תמונת מצב יומית
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מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

באוקטובר

עמידה במדדי ראה"מ

838

5%

חולים במצב קשה

8919

!

קצב שינוי ממוצע יומי

חולים מאומתים חדשים

)של מספר החולים החדשים באחוזים(

) 695לפני שבוע +17 ,מאתמול(

)ביממה האחרונה 5,859 ,ממוצע שבועי(

מצב התחלואה
מספר חולים פעילים
68,965

מספר נפטרים מצטבר
1,570

) 57,362לפני שבוע(

מגמת שינוי

) +22מאתמול(

מיצוע שבועי של קצב שינוי ממוצע יומי

חולים חדשים
בקצב התחלואה הנוכחי יידרשו

יותר מ 90-יום

להגעה ליעד של  400ליום

הכפלה פי  2כל שבוע

קצב תחלואה מואץ
תחלואה נמשכת
קצב תחלואה מואט
הקטנה פי  2כל שבוע

חולים חדשים במצב קשה

הכפלה פי  2כל שבוע

65,694
) 57,734לפני שבוע(

13.6%
) 12.3%לפני שבוע(

עיקרי תמונת המצב היומית
• המגפה מתפשטת בקצב עליה מהיר בחודש האחרון )עמוד .(2 ,1
קצב זה משקף עלייה רחבה בתחלואה בכלל האוכלוסייה ובכל
המגזרים ברמה הארצית ,ומושפע רק חלקית מהגדלת היקף
הבדיקות.
• נראה כי ,בדומה למדינות אחרות ,פתיחת מערכת החינוך
מעצימה את התפשטות התחלואה בקרב בני נוער ,וכן בכלל
האוכלוסייה.
• ישראל היא כיום מהמדינות המובילות בעולם במספר המתים
ליום מקורונה ,ביחס לגודל האוכלוסייה )עמוד  .(5מספר החולים
החדשים ליום )ממוצע שבועי( בישראל ממשיך להיות הגבוה
בעולם ביחס לגודל האוכלוסייה.
• למרות הגדלת קיבולת הבדיקות בישראל ,אחוז הבדיקות
החיוביות עלה גם הוא וממשיך להיות גבוה מאוד )סביב ה.(15%-
שיעור גבוה זה מעיד על היקף תחלואה רחב בהרבה מזה המאותר
בפועל ומשקף עלייה אותנטית במספר הנדבקים.

קצב תחלואה מואץ

• יודגש ,כי גם אם אחוז החיוביים בולט במגזר מסוים או
בקבוצת גיל מסוימת ,הרי שהתחלואה חוצה את כלל המגזרים,
הישובים והגילאים .כולנו יחד בעניין הזה.

קצב תחלואה מואט

• מספר החולים במצב קשה כתוצאה מנגיף הקורונה ממשיך
לעלות באופן תלול .על פי נתוני ההדבקה העדכניים ,נראה כי
מספר החולים במצב קשה צפוי להמשיך לגדול בקצב מהיר בתקופה
הקרובה )עמוד  .(3זאת ,בשעה שחלק מבתיה"ח מתקרבים אל סף
הספיקה שלהם )תפוסה כמעט מלאה של מחלקות הקורונה ,פתיחת
מחלקות קורונה על חשבון מחלקות אחרות ועוד(.

תחלואה נמשכת

הקטנה פי  2כל שבוע

מספר בדיקות יומי

בדיקות חיוביות

• יוזכר כי עטייה נכונה ,נרחבת ושיטתית של מסכות תקניות,
המכסות היטב את הפה והאף ,תוביל להפחתה ניכרת של קצב
ההדבקה ותצמצם את ממדי התחלואה )ראו כאן(.
מבוסס על הנתונים נכון ל 30-בספטמבר  , 23:59ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.
לצפייה בנתונים בזמן אמת https://go.gov.il/covid19-status
מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן ,והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות .הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה ,רופאים ,אפידמיולוגים
ועוד ,כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף .קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות
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חולים חדשים
שבועיים אחרונים

מספר בדיקות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות
●
●

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(
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חולים במצב קשה
מספר מאושפזים
במצב קשה

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה
ביממה האחרונה

שינוי במספר המאושפזים במצב
קשה בשבועיים האחרונים

838

+17

+323

) +20שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון(

שבועיים אחרונים

חולים חדשים במצב קשה

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(

התאמה בין חולים חדשים במצב קשה
ומספר המאומתים החדשים מעל גיל  60שבוע אחורה

* מתחילת המגיפה בארץ נצפתה התאמה טובה בין ממוצע
המאומתים החדשים מעל גיל  60כפול מקדם של  0.25לבין
ממוצע החולים החדשים במצב קשה שנרשם בשבוע לאחר
מכן
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גילאי חולים חדשים
כלל החולים החדשים

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון

חולים חדשים במצב קשה

חולים בקבוצת גיל בסיכון
)מעל גיל (60

11%

17%

ממוצע חודשי

ממוצע בגל הראשון
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השוואה ביחס לעולם
חולים חדשים למיליון איש

מתים ליום למיליון איש

בדיקות ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות

מידע חלקי
בגל הראשון

* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על ההשוואה
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה

