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 עדכון יומי –התפרצות אבולה באוגנדה ומשמעות לישראל 

 

 תמונת מצב עדכנית באוגנדה 

  ביחס לעשרות התפרצויות מתועדות בכל הזמנים מבחינת גודלה 11-במקום הההתפרצות הנוכחית ,

 (.)קצב גדילה מהירעד היום 

 48  4+ חשודים( 20מאומתים ו 46)מקרים 

 74 1+ חשודים( 22מאומתים ועוד  52) מקרי תמותה 

  מגעים ידועים 2000מעל 

 10 1+ מתומתוכם  5 נפגעו עד כה, אנשי צוות רפואי 

 24 מחלימים 

 מפה( ו)רא חלוקת המחוזות לפי סיכון 

o 1דרגה  -ביותר גבוה הסיכון ה: Mubende, Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi 

  מחוזותMubende, Kassanda ימים 21-בסגר תנועה ועוצר לילי ל 

o  2סיכון גבוה דרגה: Kampala, Wakiso 

 

 עדכונים מרכזיים

  ,מקרים הם ללא שרשרת  8ארגון הבריאות העולמי וממשלת אוגנדה מסרו כי מתוך המקרים קיימים

. כלומר, קיימים מוקדי הדבקה נוספים באוגנדה, וכאלה שהרשויות אינן מצליחות הדבקה ידועה

 סמך שרשראות ההדבקה הקודמות.-לאתר על

  דוד הלאומי )מקרה ראשון ידוע כזה( נמצא כעת במתקן הבי שנדבק ככל הנראה בבירה קמפלהאדם

 .שהוקם בבירה

  תהמחוזות המרכזיים של ההתפרצוימים אל ומשני  21עוצר תנועה למשך כריז על הנשיא אוגנדה: 

Kassanda, Mubende   ודיע על האוסר על תנועת תחבורה ציבורית, ו, עוצר ליליכריז על הובנוסף

זאת חרף הצהרות קודמות שלא יינקטו צעדים כאלה ה. מקומות תפילה ובילוי במחוזות אל סגירת

 בשום תנאי.

   כריז עלהנשיא אוגנדה Response Mode  שנדבקו במובנדה  מקרי מוות 2לאור בבירה קמפלה(

 .עצמה מגעים שנחשפו אליהם בבירהלאור קיום ו, והגיעו לקמפלה(

  בשדה התעופה הבינלאומי באנטבה לנוסעים  התסמינים סיקורמשרד הבריאות האוגנדי מהדק את

 עודי בשדה התעופה.יכמו כן, הוקם מתחם בידוד י .הנכנסים והיוצאים מאוגנדה



 
 .איש צוות רפואי חמישי שנדבק באבולה מת 

 

 

 

 תמונת מצב עדכנית מהעולם 

 הCDC-  מפעיל את הemergency response structureאבולה -לאירוע-תגובה-, ובנוסף מקים צוות

 .וקיים וובינר מקצועי לצוותי הרפואה בארה"ב

 במקביל, בכיר ב-CDC ששב מאוגנדה אמר כי הוא משוכנע שאוגנדה מסוגלת לשלוט בהתפרצות ,

 וכי תגובתה לאירועים עד כה מוצלחת.

 ה-CDC עלה את ההTravel Alert לאוגנדה לLevel 2:  המלצה לא לנסוע לנסיעות לא חיוניות

 לאיזורי ההתפרצות באוגנדה.

  5הימים האחרונים יוכל להיכנס לארה״ב רק דרך  21-ודיעה שכל מי ששהה באוגנדה בהארה״ב 

 .שדות תעופה שיוגדרו לכך בהם תיערך סריקה רפואית מיוחדת לשבים

 בריטניה (UKHSAמעלה )  עם תסמינים מחשידים מודעות של צוותי רפואה לחוזרים מאוגנדה

 . למקרה התפרצות לעובדי הבריאות PPEלוודא שיש מספיק  מנחהולאבולה, 

 קנדה (PHAC )יתרה, כולל הודעת מסע -לנוסעים לאוגנדה לגלות זהירות ממליצהlevel 2. צהממלי 

 לא לבוא במגע עם חולים בעת השהות באוגנדה.

 

 מסרים עיקריים לגבי תמונת המצב

 שתחילה לא שוערו בידי ממשלת וצעדים  – ההתפרצות באוגנדה יוצאת בהדרגה משליטת הרשויות

מבטא אופטימיות לגבי  CDC-. עם זאת, הננקטים כעת בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף אוגנדה

 יכולתה של אוגנדה לבלום את האבולה.

  אקספוננציאלית )בראייה יומית(מסתמנת כמבחינת מספר המקרים הידועים, ההתפשטות איננה. 

 לעומת מה שנקבע לפני  המנע שלהן-המערב אינן מגבירות את רמות הכוננות וצעדי מדינות

 תסמינים בקרב החוזרים מאוגנדה, מלפני כשבוע., ולמעט החלטת ארה"ב לבחון כשבועיים, לפי שעה

 

 היערכות בישראל

 פורסם Travel Notice .לנוסעים לאוגנדה והופץ לסוכנויות הנסיעות, צוותי רפואה ועוד 



 
 .הערכות מצב שוטפות, בראשות ראש חט' בריאות הציבור והמל"ל 

 בראשות משרד הבריאותמעקב תסמינים יומי אחר קבוצה מאוגנדה שנמצאת בישראל ,. 

 )עדכון ותיקוף הוראות מיגון לצוותים רפואיים כולל מד"א וחדרי מיון )משרד הבריאות. 

 ומד"א )משרד הבריאות(. מלר"דיםב צוותים הערכות להדרכות 

 .)העלאת מודעות בקרב צוותים רפואיים )משרד הבריאות 

 

 

 

 

 

 

 

 :מפת התפשטות האבולה באוגנדה



 

 

 

 עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר מערך מודיעין בריאות: 

https://www.gov.il/he/departments/units/public-health-surveillance-and-data-center/govil-

landing-page 

https://www.gov.il/he/departments/units/public-health-surveillance-and-data-center/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/units/public-health-surveillance-and-data-center/govil-landing-page

