
 מחלת הקורונה מביאה לחידוד של אמצעי הזהירות מפני זיהומים בנגיף. שלום. 

למתן תרופות בשאיפה  זו בשימוש במכשירי אינהלציה ה ברצוננו להביא לתשומת לבכם את הסכנה הכרוכה בעת 

ע"י קומפרסור חשמלי או   אצל חולים בבתי חולים חדרי מיון מרפאות ומחלקות. נבולייזרים, שבד"כ מופעלים 

מיקרון אשר יכולים לשאת   1-5באמצעות אוויר או חמצן מהאספקה שבקיר החדר, יוצרים חלקיקים בגודל של 

ם ווירוסים. השימוש באינהלציה יוצר ענן ארוסול שמתפשט לסביבה  יחיידקלא רק את התרופה אלא גם יתם א

כאשר מטופל נושא כבר   להדבקה של הסובבים ן סיכולמרחק גדול יותר מאשר נשימה באופן טבעי ומעלה את ה 

סביבתו( לשיעול וע"י כך גם  בהנושם אותם )החולה או מי ש תהחלקיקים האלה עלולים גם לגרות א . (1) את הנגיף 

 .  (2)  להעלות את הסיכון להדבקה

טיק פיברוזיס,  ס, לחולי ציCOPDאסטמה, לחולי אמפיזמה או ל במצבים שונים בין השאר ת  תרופות בשאיפה ניתנו

 ומחלות נשימה שונות.  

הטיפול בין נבולייזרים לבין   ביעילות ללא קשר בכלל למגיפת הקורונה, התברר בשנים האחרונות שאין כל הבדל 

  10-15 טיפול  . הטיפול בנבולייזר כרוך בד"כ בזמן ארוך של(3) משאפים הניתנים בד"כ עם מתווך שנקרא ספייסר 

עקב   כרוך בתופעות לוואי רבות יותר ממשאף  טיפול בנבולייזר נמצא. יותר מדקה דקות לעומת משאף שדורש לא

  , במשאפים. כך למשל בקנדה  ספיגה דרך הפה ומערכת העיכול. בשל כך במדינות רבות עוברים יותר ויותר לטיפול

ך הדבר  רק במקרים חריגים מותר לתת אותו באינהלציה. כוניתן ברובו במשאפים   בתרופות בשאיפה, הטיפול 

 במספר בתי חולים בארץ כמו בהדסה שניידר וולפסון.  

השבוע בעקבות החשש ממגיפת הקורונה, פירסמו הקנדים הודעות לכל הרופאים המחדדות את ההנחיות להימנע  

 ממתן תרופות דרך נבולייזר ולתת ככל האפשר את הטיפולים דרך משאף וספייסר. 

וספייסרים בכל חדרי המיון מרפאות ובתי חולים, שעדיין   לדעתינו יש לדאוג שתהיה אספקה של משאפים 

 . בעת הזו משתמשים באופן רוטיני באינהלציות ולנסות להימנע ממתן תרופות בנבולייזרים 

את הטיפול בתרופה בשאיפה, אך מכיוון שאנו לא  מבחינה רפואית ם כיר על חולים שברור שצריביש להדגיש שמדו

 באמצעי הזהירות המירביים.   ט י שעדיף לנקורבקורונה היודעים אם המטופל נדבק כבר 

, כאשר המטופל אינו  כאשר יש מצוקה נשימתית מסכנת חיים  -?רופה באינהלציהלתת את התניתן בכל זאת מתי  )

מסוגל מסיבות שונות לקבל משאף, אם התרופות שהוא מקבל אינן מצויות בצורה של משאף  או במטופלים עם  

 ( ם משאף או כאלו שידוע שלא הגיבו טוב למשאף.חוסר שיתוף פעולה ע

 דות הרפואה הציבוריים ולא לטיפול הנעשה בבית!! וסכמו כן, חשוב לציין שההנחיות הן לטיפול במ
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