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 COVID-02 עם מהפנדמיה היציאה בזמן המלצות

 מערכת ושל המשק של ההדרגתית החזרה ולאור COVID-19-ב בתחלואה הניכרת הירידה לאור

 מרפאות של של מכוני הריאות ופעילות אמבולטורית הפעילות להגברת מקום יש – לפעילות הבריאות

 .ריאות

 : אלו בימים לפעילות לחזרה האיגוד המלצות להלן

 :במרפאה מטופלים ביקור

 מקום יש, זאת עם. ריאות רופא למעקב הנזקקים במטופלים אמבולטוריים ביקורים לחדש יש, ככלל .1

כאלו לשיקול רופא הריאות  ביקורים לאופי המתאימים במקרים וירטואליים ביקורים גםלהמשיך 

 . המטפל

 של בריאותו על שמירה הינו המעקב יאופ לקביעת העיקרי כשהשיקול לגופו מקרה כל לשקול יש

 . המטפל הצוות ושל שלו להדבקות סיכון מניעת עם יחד המטופל

 בדרכי חריף זיהום/חריפה חום ממחלת סובל שאינו לוודא יש למרפאה המטופל הגעת טרם.  2

 לזיהום החשודים תסמינים עם מטופלים. COVID-19 -ב לזיהום החשוד אחר תסמין כל או הנשימה

 וקופת המטפל הרופא עם אוםיבת לבירור יפנו אלא למעקב ריאות למרפאת יגיעו לא COVID-19ב

 . חדש תור להם יתואם אלא לביקור יגיעו לא בבידוד הנמצאים מטופלים. החולים

 תערך במרפאה מטופלים בדיקת. יש להקפיד שכל מטופל ילבש מסיכה כירורגית במרפאה. 3

 . הבריאות משרד ידי על המומלצים הריחוק כללי ולפי כירורגית מסיכה עוטים והמטופל כשהמטפל

 להפנות יש COVID-19 ל המחשידים ממצאיםבמהלך הבדיקה במרפאה  מתגלים בהם במטופלים

 .מיון חדר/ולבידוד לבדיקה

 :ריאות תפקודי ביצוע

 חדר וקיים במידה. פתוח חלון עם מאוורר בחדר יעשו בדיקות. נשימה תפקודי לבצע להתחיל ניתן .1

 בחדר אחד חולה רק יש כאשר הבדיקה את לבצע יש. זה בחדר הבדיקות לבצע מומלץ שלילי לחץ עם

 .זמנית בו

 כולל הנחיות על ידפקלה יש, לבצע לחזור ניתן, מטהכולין ותגר במאמץ תגר מבחן –לגבי מבחני תגר 

  .הבדיקה נחיצות את קולשל ממליצים, אלו בבדיקות להדבקה יותר גדול לפוטנציא עקב. מלא מיגון

 . ריאות לתפקודי בהפניות גם נטירלוו( במרפאה מטופלים ביקור בפרק) לעיל 2 ו 1 בסעיף האמור .2

 כפפות, מגן עיניים, N95 מסיכת כולל מלא במיגון יתמגן הריאות תפקודי בדיקת את המבצע הטכנאי .3

 . מהנבדק מטר 2 של מרחק על שניתן ככל ויקפיד הבדיקה במהלך נוזלים דוחה וחלוק

מנע במידת האפשר יסר ולהיייש להשתמש במתן מרחיבי סמפונות קצרי טווח במשאף דרך ספ .4

 מוש באינהלציה.יבש

רוסול רב בבדיקה זו יותר מתפקודי נשימה אחרים יעקב הפוטנציאל לפיזור א -כוליןה. לגבי תגר מט5

, במידה ובכל זאת יוחלט לבצע את הבדיקה יש כמובן לבצע היטב הצורך בבדיקה זולשקול יש 

 של מיגון מלא של הצוות.    נאיםבת

 . בדיקה כל לאחר והמכשירים החדר חיטוי על להקפיד יש .6
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 :ברונכוסקופיות ביצוע

 : COVID-02 -ב בזיהום בחשודים הנשימה ממערכת דגימות של איסוף

 אם בכלל  ביותר מוגבל תפקיד זו לבדיקה ולכן, לצוותגבוה ביותר להדבקה  סיכון מהווה ברונכוסקופיה

 עם מונשמים בחולים רק, לצורך זה אבחנתית ברונכוסקופיה ביצוע לשקול יש. COVID 11 של באבחון

 את משמעותית לשנות שיכולה אחרת אבחנה כשנשקלת, עליונות נשימה מדרכי שליליים משטחים

 דוחה וחלוק כפפות, יםימגן עינ, N95 מסיכת -מלא מיגון על להקפיד יש אלו במקרים. המקרה ניהול

 .נוזלים

 :COVID-02 ל קליני חשד ללא ברונכוסקופיה ביצוע

 יש. הברונכוסקופיה לפני  COVID-19 ל המחשידים תסמינים או חום לגבי המטופל את לתשאל יש. 1

 בשל הבדיקה את לדחות ניתן לא אם. אלו תסמינים חלוף עד, האפשר במידת, זו פעולה לדחות

 . COVID-11 -ב לזיהום חשד נוהל לפי מלא במיגון הבדיקה את לבצע יש, קלינית אינדיקציה

 של הצוות. מלא מיגון על להקפיד יש - ברונכוסקופיה בדיקת בכל.  2

 הן וחיטוי וורורא על הבדיקה בסיום להקפיד יש בנוסף. המכשיר ניקוי בזמן גם מיגון על להקפיד יש. 3

 .המכשירים של והחיטוי הניקוי אזור של והן הברונכוסקופיות חדר של

יהיה חדר עם לחץ שחדר הפעולות ואם ניתן   HEPA FILTERמומלץ שבכל חדר ברונכוסוקפיה יהיה 

 שלילי. 

 

 

 דעת שיקול להפעיל האפשרות היחידה למנהל וכי, בלבד בהמלצות מדובר כי יודגש

 .עובד הוא בו המוסד הנהלת להחלטות ובהתאם, הספציפי למקרה בהתאם
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