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 2020 אוקטובר –במטילות סיכום סלמונלה 

 

 הדוח הנ"ל מציג נתוני ניטור סלמונלה בלהקות ההטלה בישראל. 

 מציגה את מספר הלהקות השונות שנדגמו במהלך אותו החודש ואת תוצאות הדיגום בהן.  1טבלה 

נציין כי להקה שנדגמה בחודש כלשהו יתכן ונדגמה שוב בחודש אחר ונספרת במספר הלהקות שנדגמו בכל אחד 

 מהחודשים. 
 

מספר הלהקות השונות שנדגמו בכל חודש, מספר ואחוז החיובים לסלמונלה כללית ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או  – 1טבלה 

 טיפימוריום

 חודש 
 מספר

 להקות

 וביותחי להקות

 לסלמונלה 

 %

 סלמונלה 
%  אנטריטידיס

SE 
%  טיפימוריום

ST 

 0.6 3 1.1 5 16.4 77 470 ינו 1

 0.3 1 0.9 3 12.0 39 325 פבר 2

 0.7 4 0.0 0 9.3 52 561 מרץ 3

 1.4 4 1.4 4 10.4 30 288 אפר 4

 0.2 1 1.4 6 11.8 51 434 מאי 5

 0.4 2 0.9 5 17.8 97 545 יונ 6

 0.0 0 0.4 2 20.5 104 507 יול 7

 0.0 0 1.4 5 21.9 81 370 אוג 8

 0.0 0 1.4 4 29.0 83 286 ספט 9

 0.0 0 1.7 7 29.5 124 420 אוק 10
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בכל אחת מהשנים.  הנוכחי החודשים ינואר לחודש הדוחמציגה את סך כל הלהקות השונות שנדגמו בין  2טבלה 

כל להקה שנדגמה במהלך החודשים הללו נספרת פעם אחת בלבד. במידה ונמצאה חיובית לסלמונלה כללית בפרק 

 הזמן הנבחן היא מוגדרת חיובית לסלמונלה גם אם הבדיקות העוקבות בלהקה נמצאו שליליות לסלמונלה. 

 

החיוביות לסלמונלה כללית ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או מספר הלהקות השונות שנדגמו, מספר ואחוז הלהקות  -2טבלה 

 2018-2020בשנים  אוקטובר–ינואר טיפימוריום בחודשים 

 
 מספר

 להקות

 להקות

 חיוביות

 %

 חיוביות

 חיוביות להקות

 לאנטריטידיס
%SE 

 חיוביות להקות

 לטיפימוריום
%ST 

2018 2134 351 16.45 18 0.84 17 0.8 

2019 1714 297 23.16 30 1.75 17 0.99 

2020 2108 646 30.65 41 1.94 15 0.71 

 

 

 

 
 

 


