
  
  

 6423906 אביב-תל, 6רחוב ויצמן   :כתובת
Address:  6 Weizmann St., Tel Aviv 6423906, Israel 

Phone:  6974413-03  :טלפון        Fax: 6973024-03 :פקס  
Email: NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.il :דוא"ל 

 

 National Center for Infection Control היחידה הארצית למניעת זיהומים

   
  ' בסיון תש"פח                2020מאי  31

  
צוות רפואי בנגיף הקורונה בחינת מדיניות המיגון והנחיות החשיפה על הדבקת ובידוד אנשי 

2-CoV-SARS ומסקנות לקראת גל שני  

  

  מסקנות עיקריות:תוצצאות ו

בעת מגע עם נשאים/חולים של נגיף ת הרפואי הצוו מונע הדבקתמסכה כירוגית הכולל מיגון . 1

  .הקורונה

. עטיית מסכה ע"י כלל הבאים בשערי בתי החולים חשובה ומפחיתה את מספר  אנשי הצוות 2

  הנדבקים ומספר הנדרשים לבידוד.

לעמיתים נשאים/חולים.   נגרמו מחשיפה בלתי ממוגנתפואי רהדבקת אנשי צוות מקרי . מרבית 3

  ת לעטיית מסכה בשהות בחדרי הצוות.הענו נדרש לשפר

  מגן היטב על הצוות הרפואי.N 95מיגון הכולל מסכת  –בפעולות יוצרות רסס . 4

בארץ, מחזקים את התפיסה כי אין צורך בבידוד  אשפוז חולי קורונההעדויות שהצטברו במתארי .  5

  יוצרות רסס.לא מבצעים פעולות כאשר אויר 

לגבי ("פ תוצאות חקירה ע הצורך לבידוד אנשי צוותת עטייה אוניברסלית של מסכה, והגדר.  6

  המבודדים. צוותהאנשי  הובילו לירידה במספר )רמת המיגון והתאמת החשיפה

  .הדבקת הצוות הרפואי-את איות ע"פ הנחיות שפרסם משרד הבריאות מבטיחות התמגנ.  7

  

  רקע

חוסר .  ומצויים בסיכון  להדבקה רפואי הינם בחזית ההתמודדות במקרה של פנדמיהאנשי צוות 

, לכן.  עלול לגרום לקריסת מערכת הבריאות בעת פנדמיה, באנשי צוות רפואי בעיקר בבתי חולים

שמירה על בריאות ויכולת תפקוד צוות רפואי הינה נדבך עיקרי במוכנות מערכת הבריאות 

חוסר בטחון של אנשי הצוות באמצעים העומדים , תחלואה בעובדי בריאות  .להתמודדות עם פנדמיה

וצורך לבודד עובדי בריאות שנחשפו לגורם המחלה עלולים , לרשותם על מנת להבטיח את בריאותם

  .   להוביל להתמוטטות היכולת לספק שרותי רפואה בעת פנדמיה

  

 PPE, personal(המגן האישי נצפה במקומות רבים בעולם חוסר בציוד , במגפת הקורונה

protective equipment( רפואיים  םצוותיקרב פאניקה בעתים לשהוביל ל, המומלץ באותה עת

לתחלואה משמעותית של אנשי צוות רפואי בשל מיגון לא נכון או חוסר , מבתי החולים םתולהיעדרו

   עבודה במערכת הרפואית בשל תחלואה.פגיעה משמעותית בכוח הלו, מיגון
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 1.מעובדי בריאות אשר טיפלו בחולי קורונה באיטליה נדבקו בנגיף %20-י ככ ,מדווח,  לדוגמא 

ושיעור  %8עם שיעור אשפוז של ,  COVID-19ממקרי %19 ב הוערך כי  עובדי בריאות היוו"בארה

   3.מקרי מוות של עובדי בריאות מקורונה 100 -נרשמו מעל ל, באנגליה  2. %0.3 תמותה של

  

נגרמת מהצורך לבודד אנשי צוות רפואי שנחשפו לקורונה  ,נוספת בכוח העבודה הרפואיפגיעה 

ווחים ממקומות שונים בעולם מציינים היעדרות יד.  ימים מיום החשיפה 14-למשך תקופה  של עד ל

במספרים העולים על אלו , מעבודה של אנשי צוות רפואי שאינם חולים או מבודדים בעת המגפה

הורו )  ffairsA sVeteranUS Dept. of(ב בתי החולים של וותיקי הצבא "בארה 4.השנפגעו מהמחל

   5.לאנשי צוות רפואי שנחשפו לחולים להמשיך ולעבוד בבתי החולים בשל מצוקת כוח אדם רפואי

  

על מנת להגן על , עיקרי בהגנת הצוותים מפני הדבקה הוא המיגון האישי והשימוש הנכון בוהמרכיב ה

     ן.תוך מניעת מצב של חסר בציוד מג ,ת הרפואי באופן האופטימליאנשי הצוו

הצוות שטיפל .  ואושפזו לצרכי בידוד 20.2.2020חשופי הקורונה הראשונים הגיעו מיפן ב , בישראל

, גישת מיגון זו לו הייתה נמשכת, בשל מוגבלות מלאי. בחשופים אלו נקט בגישת מיגון מחמירה ביותר

הנחיות המיגון והגדרות , אי לכך. לחוסר עתידי בציוד מגן לטיפול בחולים קשיםהייתה מובילה 

  , תוך נקיטת גישה המגנה על עובדי הבריאות ,שונו במהלך תקופת ההתפרצות החשיפה בישראל

  

אופן  על למידע הידוע ההנחיות נכתבו בהתאם .משמרת ציוד ומשמרת את כוח העבודה הרפואי

  : כלהלן, פני שבועיים-שינוי זה אירע בחודש מרץ והתפרס על. האפידמיולוגיוהמצב , העברת הנגיף

 טיפתית ובמגע, נדרש מיגון בהתאם להדבקה אווירנית: 11.3.2020עד  2020 ינוארמ .

מגן , כפפות, חלוק, N95בהתאם למדיניות זו טיפול בחולה קורונה תוך עטיית מסיכת 

 6.ארי הצוות המטפל בכל מת"מגן פנים ע/עיניים

 12.3.2020 :תי לאור מידע מצטבר שהעיד כי אופן ההדבקה העיקרי של קורונה הוא טיפ

ובמעבר , אירוסול רק בפעולות מייצרות ואילו הדבקה אווירנית עלולה להתרחש, ומגע 

למצב של , על למנוע את ההתפרצויות הראשונות בארץ-ממצב אפידמיולוגי בו נעשה מאמץ

הנחיות המיגון לטיפול בחולה קורונה מאומת או חשוד שונו בהתאם , נוכחות המחלה בארץ

 7:למדרג הבא

o  המסכה הנדרשת  –) אינו נדרש לתמיכה נשימתית(טיפול בחולה קורונה במצב קל

 בהתאם לדרישות בידוד טיפתי, היא מסכה כירורגית

o  המסכה  –) נדרש לתמיכה נשימתית(טיפול בחולה קורונה במצב שאינו קל

 בהתאם לדרישות בידוד אוויר, N95יא הנדרשת ה

o דרישות המיגון יהיו , כי במחלקה בה יטופלו חולי קורונה קלים ולא קלים, נקבע

  בהתאם לנדרש לטיפול בחולה שאינו במצב קל, אחידות
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  25.3.2020: בבית החולים לחבוש מסכה  מבקרו ,מטופל ,על כל איש צוות נוספה דרישה כי

המבטאים ים או יתסמינ-א COVID-19 חולילעל מנת להגן מפני חשיפה  8כירורגית

 9.מאובחנים אינםתסמינים קלים בלבד ו

  

 ,הנדרש למינימום חשיפה לאחר בידוד בשל הרפואי הצוות אנשי היעדרות את למזער מנת על, בנוסף

 החשיפה שבעת צוות איש כי והקביעה, לקורונה צוות איש של חשיפה מקרי להגדרת הנחיות פורסמו

תהליך עדכון הנחיות המיגון והחשיפה  10.לבידוד נדרש אינו להנחיות בהתאם מוגן היה מאומת לחולה

  .מרץ 25 -הושלם ב

  

  :בוצעו מספר פעולות, מנת לבחון את יעילות הנחיות המיגון והנחיות החשיפה-על

בבתי החולים נבדקה השפעת השינוי במדיניות המיגון והחשיפה על מספרי עובדי בריאות   .א

 , הכלליים שנדבקו מחשיפה במקום העבודה

בוצעה הערכת השפעת השינוי במדיניות המיגון והחשיפה על מספר עובדי הבריאות    .ב

 ;שנדרשו לבידוד בשל הדבקה או חשיפה

בקרב הצוותים  –  PCRבאמצעות  –נערך סקר חתך פעיל פרוספקטיבי לנוכחות הנגיף   .ג

  .המטפלים בבתי החולים הכלליים

  

  

  

   ותמטר

 :לענות על השאלות הבאות , בקשנווהחשיפההשלכות השינוי בהנחיות המיגון  בבדיקת

לאחר , שאירעו במהלך טיפול בחולהשל אנשי צוות  מקרי ההדבקההאם היה שינוי במספר  . 1

 ?השינוי בהנחיות

 בבתי החולים הכללייםבהנחיות על מספר עובדי הבריאות  הייתה השפעה לשינויהאם  . 2

 ?שנדרשו לבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה מאומת

  

  שיטות

 אנזליזה רטרוספקטיבית  .א

השפעת השינוי במדיניות המיגון והחשיפה על מספרי עובדי בריאות בבתי החולים הכלליים  הערכנו

  .שנדרשו לבידוד ועל מספר אנשי הצוות, שנדבקו מחשיפה במקום העבודה

  מקורות הנתונים 

  ל האגף לשעת חירום"חממנתוני  –עובדי בריאות בבתי חולים כללים השוהים בבידוד  
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   מנתוני האגף לאפידמיולוגיה   -עובדי בריאות בבתי חולים כללים שנדבקו בנגיף הקורונה

הנתונים מבוססים על תחקירי לשכות הבריאות  .ונתוני היחידה הארצית למניעת זיהומים

 . ונתונים שהועברו מבתי החולים

  מקרי קורונה חדשים והימצאות חולי קורונה מאושפזים בבתי חולים ובמלונות הקורונה-  

 "תמונת מצב יומית קורונה, "ממצגות משרד הבריאות

 ר"פקע –ר המפעילים את מלונות הקורונה "תחלואת חיילי פקע 

   הגדרות

לעובדים בבתי חולים כללים מכלל  יםמתייחס" אנשי צוות רפואי"ו " עובדי בריאות"המונחים 

  הסקטורים

  שיטות סטטיסטיות

כדי לבחון את ההשפעה של השינוי בהנחיות על מספר  ,interrupted time-series analysisנו ביצע

  .עובדי הבריאות בבידוד ועל מספר עובדי הבריאות שחלו בקורונה

, תתאריך הדגימה החיובי חושב תאריך הדבקה משוער לפי, בקורונהעבור עובדי בריאות שנדבקו 

.  פ תקופת הדגירה"לכל עובד הוקצה תאריך הדבקה הקודם לתאריך האבחון במספר ימים ע:  כלהלן

פ תקופת הדגירה בהתאם למפורסם "ע, נעשתה באופן אקראי הקצאת ימי הדגירה לכל עובד

התפלגות לפי מתפלגים  שימי הדגירה ובהנחה 11,)ימים 2-11ימים וטווח של  6 של ןחציו( בספרות

  . נורמלית

כללנו רק עובדים שלפי , שנדבקו השינוי בהנחיות על מספר עובדי בריאות שפעתהבניתוח של 

  לא כללנו מקרים בהם החקירה  מקור לא ידוע.החקירה האפידמיולוגית נדבקו במקום העבודה או מ

מכיוון שהשינוי בהנחיות לא כוון להשפיע  ,האפידמיולוגית גילתה מקור הדבקה מחוץ למקום העבודה

  .על אלו

  

 אקטיבי חתך סקר  .ב

, כוח עזר, אחיות/אחים, רופאות /רופאים(קבוצת החשופים הייתה עובדי בריאות  בו ,ערכנו סקר חתך

חשופים היו עובדי בריאות במחלקות -הלאקבוצת . במחלקות הייעודיות לחולי קורונה )צוות קליני אחר

 2אנשי צוות אשר עבדו עם .  ללא חולי קורונה מאובחנים או חשודים ,)פנימית או קרדיולוגיה(דומות 

. שעות בשבועיים האחרונים במחלקת קורונה 7סווגו כחשופים אם עבדו לפחות , אוכלוסיות החולים

נדגם כל משתתף  .ערך לעבודה במחלקת קורונה-והעבודה במיון רספירטורי נחשבה שו, לצורך סיווג

הדגימות נלקחו  .מרכזים רפואיים 7הסקר נערך ב. שאלון ומילא ,SARS-CoV-2 -ל PCRבדיקת ל

  המרכזים המשתתפים.ל מרכז משתתף, ועובדו במעבדות ע"פ השיטה המקובלת בכ
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  תוצאות

עובדי בריאות בבתי החולים הכלליים  הערכת השפעת השינוי במדיניות המיגון והחשיפה על מספרי 

  :ועל מספר אנשי הצוות שנדרשו לבידוד, שנדבקו מחשיפה במקום העבודה

נצפתה עליה במספר אנשי הצוות שנדבקו במקום העבודה או ממקור , בתאריכים שקודם להתערבות

של בתי  גם מספר אנשי הצוות.  בקים ביוםאנשי צוות נד 25ומספר זה הגיע לשיא של  ,לא ידוע

 2500ל  2000החולים הכללים עלה בתקופה זו ובימי השיא מספר העובדים המבודדים נע בין 

נצפתה ירידה חדה וממושכת הן במספר , 25.3.2020 -לאחר השינוי בהנחיות ב.   מבודדים ליום

למרות עליה  ,שתי מגמות יורדות אלה הושגו. מקרי ההדבקות והן במספר אנשי הצוות המבודדים

בשבועיים הראשונים אחרי השינוי  מאושפזיםובמספר ה, יארעות מקרי ההדבקה החדשים במדינהבה

   .בהנחיות

  :הבאות מגמותהמוצגות  1' מס איורב

 עבודה או ממקור לא ידועתחלואה בעובדי בריאות שנדבקו במקום ה -

  בידודים של עובדי בריאות -

 תחלואה באוכלוסייה הכללית -

 בבתי חולים כללים ימי אשפוז של חולי קורונה -

  

באוכלוסייה ובעובדי בריאות בבתי חולים  SARS-CoV-2 -תחלואה ב. 1' איור מס

11.3.20-20.4.20 ,ישראל, כלליים
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על ההיארעות של תחלואה בקורונה בקרב עובדי בריאות מוצגת  ההשפעה של השינוי בהנחיות

די בריאות בבתי עוב 292ו הי) הדגימותתאריכי לקיחת ( 30.4.2020עד  8.3.2020 -מ .2 'מס יוראב

עבדו בתפקידים עם ) %65( 190, מתוכם. חולים כלליים שנדבקו במקום העבודה או ממקור לא ידוע

  .בתפקידים אחרים) 35(% 102-ו) אחיות או כוח עזר, רופאים(מגע ישיר וממושך עם מטופלים 

 ,P<0.001(ליום  0.9מספר העובדים שנדבקו עלה באופן מובהק בממוצע של , בתקופה לפני השינוי

95% CI: 0.6-1.1( .עם  השינוי אחרל)lag  ביחס  6.5-מספר העובדים שנדבקו ירד ב, ימים) 3של

אחר לבמגמה  בהסתכלות). P=0.001, 95% CI: -10.3 - -2.6(התערבות  למספר הצפוי ללא

 P<0.001, 95% CI: -0.5(ליום  0.4 רד באופן מובהק בממוצע שלי שנדבקומספר העובדים , השינוי

ירד באופן מובהק בממוצע ליום מספר העובדים שנדבקו , לתקופה לפני השינוי ביחס, כלומר). 0.2- -

   ).P<0.001 ,95% CI: -1.5- -0.9(ליום עובד  1.2של 

  

בבתי חולים כלליים שנדבקו עובדי בריאות השפעת השינוי בהנחיות על היארעות . 2' יור מסא

  מקום העובדה או ממקור לא ידועבקורונה ב

  

  

היו המגמות , מאושפזיםוהימצאות יומית של בארץ  COVID-19תיקנון להיארעות יומית של  אחרי

  .)נספח(דומות 
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יור אבשוהים בבידוד מוצגת הם יבתי חולים כלליעובדי  אותהימצעל  ההשפעה של השינוי בהנחיות 

ליום  97של בממוצע  ,מספר העובדים בבידוד עלה באופן מובהק, בתקופה לפני השינוי. 3' מס

)P<0.001, 95% CI: 90-104 .(עם  השינוי אחרל)lag  היה מספר העובדים בבידוד , ימים) 5של

-P=0.49, 95% CI: -382(הבדל לא מובהק, התערבותאלמלא המספר הצפוי ה לעומת 98-ב נמוך

מספר העובדים בבידוד ירד באופן מובהק , השינוי בהסתכלות רק במגמה לאחר ,בהמשך).  186

מספר , שינויהלפני שביחס לתקופה , כלומר .P<0.001, 95% CI: -73 - -48)(  ליום 60בממוצע של 

- - P<0.001, 95% CI: -196(ליום עובדים  158העובדים בבידוד ירד באופן מובהק בממוצע של 

162 .( 

   

שוהים השפעת השינוי בהנחיות על הימצאות עובדי בריאות בבתי חולים כלליים ה. 3' יור מסא

  .בבידוד

  

  

היו המגמות , מאושפזיםוהימצאות יומית של בארץ  COVID-19תיקנון להיארעות יומית של  אחרי

  .)נספח(דומות 

נסיבות , ידוע ם או ממקור לאיעובדי הבריאות שנדבקו בבתי החולים הכללי 292מתוך  ,בנוסף

מרבית . התפלגות מקורות ההדבקהמציג את  4' איור מס. באופן מעמיק 221 ההדבקה נחקרו עבור

, %11 -ו %41(או בספק מעמית או בקהילה , עקב חשיפה לעמית בעבודההיו  הדבקהה מקרי
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בין , יהיזוהה מגע ללא עטיית מסכות בחדרי צוות וחדרי שת, אלו במרבית מקרי הדבקה).  התאמהב 

המקרים מקור ההדבקה נשאר מ %24ב .  צוות שהתברר אחר כך כחולה לבין הנדבקים בעבודה איש

מקור ההדבקה זוהה כמטופל חולה  ),12%( מקרים  26רק ב  .  לא ידוע למרות חקירה מעמיקה

נמצא כי , בבדיקת אופן המיגון בעת החשיפה למטופל חולה הקורונה ממנו נדבק העובד.  קורונה

). B4' איור מס( התרחשו בעת מגע ללא מיגון או במיגון איש הצוות רק חלק מהזמן מרבית המקרים

 2 בכל עת החשיפה לחולה ולמרות זאת נדבק. ) איש הצוות היה ממוגן כנדרש1.4%מקרים ( 3-רק ב

כלומר, בטיפול במחלקות קורנה שכללו מאות מונשמים . אחות במחלקת קורונה/ממקרים אלו היו אח

רות ארוסול מרובות, נרשמו רק שני מקרי הדבקה בצוות ממוגן.  ייתכן כי גם מקרים אלו ופרצדורות יוצ

ת השלישי היה אח במחלקה פנימית בעל זקן שעלול היה להפריע לאטימו   לא היו בשל כשל המיגון.

כלומר מתוך מגעים מרובים עם חולי קורונה קודם לזיהויים תוך שימוש במיגון הכולל מסכה .  המסכה

וזה באיש צוות מזוקן שיתכן  –כירורגית, רק מקרה אחד של תחלואה באיש צוות ממוגן נרשם 

  והמסכה לא סיפקה הגנה מספקת.

עבודה מקום הב שנדבקו מקורות ההדבקה בקרב עובדי בריאות בבתי חולים כלליים. 4' איור מס

  )B( ממטופל שימוש במיגון במקרים של הדבקה ;)A(או ממקור לא ידוע 

  

  

. עובדים 9 -ל 2גודל האשכולות נע בין . עובדי בריאותבשל הדבקות ) clusters( אשכולות 15נצפו 

 2של (רק באשכול אחד . הסביר להדבקה כגורם נמצאהצוות ההדבקה בין אנשי ים אירועהבכל 
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אשכולות העובד ם מהבשני   .נמצא בחקירה שהעובדים הקפידו לחבוש מסכה כירורגית) עובדים 

כל אחיות בחדר ניתוח נחשפו לאותו מטופל וכ 2, בדוגמה אחת. שהיה מקרה האינדקס נדבק ממטופל

 חדר ניתוח עובדי 8של עוד בהמשך כי הן היוו מקור להדבקתם  הועלה חשד. ע זהמגמנראה נדבקו ה

שנדבק ממקור לא ידוע היה מקרה אינדקס  מלר"דאח ב, בבית חולים אחר. ימים 10נוספים תוך 

בחקירה עלה שהעובדים ישבו יחד בחדר . ימים 10תוך  לר"דמ עובדי 7שהוביל להדבקה של עוד 

  . ללא מיגון ,צוות

  

   חתך סקר

 שעות 7 -לסקר במחלקת קורונה מעל ל שעבדו בשבועיים שקדמו 290 - בסקר נכללועובדים  522

(ה"לא  לא עבדו במחלקת קורונהבמחלקות פנימית או קרדיולוגיה ושעבדו  232 -ו, )"נחשפים"(ה

 עליב %20 אחים ואחיות, %40 ,ורופאות רופאים %40 כ התפלגות לסקטורים כלהלן: .נחשפים")

רק אך , מיד בעת טיפול בחולה קורונהווחו כי עטו מסכה תימהנבדקים ד %99.   תפקידים אחרים

ווחו כי אכלו עם יד 12%ו , מסכה בכל מפגש עם אנשי צוות אחרים בחדר הצוות דווחו כי עטו %60

  .1' בטבלה מסמאפייני המשתתפים מוצגים .  עמיתיהם בקרבה פיזית

לא גילתה מקור , החקירה). מכל המדגם %0.2(חיובית לקורונה  תההיי PCRבדיקת עובד אחד רק ב

  . , או פגם ברור בהתמגנותהדבקה ברור מחוץ לבית החולים

  

  במלונות קורונה ףרהדבקות בקרב חיילי פיקוד העו

מקרי הדבקה בקרב חיילי  ניתחנו, יםבנוסף למידע המדווח עד כה שכלל חשיפה בבתי החולים הכללי

 קליםונה מאומתים שהו רק חולי קור, במלונות הנכללים בדוח זה.  מלונות הקורונה ל שצוותו את"צה

, ר שהפעיל את המלונות הונחה להישאר בריחוק פיזי מהדיירים"צוות חיילי פקע. או אסימפטומטיים

או , יתה הפרדת אוירלא הי.  חלוק וכפפות, מטר להתמגן במסכה כירורגית 2 -ובכל מגע של פחות מ

  46,603היו, 05.05.2020 – 03.20.2020—בין ה.   העברה אווירנית במלונות אלואמצעי מיגון נגד 

מתוכם , חיילים 448בתקופה זו הפעילו את המלונות . ימי אשפוז של חולי קורונה מאומתים במלונות

 במלון. אינו מטופלהחיילזוהה ומקור ההדבקה של , ל"חקירת צה פ"ע .נמצאו חיוביים לקורונה 2

נראה מדובר בתוצאה כל הכבדיקה עוקבת מידית הייתה שלילית, כך ש השנישל החייל מקרה ב

  . )false positive(כזב -חיובית

  

  דיון

הקורונה, סוגיית מיגון הולם לאנשי צוות רפואי תופסת מקום מרכזי בקרב  מאז תחילת התפרצות

תה, כפי שקרה קובעי המדיניות. מחד, ציוד מגן בלתי מספק עלול לחשוף עובדים לתחלואה ותמו

בסין, באירופה ובארה"ב. מאידך, הנחיות מיגון מקסימליות, גם אם מעבר לנדרש על  במקרים רבים

  הנגיף, עלולות להביא למחסור בציוד הנדרש. שלפי מנגנוני ההדבקה 
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סוגייה נוספת, שפרצה למימדי משבר בתחילת ההתפרצות בארץ, היתה הצורך לבודד אנשי צוות  

 .ע הדבקה ע"י צוות שנחשףיום מיום החשיפה, על מנת למנו 14שנחשפו לחולי קורונה, למשך 

. 2500שהו בבידוד התקרב לבתי החולים ששל ת סוף חודש מרץ מספר עובדי הבריאות אלקר

עובדים אלו הוצאו ממאגר הצוות הכשיר להעניק טיפול, דווקא בתקופה שמספר הנדבקים הנזקקים 

  לטיפול החל לזנק. 

  

בתחילת ההתפרצות, מפאת היעדר מידע על דרכי העברת הנגיף, מדיניות המיגון בארץ היתה 

עם צבירת ידע, במהלך חודש מרץ  מבוססת על אפשרות של הדבקה אווירנית, טיפתית ובמגע.

דרכי ההדבקה העיקריות הן טיפתית ומגע. מידע זה אפשר עדכון הנחיות התגבשה התפיסה כי 

המיגון, כאשר השינוי העיקרי היה שמסכת המגן הנדרשת בטיפול בחולה קורונה חשוד או מאומת, 

יר בפעולות מייצרות בשל אפשרות תיאורטית של הדבקה דרך האו .N95היא מסכה כירורגית ולא 

תפיסה שינוי  ד / מאומת שנזקק לתמיכה נשימתית.בחולה חשו N95רסס, נותרה הדרישה למסכת 

במספר ארצות נוספות כגון המלצות ארגון הבריאות העולמי, וגופים קרה במקביל ל, זה בארץ

מסכות יעטו  –צוות, מטופלים ומלווים  –ל באי בתי החולים לקבע כי כנ, בנוסף .אוסטרליה וקנדה

הותאמו באופן  העובד שנחשףשל בידוד  תשורדבמהלך השהייה במוסד.  כללי הגדרת חשיפה ה

  .שעובד שהתמגן ע"פ ההנחיות, לא יזקק לבידוד

  

השינוי בהנחיות, עם הורדת רמת המיגון הנדרש בחלק מהמקרים, היה תהליך מורכב ועורר פחדים 

מקרים שלא נחקרו , דבקת אנשי צוות במתארים שוניםשמועות על ה והתנגדויות בקרב אנשי צוות.

נוצר גרמו לחששות.  –של אנשי צוות לבידוד  והוצאת מספר רב, אופן מוטעהלעומקם ופורשו ב

כפפות עטיית מציאות של חוסר אחידות ביישום ההנחיות בבתי חולים בנקודות זמן שונות, לדוגמא 

המלצות סותרות  במקרים שאינם בהנחיות. 95Nושימוש במסכות  שימוש בערדליים,, כפולות

תמך פעמים רבות על הנחיות להנחיות המשרד אף נכתבו והופצו ע"י ארגונים מקצועיים שונים, בהס

, יחד עם דיווחים טרגיים שזרמו מרחבי אלו מסרים סותרים ם מקצועיים מקבילים בחו"ל.איגודי

   ישה לשינויים.גרמו לחוסר ביטחון של אנשי צוות בהנחיות ודרהעולם, 

  

 במניעת ,ות הנחיות המיגון המעודכנותנדרש מידע מדעי מוצק לגבי יעילעל מנת להפיג חששות אלו, 

  כח עבודה בריא וכשיר. ך לשמרהדבקות בקרב אנשי צוות וגם מקרי חשיפה שיידרשו בידוד, ובכ

" כאשר אין פעולות מגע-כי שינוי הנחיות המיגון לגישת "טיפתי ,תוצאות החקר הרטרואקטיבי הראו

כן, גישה זו הוכיחה את -כמו יוצרות רסס, לא הביא לעלייה במקרי הדבקת אנשי צוות בבתי החולים.

למסכה  ולכן צוות החיילים נדרש חולים שלא במצב קל מקום בו לא שהועצמה גם במלונות הקורונה, 

  . , בכל עתN95כירורגית ולא 

בפעולות יוצרות רסס, לא ידוע לנו על אירועים  N95להתמגנות בנציין, כי על אף הדרישה בהנחיות 

יתכן כי הדבקה ושל הדבקת אנשי צוות שנכחו בפעולות אלה בעודם ממוגנים במסכה כירורגית, 
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גם במקרים של פרוצדורה יוצרת רסס, ו/או שמסכה כירורגית מקנה הגנה מספקת אווירנית נדירה  

  במקרים אלו.

  

בטיפול בחולי קורונה מאומתים או חשודים שלא הביאה לעליה במספר  מיגוןגישת הבלשינוי בנוסף 

, שני החידושים הנוספים של חודש מרץ הביאו אנשי הצוות שנדבקו ואפשרה שימור ציוד מגן

בעקבותם תוצאות רצויות. הדרישה לעטייה אוניברסלית של מסכות בבתי החולים, הביאה לירידה 

 ובמגע עם אנשי צוות חיוביים.  נדבק חדש נים בכל עת שהתגלהבמספר המגעים הלא ממוג ניכרת

ות כן, הגדרת מגע ממוגן, ע"פ תרשים זרימה, הביאה לירידה מובהקת במספר אנשי הצו-כמו

  שהושבתו מפעילות לצרכי בידוד.

חשיפה מקור הניתוחים המובאים בדוח זה, מתבססים על תוצאות חקירות אפידמיולוגיות, וסווג 

כדי להקטין תכן ומקור החשיפה שונה ולאו דווקא זה הסביר ביותר.  לכן הסביר ביותר.  כמובן, שיי

ור בחרנו לכלול בתחקירים גם אנשי צוות בהם מקאת הסיכון לסווג נמוך מדי של נחשפים בעבודה 

דבר זה מוביל בהכרח, לסווג חלק מהמקרים שנרכשו מחוץ לעבודה   ווג כלא ידוע.החשיפה סו

  כמקרים שנרכשו בעבודה.

  

תוצאות סקר החתך הראו, כי שיעור ההדבקה הבלתי מאובחנת בקרב מטפלים קליניים בבתי חולים 

מיגון ייעודי  –כלליים מזערי. ממצאים אלה מספקים הוכחה נוספת ליעילות הנחיות המיגון הספציפיים 

    תחלואה. במניעת  -ידי כולם -עטיית מסכה על –והכלליים  –לטיפול בחולי קורונה מאומתים / חשודים 

  

ההגנה על עובדי הבריאות של משרד הבריאות, שייושמה החל מחודש מרץ  לסיכום, אסטרטגיית

ומורכבת מהנחיות מיגון למתארים שונים בטיפול בחולי קורונה, דרישת מסכה לכל באי בתי החולים, 

י הדבקה, ונוהל לניהול חשיפות בקרב אנשי צוות, הוכיחה את עצמה כמגינה על הצוות המטפל מפנ

) N95וחוסכת חשיפות וצורך בבידוד. יתרון נוסף של מדרג המיגון הוא שאפשר שימור ציוד מגן (

במסגרת ההכנות לקראת גל התפרצות נוסף, יש חשיבות מרבית להפנמת הלקחים  במצב של חוסר.

לים באופן אחיד בבתי החווהחשיפה באימוץ ויישום הנחיות המיגון  מהגל הראשון, ביניהם הצורך

  .ברחבי המדינה

  צוות המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה נכתב ע"י

  ד"ר ליז טמקין, פרופ' מיטשל שוואבר, פרופ' יהודה כרמלי

הם נתונה תודתנו.  הצוות במרכז הארצי ומסמך זה נסמך על עבודתם של אנשי צוות מרובים ל
שרכזה וחקרה את המקרים המדווחים, לצוותי בריאות  למניעת זיהומים, במיוחד גב' עזה ווטורי
על העברת הדוחות, , האגף לאפידמיולוגיה, ר איל נדיר"דלהציבור, לשכות בריאות הציבור ובמיחד 
צוות מכלול כח אדם בשעת , אסנת בראל' ר רמה זילבר וגב"דלצוותי חמ"ל משרד הבריאות ובמיוחד ל

, ולצוותי בתי החולים, והיחידות למניעת ר מסמך זה, על העברת דוחות ששימשו  לחיבוחירום
  זיהומים על עבודתם הקשה והמסורה.
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  מאפייני המשתתפים בסקר לגילוי קורונה לא אובחן בקרב עובדי בריאות. 1' טבלה מס

  
עבודה במחלקת קורונה או במיון      

בשבועיים שעות  7 >רספירטורי 
  האחרונים

   

  P  לא  כן      
      n=290  n=232     

         מקצועיים/מאפיינים דמוגרפיים

 SD(  38.4 (10.5)  39.8 (12.1) 0.15(ממוצע , גיל

מין 
  זכר

   103 (35.5%)  73 (31.6%) 0.35 

סקטו
  ר 

        0.43 

   (37.7%) 87  (38.3%) 111  רופאה/רופא   

   (40.3%) 93  (43.8%) 127  אחות /אח   

   (7.8%) 18  (8.3%) 24  כוח עזר   

   (14.3%) 33  (9.7%) 28  אחר    

             

         גורמי סיכון לחשיפה בעבודה

אדם של עבודה במחלקות קורונה או -סך שעות
  במיון רספירטורי

19491  37   

 0.01 (93.8%) 213  (98.3%) 280  קבלת הדרכה בנושא אמצעי מיגון 

בחולי ) לא יוצר אירוסול(בזמן טיפול רגיל  N95מיגון מלא עם מסכה 
  קורונה 

     

   (100%) 26  (98.7%) 223  תמיד   
   0  (1.3%) 3  לפעמים   

שימוש במסכה בחדר צוות בשבועיים 
  האחרונים

     0.31 

   (59.7%) 129  (64.0%) 178  תמיד   

   (40.3%) 87  (35.3%) 98  לפעמים   

   0  (0.7%) 2  אף פעם    

מטר  2<ארוחות עם אנשי צוות במרחק של 
  בשבועיים האחרונים

     0.31 

   (8.4%) 18  (12.6%) 35  תמיד   

   (70.1%) 150  (65.5%) 182  לפעמים   

   (21.5%) 46  (21.9%) 61  אף פעם    

             

גורמי סיכון לחשיפה מחוץ לבית החולים 
  בשבועיים האחרונים

       

 0.07 (10.4%) 24  (15.8%) 45  ) 50(< השתתפות בארועים מרובי משתתפים 

השתתפות בארוע עם משתתפים שאינם בני 
  הבית

47 (16.4%)  60 (26.3%) <0.01 

 1.00 (1.3%) 3  (1.4%) 4  שהייה במחיצת חולה קורונה מאומת

 0.23 (0.4%) 1  (1.7%) 5  בן בית שהיה בבידוד בשל חשיפה 

 0.22       במסכה במרחב הציבורישימוש 
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   (82.3%) 186  (86.2%) 244  תמיד    

   (17.7%) 40  (13.4%) 38  לפעמים   

   0  (0.4%) 1  לא    

             

 0.12 (9.1%) 21  (5.5%) 16  * תסמיני קורונה ביום הסקר

             

             

, הקאות, כאב גרון, קוצר נשימה, שיעול, חום*
  שלשול, בחילה

         

  
  

  

  

  interrupted time-series analysisתוצאות : השפעת שינוי ההנחיות. נספח

  

 
 מתוקנן*  לא מתוקנן

  b (95% CI) P b (95% CI) P 

 עובדי בריאות שנדבקו
    

 0.001> (0.7-1.4) 1.0 0.001> (0.6-1.1) 0.9 ההתערבות  לפני שיפוע

 0.03 (0.6- -8.9-) 4.7- 0.001 (2.6- -10.3-) 6.5- ברמה שינוי

 0.001> (0.2- -0.4-) 0.3- 0.001> (0.2- -0.5-) 0.4- ההתערבות  אחרי שיפוע

 0.001> (1.0- -1.7-) 1.4- 0.001> (0.9- -1.5-) 1.2- שינוי בשיפוע**

     
 עובדי בריאות בבידוד

    
 0.001> (101.3-130.6) 116.0 0.001> (90.4-104.4) 97.4 ההתערבות  לפני שיפוע

 0.01 (45.2-343.9) 194.6 0.49 (382.0-186.0-) 98.0- ברמהשינוי 

 0.001> (57.5- -69.0-) 63.0- 0.001> (47.5- -73.2-) 60.4- ההתערבות  אחרי שיפוע

 0.001> (162.4- -195.6-) 179.0- 0.001> (142.3- -173.3-) 157.8- שינוי בשיפוע**

     
  

  בישראל המאושפזים COVID-19 חולי של יומית והימצאות COVID-19 של יומית עותלהיאר מתוקנן *

  ההתערבות לפני לתקופה יחסית, ההתערבות אחרי השיפוע **

  

  

  


