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42/2/4242 

 COVID19 פנדמייתחזרה מדורגת לפעילות במכוני ריאות ובמרפאות בזמן  מתווה

 

 מבוא

 בהתבססעברו מכוני הריאות והמרפאות לעבודה במתכונת מצומצמת,  COVID19ה  פנדמייתהתפרצות  בעת

. עם במרפאות וירטואליים/ טלפוניים וביקורים, בלבד( בעיקר אונקולוגייםעל פעולות דחופות למקרים דחופים )

, יש צורך במתווה אשר מחד יאפשר מתן טיפול רפואי מיטבי לחולי ריאות, ומאידך יקטין את האיוםהתמשכות 

 אפשרות ההדבקה לצוות הרפואי ולמטופלים. 

 :מרפאה ובפעילות אשפוז בעתדגשים הייחודיים לעבודתנו בתחום רפואת הריאות  מספר

 תפקודי נשימה  (1)ברונכוסקופיה -ייחודיות לרפואת ריאות וטיפוליות אבחנתיות פעולות

נשימתית, שימוש במשעל או  פיזיותרפיה,  CPAPאו  BIPAP התאמות( ועוד ספירומטריה)

IPV  תרסיס יוצרות כפעולות מוגדרות יותאינהלצ צועיוב- aerosol generating 

procedure  ,( פילטרספירומטריה קיים מסנן ) בעת. אלו בפעולות הנגרם לשיעול גירוי בשל

עשוי לשחרר נגיפים לחלל  forced expirationשיעול לפני ואחרי פעולת ה  אולם, פעמי חד

פרסמה הנחיות  American Thoracic Society ה, יכוןהס את למזער מנת עלהחדר. 

האיגוד הסיני  גם פרסם דומות הנחיות, COVID19 (4) המגבילות פעולות אלו בעת פנדמיית

 .(3,4) לרפואת ריאות

 שכיחה של מחלת ה  הסתמנותCOVID19 (נשימה קוצר, שיעול) (5)  דומה להסתמנות

בחולי מחלת  COVID19מחלות ריאות כרוניות ועל כן קיימת סכנה לעיכוב באבחון מחלת  

אינם מועילים במקרה  COVID19ריאות כרונית. שאלונים שהוצעו על מנת לסקור תסמיני 

 .הגוף חום עלית של תסמין למעטשל חולים במחלות ריאה כרוניות, 

 כרוניות נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה ותמותה מ  הריא במחלות חוליםCOVID19 

(6) . 

ביקורים טלפוניים או באמצעות ממשקי וידאו  לבצע להמשיך, יש במרפאה לביקורים חלקית חזרה לצדככלל : 

העומס במשרדי  את להקטין מנת על אתזצורך בביקור במרפאה.  ללאשונים לחולים אשר יכולים לקבל מענה 

" אשר לא יאפשר עומס פונים והצטופפות בחללים פיזיתולשמור על נפח פעילות " ההמתנה ובחדריהמרפאה 

במכוני ריאות, מספר חולים מבצעים בדיקות  הפנדמיה פרוץ טרם הקיים השהי צבהציבוריים של המרפאות.  במ

בדיקת תפקודי נשימה או התאמות  , כפי שמומלץ, כך שלמשלשונות ללא שמירת מרחק בוודא שלא שני מטר

BIPAP  פיזי. וקנעשות במקביל למספר חולים בחלל קטן ללא ריח 
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בין חולה לחולה, כולל ניקוי  וחיטוי ניקוי עוברים לא"כ בדר אשר מכשירים חיטוי נושא היא נוספת הבעי

 הדבקה של הצוות והמטופלים.   למנוע מנת עלמשטחים בסביבת העבודה 

 לתחום ייחודיותביצוע פעולות  אופןהמלצות האיגוד הישראלי לרפואת ריאות לגבי  מפורטות הבאה בטבלה

על ידי פורום של מנהלי  והערות שינויים ועברו, האיגוד ועד חברי ידי על נכתבו אלו המלצות. הריאות רפואת

 לפני -בשגרה ילות, בצבע ירוק, מפרטת את אופי הפעהימנית העמודה. 42-42/2/4242מכוני ריאות בתאריכים 

 בישראל הוטלו עת, 4242שבוצעה החל ממרס  הפעילות את, באדום, השמאלית העמודה. ההגבלות תחולת

אופן ביצוע אותן פעולות  מפורט -צהוב בצבע -האמצעית בעמודה. כללי וסגר אמבולטוריות פעולות על ההגבלות

אולם קיימת הנחיה לחזרה לפעילות אמבולטורית. המלצות אלו  COVID19במתווה שבו יש עדיין איום של 

ו גודי הריאות האירופאי והאמריקאי אשר פורסמיחוברו בהתאם להמלצות אשר הופצו בספרות הרפואית וא

 בעקבות הפנדמיה הנוכחית.  

מיגון  ציוד קיום וכן, מתאימים סביבתיים תנאים קיום הינו לצהובה האדומה העמודהמתנאי למעבר  כי, לציין יש

 רפואי צוות והדבקת, מחד מטופלים בין הדבקה המונעים( Personal Protective Equipment - PPEאישי )

 יסופקו כי וכן, המיגון של והסרה ללבישה הדרכה יעבור מלא במיגון לעבודה הנדרש צוות כי להקפיד יש. מאידך

 ייעודיים והסדרה של פינוי ציוד מגן אישי ופילטרים בתום יום עבודה. מכלים
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  COVID19 פנדמיית בזמן ובמרפאות ריאות במכוני פעילות

 דרישות והערות הגבלה מלאה חלקיתהגבלה  ללא הגבלה פעולה

מלא:  יומן מרפאהביקור 

 אחת ל  מטופל

 דקות51-42

 בחדר המתנה צמצום

 :לבדיקה המתנה

עד שתיים   אחד מטופל

טלפוני  ביקורבשעה, 

 מתאימים. למטופלים

גית  רמסכה כירו

  N95למטופל, מסיכת 

. חיטוי לרופא ומגן פנים

ידיים לפני ואחרי 

בדיקה. חיטוי משטחים 

 .מטופליםבין 

      

 

 על מטופלים תשאול ביקורים טלפוניים

. מדידת חום חום קיום

בכניסה למרפאה/ 

מכון. אם חום מעל 

מופנים לבדיקת  -83

קורונה במרפאה / 

 בביתו/ מיון.

 :מגן ציוד

, ספטול, N95מסכות 

מגבוני חיטוי 

 ציודללמשטחים ו

 נשימה תפקודי

 תפקודי נשימה

מיגון מלא 

 -תלטכנאי/

חלוק, מסיכת 

N95 כיסוי ,

 מגן לפנים

צמצום יומן למטופל  יומן מלא

אחד בחדר בו זמנית, 

 מיגון מלא של הטכנאים

לפני  -מקרים בודדים

 ניתוח בלבד

יש צורך במיגון מלא 

לכל יום על פי מספר 

חדרי הבדיקות 

 אטום מיכלבמרפאה. 

 חד פילטרים לסילוק

. מיגון וציוד פעמיים

 חיטוי ציוד לספק יש

 חיטוי לצורך משטחים

 נבדק בין הציוד

 .לנבדק

יבוצעו תפקודי  לא

נשימה לחולי 

COVID19 

מאומתים או עד 

 שחשד נשלל. 

 בדיקתבמקרים נבחרים   

מרחיב  -הפיכות

סימפונות במשאף+ 

 במקום) מתווך

 (אינהלציה

 ללא הרחבת סימפונות

מקרים נבחרים בלבד,   מבחני מאמץ

 מיגון מלא של הטכנאי 

נבחרים בלבד, מקרים 

 מיגון מלא

תגר מטאכולין/ 

 מאמץ.

המקרים  עוטיבמ יבוצע 

חלטת רופא רק לאחר ה

ריאות בכיר.  מיגון מלא 

 של המבצע. 

 ללא

 פעילות אחיות
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 ביצוע הדרכת אחות 

אינהלציה 

 למטופלים

, מגורה כיח)

 סבילות בדיקת

 לתרופות

 (בשיאוף

ללא אינהלציה בחדר 

 ושימוש הדרכה -האחות

. להסבר וידאו בסרטוני

במידת הצורך טיפול 

עם  MDIבמשאף 

תוך שימוש  ספייסר

ומגן  N95 במסיכות

  פנים

 נוזל, N95כות ימס ללא

מגבוני חיטוי ו חיטוי

 למשטחים וציוד

כללי: מסכה 

גית  רכירו

למטופל, מסיכת 

N95  .לאח/ות

חיטוי ידיים 

לפני ואחרי 

בדיקה. חיטוי 

משטחים בין 

 מטופלים.

PPD  ו

IGRA  לפי

 ההנחיות

 IGRA/PPDביצוע 

במקרים דחופים למחצה 

)לפני טיפול ביולוגי, 

סקר מגעים, עובדי 

 (דחופים בריאות

 במסיכותשימוש  -צוות

N95 ומגן פנים 

במקרים  PPDביצוע 

דחופים )לפני טיפול 

 ביולוגי או השתלה(

הדרכת 

משאפים 

 מלאה

  -הדרכת משאפים 

 הדגמה בלבד

 במסיכותשימוש  -צוות

N95 ומגן פנים 

 ללא הדרכה

כיח  השריית

 למיקובקטריה 

 )-פילטרחדר ייעודי עם 

HEPA)   מקרה     

לשעתיים. אם אין אחד 

מטופל  -פילטר תקין

 אחד ליום. 

 ללא

     

 דרישות והערות הגבלה מלאה חלקיתהגבלה  ללא הגבלה פעולה

טיפול וטיפול  

 מונע לשחפת

 כהיבשעה, מס 5-4

 .למטופל כירורגית

 כירורגית מסיכה -צוות

. חיטוי ידיים פנים ומגן

לפני ואחרי בדיקה. 

חיטוי משטחים בין 

 מטופלים.

חיטוי משטחים בין  ללא

כות ימטופלים. מס

 למטופלים

 שפעת) חיסון 

 או( ואחר

 ביולוגי טיפול

 כהיבשעה, מס 5-4

 למטופל כירורגית

 . ולצוות

חיטוי ידיים לפני ואחרי 

בדיקה. חיטוי משטחים 

 בין מטופלים.
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 פעולות נוספות

 על) שניים -אחד מטופל בחדר 1 שיקום נשימתי

 בו( האולם גודל פי

 מסיכה -צוות.  זמנית

 פנים ומגן כירורגית

 חיטוי ,מכשירים חיטוי ללא     

  ידיים

 N95מסכה  

  רפיסטלפיזיות

גזים בדם 

עורקי והתאמת 

 חמצן

 בו בחדר אחד מטופל הגבלה ללא

 .זמנית

 כירורגית מסיכה -צוות

 פנים ומגן

  ללא

התאמת 

BiPAP 

 לא הנשמה)

 (פולשנית

בחדר בו אחד  מטופל

 זמנית

 כירורגית מסיכה -צוות

 פנים ומגן

חיטוי מכשירים, חיטוי  ללא

 ידיים 

 לטכנאי  51Nכה ימס 

מקרים נבחרים בלבד,  ברונכוסקופיה

 תת חדרמלא. מיגון 

 HEPA פילטר, לחץ

וזמן בין חולה לחולה על 

מנת למנוע זיהום 

 אפשרי. 

 מיגון מלא.  -צוות

מקרים נבחרים בלבד, 

 מיגון מלא
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לחזרה לשגרה  עדסיון לאפשר מתן שרות ליותר חולים בתנאים הקיימים יונלצורך קיום שגרה בהמשך  

 : ממליצים אנומלאה 

 הנהלים על מחייבות הנחיות והוצאתהבריאות  משרד/ זיהומיות למחלות גודיהא של התייחסות .א

 .לחולה חולה בין נשימה תפקודי מכשור כדוגמת והמכשור הפעולות חדרי קוייונ לחיטוי

 בין פיזי ריחוק לאפשר מנת על הבדיקות וחדרי ההמתנה חדרי המרפאה שטחי הגדלת .ב

 .במקביל חולים ליותר שרות ומתן מטופלים

פעולה מדבקת ביותר. לכן אנו ממליצים לחייב את  הינהתפקודי נשימה  צועיוב ברונכוסוקפיה .ג

 יותבחדרי הברונכוסוקפ ייעודייםאוויר  מסנני להתקין החולים וקופותהנהלות בבתי החולים 

 . והחולים הצוות של להדבקה הסיכון את האפשר במידת להקטין מנת על הנשימה ותפקודי

 טכנולוגיות התקנת כוללוידאו  ומבוססיעוצים טלפונים יילמסד את נושא הרפואה מרחוק ו יש .ד

 .הזום כדוגמת עודיותיי

המטופל במכשירים המתחברים  בביתנו ממליצים לבחון אפשרות של ביצוע ספירומטריה א .ה

 לפון הנייד של המטופל, ואשר יתממשקו עם תיק המטופל. לט

 גדול הדבקה יאלצנפוט עם פעולה לפני לחולים הנגיף לזיהוי בדיקת לחייב ממליצים אנו .ו

 צוע ברונכוסקופיה. יב  כדוגמת

 

 

 פרופ' יוחאי אדיר

 

 גוד הישראלי לרפואת ריאותייו"ר הא

 גוד יבשם חברי הא
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