
ןואד תנומסת אלל םישנאמ וחוודש ולאל תומוד תובוגת

ןוסיחה רחאל הנורוקה ףיגנב וקבדנ םינסוחמה םישנאהמ0.8%

ליג תובכש יפל תוקלוחמ תואצות
)םיקדבנ329(12-17 יאליג )םיקדבנ1379( +18 יאליג

תויזכרמ תונקסמרקחמה יפתתשמ

יאופר לופיט ושרד תוטעמ תובוגת

ןוסיחה לש היינש הנמ ירחא דחא הרקמ
 היינשה הנמה תלבקמ םוי60-מ רתוי ירחא•
םילוח תיבב זפשוא אל•
םימי10 ךשמל ויה םינימסת•
האלמ המלחה•

+12 יאליגב םיפתתשמ1895
תוחפל תחא הנמ ולביק )90.1%(1708•

היינש הנמ םג ולביק )86.7%(1482-
ללכ ןוסיח תנמ ולביק אל )9.8%(187•

ןימז היה םרט ןוסיחה יכ )20%(36-
תויאופר תוביס ללגב )9%(15-
תורחא תוביס ללגב )70%(129-

12-17 ינב םהמ0.3%
היינש הנמ ירחא םירקמ5
םוי60 ירחא םלוכ•
םילוח תיבב םיזופשא אלל•
ומילחה םלוכ•

הנושאר הנמ ירחא םירקמ8
וזפשוא םיינש•
ומילחה םלוכ•

+18 ינב םהמ0.9%

ןוסיחה ינרצי

58.1% קטנויב-רזייפ

19.1% אנרדומ

19.5%
-דרופסקוא
 /הקנזארטסא
דלישיבוק

1.3% ןוסנו׳ג דנא ןוסנו׳ג

2% רחא

 רקסה ,תיללכה הייסולכואהמ עדימל םאתהב
 ילעב םינסוחמ1708 לע ךרענש ,ונלש
-COVID דגנ ןוסיחהש הארה ,ןואד תנומסת

 תנומסת םע םישנאל יביטקפאו חוטב19
 :ןואד
 יאוול תועפות ללכ ווח אל םיקדבנה תיברמ•

 .תונותמ יאוול תועפות ווח וא
 ףיגנב וקבדנ םינסוחמהמ1%מ תוחפ•

 .ןוסיחה תלבק רחאל הנורוקה
 רשא ןואד תנומסת ילעב םיקדבנה לכ•

 ומילחה ןוסיחה תלבק רחאל ףיגנב וקבדנ
 .ירמגל

הנורוקה ףיגנ דגנCOVID-19 ןוסיח
:ןואד תנומסת םע )+12 יאליג( םישנאב
" THE TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY" תאמ רקס

רקחמה תולבגמ

תודות
 Down Syndrome Affiliates in Action (DSAIA), Down Syndrome :םיאבה םינוגראה ידי לע הצפהב עויסבו תילכלכ הכימתב ,רקסה תא החתיפ ) (T21RS ןואד תנומסת רקחל תירקחמה התומעה לש הדובע תצובק

Medical Interest Group-USA (DSMIG-USA), GiGi’s Playhouse, Jerome Lejeune Foundation, LuMind IDSC Foundation, The Matthew Foundation, National Down Syndrome Society (NDSS), and the 
National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices (NTG) . . ןונכתל ץועיי יתוריש תקפסמה ץועיי תצובקב םירבח םניה ןואד תנומסתב רקחמב םיקסועה ,םירחאו םיאבה םיימואלניבה םינוגראה 

 the Global Down Syndrome Foundation (USA), DSA (UK), DSMIG (UK), DSMIG (USA), DSRF-UK, DSi, DSE international, Trisomie21-France, Down España, National Down:םהיתואצות חונעפו םירקס
Syndrome Congress (NDSC), Down Madrid, Fundació Catalana Síndrome de Down (Spain), EDSA, Royal College of Psychiatrists, CoorDown (Italy), Associazione Italiana Persone Down (AIPD; 

Italy), AFRT (France), Fundación Iberoamericana Down 21 (Spain), FIADOWN (Latin America),  Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (Brazil) and the European Down 
Syndrome Association.. לש הכימתל םידומ ונא DS-Connect® (The Down Syndrome Registry)ידי לע ךמתנש the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD), NIH  רקסל ומרתש םיאפורלו תוברה תוחפשמל תודוהל םג םישקבמ ונא .םהיתוחפשמ ינבו םילוח ברקב רקסה לש הצפהה רובע.

עקר לכל םיאתהל אל תולולע תונקסמ ןכל ;םירחא םיבאשמו תונוש תואירב תוכרעמ םע תונוש תונידממ רקחמה יקדבנ•
 )81%( םירגוב םה םיפתתשמה תיברמ•
חווט תכורא הנגהל סחייתמ וניא ןכלו םימי112 היה רקחמב תופתתשהו ןוסיחל היינש הנמ ןתמ ןיב ןמזה עצוממ•

98.1%יאופר לופיט השרד אלש הבוגת
0.8%אפור לצא וא האפרמב רוקיב שרדנ
0.0%םילוח תיבב רוקיב וא ףוחד יאופר לופיט שרדנ
0.0%רחא
0.0%עודי אל

95.0%יאופר לופיט השרד אלש הבוגת
3.9%אפור לצא וא האפרמב רוקיב שרדנ
0.6% םילוח תיבב רוקיב וא ףוחד יאופר לופיט שרדנ
0.5%רחא
0.0%עודי אל

הבוגת אלל
ןוסיחה םוקמב באכ

תושישת
ןוסיחה םוקמב תוימומדא

םוח
שאר באכ

ףוג יבאכ וא רירש יבאכ
תרומרמצ

םילושלש וא תואקה ,הליחב
רחא

ןופליע וא תרוחרחס

הבוגת אלל
ןוסיחה םוקמב באכ
תושישת
ןוסיחה םוקמב תוימומדא

םוח
שאר באכ

ףוג יבאכ וא רירש יבאכ
תרומרמצ

םילושלש וא תואקה ,הליחב
רחא

ןופליע וא תרוחרחס

751 :ב״הרא
209 :ליזרב
202 :הילגנא
123 :הדנק
109 :הילטיא
91 :תפרצ
51 :ודוה
35 :דרפס
127 :רחא


