזמינוולמי

החדשותההנחיותאולם

בריאותעללשמורוהחובה

להמשיךשיוכלוכדיהעובדים
התביעותאלפיבמאותולטפל

אתחייבוהמוגשותאבטלהלדמי

הסניפים.סגירת

שנדבקמאיכילוברופא
התליםבקורתה
לביתושוחרר

איכי־החוליםמביתרופא

לוב

$TS1$איכילוב$TS1$

$DN2$איכילוב$DN2$הקורונהבנגיףשנדבק
החליםבאיטליה,שביקרבעת

לביתו.אתמולושוחררמהווירוס

במחלקהבבידודשהההרופא
באיכילוב.הייעודית

בדי־שתישתוצאותלאחר

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$שליליות,חזרוהנגיףלגילוי
החולים.מביתהרופאשוחרר

חוזראניכעתכיאמרהרופא

בחולים".לטפלהחוליםלבית

התוליםביתרופא?

משתמשיםקפלן

(tyto)׳ט"טו׳במכשיר
קורונהחול?לבדיקת

במחלקההרפואיהצוות
במרכזקורונהבחולילטיפול

מצאברחובות,קפלןהרפואי

במכ־ומקצועיאפקטיבישימוש

שיר

$TS1$במכשיר$TS1$

$DN2$במכשיר$DN2$tkuShiבריאותשירותישל

אחדהינוהחוליםשביתכללית,

אליה,השייכיםהחוליםמבתי
לבצעהרפואילצוותהמאפשר

שמונהאדםמגעוללאמרחוק

לחוליוחשובותחיוניותבדיקות

גרון,בהםהמבודדים,הקורונה
האזנהלריאות,האזנהאוזניים,

חום.ומדידתללב,

אשרלרופאמשודריםהנתונים

הרפואייםהמדדיםאתמקבל

לנתונים.בהתאםומייעץ
מיוןחדרמנהלבלה,אוריד"ר

מכשירכיהסבירבקפלן,ילדים

אתהשגרהבחיימשמשה׳טייטו׳

מטופ־שללבדיקהכלליתרופאי

לים

$TS1$מטופלים$TS1$

$DN2$מטופלים$DN2$,הקורונהבעידןואילומרחוק
המומחיםלרופאיםמאפשרהוא

ולע־פיזיתבדיקהלעשותבקפלן

קוב

$TS1$ולעקוב$TS1$

$DN2$ולעקוב$DN2$מרחוקשלהםהמדדיםאחר
"הרופאיםהדבקה.סיכוןללא

מו־המטופלים,עםמדברים

דדים

$TS1$מודדים$TS1$

$DN2$מודדים$DN2$ללבמקשיביםחום,להם

ולוע,אוזנייםבודקיםולריאות,
החדש־הטכנולוגיהבעזרתוהכול

נית

$TS1$החדשנית$TS1$

$DN2$החדשנית$DN2$ובליהמטופליםעםמגעבלי

הנגיף".להעברתחשש
הר־במרכזנפתחאתמול,

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$מיוחדמתחםפדה-פוריה

אוהחולותיולדותעבורונפרד

הקורונה.בנגיףכחולותחשודות
היאהמבודדלמתחםהכניסה

מהכניסההמרוחקתנפרדתכניסה

הייעו־המתחםהלידה.לחדרי

די

$TS1$הייעודי$TS1$

$DN2$הייעודי$DN2$חדריושניקבלהחדרכולל

החשודהיולדתכילצייןישלידה.
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ורונחול

יולורבלבום

ומליריוך

ייעויחםיולו

ילים.לימחרי

ייעוייםלי

יולבלוערוכיםˆויים

ˆיוכל

חםיפעיל

ˆורייעוי

לילחרכניס

פרופ'מלוו.לל

מנלעמי

"נחנוˆייןבפוריוליילו

ונעמלˆור

ריםעםיטב

ופןורונחולו

יוללום

עלˆייןˆריךינולום

יעוכרע

עלועבעולם

עםנול

מיעלי.במלך

יעיכול

".

מבים"נוכיוסיף

לילחריעו

עםביי

ורונכחיוביו

ילוטלעוב

מבו".למחם

חונפוזר
מפיםמו

ונירועפיזר

בייובפים

בנב

בניויים

יורלועל

כחלים

ורונ.יףטו

בעלונפיזור

במטרלחירזומן

חירום.ˆופרין

יוו
ינןומעונו
ריזומבלו
למיחזורבבוים

נחיו

עלוסרו

ריבלמעונו

חולמיחזורבוים

סבי

בביםמורˆיבור

ולחריים

מוופום

חירום.

ורוניףטו

נחיוˆיבריו

עלמיררון

עלסרˆיבור

עסובימעונו

למיחזורבויםריזו

פיון.חו

מערךˆילפיכיˆוין

במכליסכניןסביב

מטפליםעוריים

ייעויויובכפפו

מוירורון

ברוייםים

עליםפימחמירים

חליט

עסלבי

מכלים.בל

כלפיוןחולפי

"ר82מעלטחועס

מליםומוכר

יימכליבלחייב

בעמ'
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;tgמעם'המשך

הפי־דמיאתולהחזירהרחבמהציבור

קדון.

$TS1$.הפיקדון$TS1$

$DN2$.הפיקדון$DN2$חברותאוספותהשתייהמכליאת

וליבואניליצרנישירותהמספקותאיסוף

למיוןנשלחיםהםומשםהמשקאות,
ולמיחזור.

כימדגישים,הסביבהלהגנתבמשרד

קמעו־שיווק,רשתותעבורהיאההחלטה
נאים

$TS1$קמעונאים$TS1$
$DN2$קמעונאים$DN2$תקףאינווהאישורבלבד,עסקובתי

מיחזורתחנותכגוןאחריםבמקומות

ומעבר.מיוןותחנותעירוניות

נגיףהתפרצותלפניעודכייצוין,

הסביבהלהגנתהמשרדאישרקורונה,

כבכלוהקמעונאות,השיווקלרשתות

החייביםמשקהמכלילקבלשלאשנה,

העירו]"?הק11ים?119מיזםהחל
שהוכנסההראשונההמטופלתביניהםבשעה1סיע1תלשת•171•

עשרהבוושהתההחוליםבביתלמתחם

רוביןמשהמאת

החלכיהודיעוהתחבורהבמשרד

העי־הקוויםהבא,בשבועשנימיום

רוניים

$TS1$העירוניים$TS1$

$DN2$העירוניים$DN2$נסיעותלשתיירדוהארץבכל

למנועבמטרהוזאתהיותר,לכלבשעה

התפש־אתלמנועבניסיוןהתקהלות

טות

$TS1$התפשטות$TS1$

$DN2$התפשטות$DN2$.נסיעותשתיעםקוויםהקורונה

תדיריםלאקוויםוכןבעירוניומטה

שינוי.ללאיישארובבינעירוני

גדו־בעריםשונים,דיווחיםפיעל

לות

$TS1$גדולות$TS1$

$DN2$גדולות$DN2$העירוניםהקוויםנסיעתתתאפשר

המטרו־כמובשעה,פעמיםשלושעד

נית

$TS1$המטרונית$TS1$

$DN2$המטרונית$DN2$.בחיפה

תדיריםבינעירונייםקוויםבנוסף,

יופע־אביבלתלנתניהבין605קוכמו

לו

$TS1$יופעלו$TS1$

$DN2$יופעלו$DN2$בשעה.פעמייםכןגם

סמוטריץ׳בצלאלהתחבורהשר
לנגדעומדתהציבור"בריאותכיאמר

לחגכשרותעלשמירהמטעמיבפיקדון

המ־יציאתו.ועדהפסחחגמערבהפסח

שמעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$תבוטלאםגםמקרה,שבכלהיא

והחזרהאיסוףבקרוב,החירוםתקופת

הפסח.חגבסיוםרקיתחדשהפיקדון

?ספיםשלושה

השתחררושהבריאו

מיוחדים,באירועיםלטיפולמהיחידה

החוליםבביתקורונה,לחוליהיעודית

הערבבשעותאמשהשתחררוסורוקה

שה־לאחרמאושפזים,שלושהלביתם

חלימו

$TS1$שהחלימו$TS1$

$DN2$שהחלימו$DN2$היושלהםהבדיקותותוצאות

שליליות.

נשים,ושתיגברהיוהמשוחררים

הימנעוומבקשיםשביםאנחנועינינו.

ציבוריתבתחבורהמנסיעההניתןככל

האלה".בימים

האוטובוסיםקווי

אגרשלהמבוטל??

האוטו־קוויעלעדכנואגדבחברת

בוסים

$TS1$האוטובוסים$TS1$

$DN2$האוטובוסים$DN2$,הת־קוויכללמלבדהמבוטלים

חבורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$ערבמדינסיעתםאתהמסיימים

כללנוסעיםאינםוכן20:00בשעה

השבת.ומוצאישישיבימי

חדשהלהודעהועדמשלשום

כדלהלן:הקוויםבוטלו
407,413,426,441,450,451,

490,492,547,555,556,557,558,

560,836,845,940,951,952,959,

970,962,999,998,996,972.

חדשהלהודעהועדמאתמולבנוסף,

כדלהלןהקוויםבוטלו

,200אשקלון(,מלאכי)צומת31

210,248,260,261,262,263,264,

)חיפה311,319,382,421,430

מחנה)טבריה432,435טבריה(,

,449,495,496,503,700ציפורית(,

703,704,716,784,790,794,800,

808,819,827,832,834,847,848,

849,853,871,880,882,958,964.

בוטלו:בנוסף

גבוללמעברמאילת16ו-15קווים

מאילת50,32,31קוויםוחזרהטאבה

בר־19קווחזרה:רמוןתעופהלנמל

חובות:

$TS1$:ברחובות$TS1$

$DN2$:ברחובות$DN2$ממרכזיתהנסיעהבכיוון79קו

בלבד.לנשרהמפרץ

מדיפועליםהקוויםשארכאמור,

בימיםבלבד20:00השעהעדיום

חמישימיוםכאשרבלבד,א׳-ה׳

מופ־בבוקרראשוןיוםועדב-00:02

סקת

$TS1$מופסקת$TS1$

$DN2$מופסקת$DN2$כליל.האוטובוסיםתנועת

ימים.

היחי־מנהלברסקי,לאונידד"ר

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$אמרמיוחדים,באירועיםלטיפול

שמטופלפעםבכלמתרגש"הצוותכי

שלשחררספקאיןמהמתחם.משתחרר

משולשת.התרגשותזומטופליםשלושה

להמשיךאיךהנחיותקיבלוהמטופלים
עלעבורםשמחיםואנובביתםבבידוד

שלמה".רפואהלהםומאחליםשחרורם

מטופ־11במתחםמאושפזיםעתה

לים,

$TS1$,מטופלים$TS1$

$DN2$,מטופלים$DN2$קל.במצבכולם

חתונהפיזרההמשטרהאמש:

תקוהבפתחשנערכה
במשטרההתקבלהערבבשעותאמש

וזאתתקווהבפתחחתונהקיוםעלדיווח

העם.בריאותלצובניגוד

מנחתלרחובשוטריםהגעתעם

בהש־חתונהבקיוםהבחינובעיר,שלמה

תתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$משתתפים.עשרות

ועיכבוהחתונהאתפיזרוהשוטרים

מארגןאתהמשטרהבתחנתלחקירה
החתונה.

הכיובירושליםאביבבתל

בקורונהנדבקיםהרבה
עלתדרוךהעבירוהבריאותבמשרד

עלכאשרבישראל,הקורונההתפשטות

הנגיףמצבעלחדשיםנתוניםעוליםפיו

בארץ.האוכלוסייהבקרב

עלהבריאותבמשרדעדכנובנוסף,

אושנדבקוהצוותאנשיבמספרעלייה

לבידוד.שהועברו

הגדולההקבוצהכיעולהמהנתונים

תלתושביהינםבנגיףשנדבקהביותר

.30-39בגילאיםאביב

הםבמיוחדהארץמרכזתושבי

שכבותבכלהנדבקיםבקרבהעיקריים

הגילאים.

הארץ,ומרכזאביבתלתושבימלבד
בעיקרדומיננטיותנרשמתבירושליםגם

ויותר.הוותיקיםהחוליםבקרב

הםהחוליםעיקרצעירים,בקרב

הגדולהחוליםמספרהארץ.מרכזתושבי

.30-39הגילאיםבקרבנרשםביותר

זינוקחלכיגםחשףהבריאותמשרד
שהתבצ־הבדיקותבמספרמשמעותי

עו,

$TS1$,שהתבצעו$TS1$

$DN2$,שהתבצעו$DN2$חוליאקטיביבאופןלגלותבניסיון

קורונה.
הרפואייםהצוותיםביצעושלשום

מתוכםקורונה,לגילויבדיקות2,252

בנגיף.בחוליםהתגלואדםבני102
לעומתמ-%001יותרשלבזינוקמדובר

בנגיף.הטיפולשלהקודמיםהימים
בקרביותרלקטלנינחשבהנגיףבעוד

בעיקרהםבישראלהחוליםמבוגרים,
בניהםבישראלמהחולים22%צעירים.

נוס־ו-20-29%61בניהם30-39,16%

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$40-49בניהם.

מספרכיעולההבריאותמשרדמנתוני

בעלייהנמצאיוםבכלהמתגליםהחולים

מתונה.
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