
   

 

 המועצות הלאומיות לבריאות
 משרד הבריאות

National Councils for Health 
Ministry of Health 

 6744325, תל אביב 119רח' יגאל אלון 
moatzot@moh.health.gov.il 

 02-5655980פקס:  03-6932309/47  טל:

119, Yigal Alon St. Tel Aviv 6744325 
moatzot@moh.health.gov.il 
Tel: 03-6932309/47 Fax: 565598-02 0 

 

 
 

 כ"ט אלול התשפ"א
 2021ספטמבר  06

415505821 
 

  לכבוד
 ד"ר ורד עזרא

 ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות
 
 
 

 COVID-19 -המלצת הוועדה הבינמועצתית בנושא: מתווה הטיפול במחלימים מ: הנדון  
 

 שלום רב,
 

 בהמשך למינוי שקיבלנו אנו מציגים את ההמלצות.

  -חברי הועדה

 נוירולוגיהנציג תחום  -חנה בטינה בירמנס דר'

 משפחהנציג תחום רפואת ה -דר' רונן ברקת

 שיקוםנציג תחום  -נר-קי זיואדר' יצחק צ

 קרדיולוגיהנציג תחום  -יעקבישוילי דר' זאזא

 משפחהנציג תחום רפואת ה -דר' אסי סיקורל

 ריאותנציג תחום רפואת  -דר' אריאל רוקח

 ריאותנציג תחום רפואת  -וד שגבדר' ד

 

 -מטרות הועדה

מתן המלצות  .שלב הכרוני בנפגעי/מחלימי קורונהמתן המלצות למשרד הבריאות כיצד להתארגן לטיפול ב
. ההמלצות שלנו אינן מחייבות למעקב וטיפולמפורטות   אין הכוונה לתת הנחיות קליניות קליניות כלליות בלבד.

ים לעסוק בספורט בעצימות גבוהה )לצורך כך יוגשו המלצות של ועדה ספציפית(. מתייחסות להנחיות לחוזר
ההמלצות הללו לא מתייחסות להיבטים של רפואה תעסוקתית. ההמלצות הללו לא מתייחסות למתווה הטיפול 

  בילדים.

 -דגשים

גבל. אין עדיין מדובר במחלה חדשה אשר שינתה את פניה לאורך השנה האחרונה. המידע על מחלימים הוא מו
מידע ביחס לסיבוכים מעבר לשנה. הנתונים וההמלצות הם דינמיים ועשויים להשתנות. יש לשים לב שהמונח 
"מחלים" עלול להטעות. בחלק מהמקרים מדובר בתחלואה קשה ובנכות לטווח ארוך. המונח "מחלים" מתייחס 

 המטופל.לכך שהמטופל איננו מדבק ולא מתייחס למצב הגופני והנפשי של 
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 -הנחות יסוד

וצפוי להגיע  835000מדובר במגיפה בהיקף נרחב. מספר התושבים במדינת ישראל שנדבקו הוא מעל  .1
למיליון בחודשים הקרובים. למרות החיסון יתכנו גלי תחלואה נוספים. מרבית החולים הם קלים ולא 

דים. יש לשים לב שגם אם מדובר יחוו סיבוכים לטווח ארוך. סיבוכים משמעותיים צפויים באחוזים בוד
באחוזים בודדים, היקף המחלימים הדורשים טיפול של מערכת הבריאות הוא בסדרי גודל של כמה 
עשרות אלפים. בהיקף תחלואה של מאות אלפים אין אפשרות ועל פי הידוע כעת אין גם צורך במעקב 

 יזום אחרי כל המחלימים. 

הפרעה בתפקוד הקוגניטיבי (זיכרון, ריכוז,  ,עייפות, חולשה -הסימפטומים העיקריים לטווח הבינוני .2
הטעם, קוצר נשימה, שיעול, כאבי שרירים, כאבים בחזה.  שפה), כאבי ראש, ירידה בתיאבון, ירידה בחוש

חודשים. ברוב המקרים אין ממצאים פתולוגיים בבירור. ברוב המקרים  התלונות עלולות להימשך מספר
 .חודשים 6תוך  התלונות חולפות

 -המלצות בסיסיות

. מומלץ מאוד שתתבצע הערכה לפני השחרור מהאשפוזבמקרים של חולה בחומרה בינונית וקשה  .1
שחרור יקבע המעקב הרצוי )בדיקות ספציפיות אחרי השחרור ומועד המעקב(. כמו כן הבהערכה לפני 

 יקומית תתבצע על ידיבמקרה שמומחה לשיקום איננו זמין, ההערכה השהצורך בשיקום.  תתקבע מיד
הרופאים  פיזיותרפיסט, ובמידת הצורך על ידי מרפאה בעיסוק ו/או קלינאית תקשורת, בשיתוף עם

  .המטפלים

במקרים עם תחלואה בחומרה בינונית וקשה  המעקב והטיפול במחלימים ירוכז על יד רופא המשפחה. .2
תשומת לב מיוחדת למטופלים  יהיה צורך בבדיקות נוספות, בהפניה למומחים ובשיקום. יש לתת

   ע"י רופא גריאטר.ובמקרים אילו לשקול ייעוץ  גריאטריים, העלולים לסבול מקושי ניכר לחזור לתפקוד

 במקרה של תחלואה קשה רצוי גם מעקב יזום. הטיפול והמעקב יתבססו על פניה לרופא המשפחה. .3

פקודית, הסימפטומים יחלפו ברוב המקרים בהם המחלימים סובלים מעייפות, חולשה וירידה ת .4
פעילות גופנית ותזונה  ספונטנית תוך שבועות או חודשים בודדים. מומלצת חזרה הדרגתית לפעילות,

בירור מעבדתי והדמייתי. בירור כזה יעשה  לרוב לא נדרש. עידוד והסבר של רופא המשפחהבריאה. נדרש 
   על פי שיקול קליני של רופא המשפחה.

ם הצפויים בטווח הבינוני והארוך הם בעיקר סיבוכים נשימתיים בשל נזק לרקמת הסיבוכים העיקריי .5
הריאה או בשל אירועים טרובואמבוליים. סיבוכים לבביים, נוירולוגיים ואוטואימוניים יתכנו אך הם 
נדירים יותר. המומחים העיקריים אליהם יופנו החולים הם ריאות, לב, נוירולוגיה, שיקום, מחלות 

 ת וראומטולוגיה.  זיהומיו

 המטופל אם גםיש לשים לב שהחמרה משמעתית בסמוך להחלמה עלולה להיות קשורה למחלה החריפה.  .6
  בירור על לחזור  מומלץ , במצבו החמרה וחלה מהאבחון יום 14 סביב נמצא אם כמחלים, פורמלית הוגדר

 המחלה של דלקתי היפר למצב בכניסה שמדובר חשד יש אם במיוחד למיון הפניה לשקול ישו אמבולטורי

 המקרים פירוט קורונה. מחלימי בהגדרת כלולים אינם אלו מקרים ריאתי. לתסחיף בחשד או ,האקוטית
 הבא. בסעיף

 
         לבירור הפניה דורש בהן שהחשד רלוונטיות תסמונות - חדשים נשימה קוצר או בחזה כאבים בהופעת  .7

 לתסמינים להתייחס יש - מערכתית רב דלקתית תסמונת יוקרדיטיס,מ-פרי ,ACS ריאתי, תסחיף – מיוןב    

      אי החמרת ,COPD החמרת חדש, ריאתי זיהום לשלול יש מקורונה. מחלים המטופל להיות ולא עצמם    

           והטיפול הבירור את להמשיך ניתן האם הערכה לבצע  PE או  DVT הלב בקצב הפרעות לב, ספיקת    

  למיון. להפנות או להבקהי    
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        לפעילות הדרגתית חזרה בבירור. צורך אין לרוב הקלים במקרים -חודש מעל סימפטומים של במקרה    .8

 המשפחה. רופא ידי על יקבע בבירור הצורך להחלמה. תוביל מלאה   

    צורך יהיה מאוד משמעותיות תלונות של במקרה או קשה, ממחלה שסבל חולה אחרי מעקב של במקרים .9

          מאוד חשוב הללו במקרים  1 בסעיף שהדגשנו כפי כאמור .מומחה רופא של ובייעוץ נוספות בבדיקות       

 חולים. מבית השחרור לפני עוד תוכנית לקבוע       

      יש להיות ערניים במיוחד ביחס לקשישים. הקשישים בסיכון מוגבר לירידה במסת שריר, תת תזונה,  .10
        דיכאון, דליריום, ירידה קוגניטיבית, גם אם מדובר באשפוז "קל" יחסית. אם שוחררו ללא המלצה      
 צורך בשיקום. יש לבצע הערכת מדדי תפקוד, תזונה, קוגניציה, מצב רוח. יש ה את יש להעריך –לשיקום      
    לקחת בחשבון מחלות כרוניות ידועות וקושי בהתנהלות ברפואה מרחוק תוך ריחוק חברתי מהסביבה      
ומהמשפחה. מומלץ לברר האם יש גורמי תמיכה או מטפלים עיקריים פוטנטיים שיכולים לעקוב ולהעריך      
 במקרים .וסיעודכנית מעקב במרפאה בשילוב רפואה ודמות ההחלמה. אם אין, יש לשקול תאת התק     

  ויעוץ. הערכה לצורך גריאטר ברופא להיעזר ניתן קשים

 , לשקול במקרים מתאימים הפניה לפסיכולוג. יש למצבים של דיכאון וירידה תפקודית ערנייםיש להיות  .11
 ו/או עובדת סוציאלית.  , גריאטרלפסיכיאטר     

 -משמעותיות נשימתיות לבעיות הבסיסי הבירור .12

 במקרים תקינות. יהיו הבדיקות המקרים ברוב בבירור. צורך אין הקלים המקרים רביתשבמ לב לשים יש .א
  הבדיקות מפורטות הבאים בסעיפים בבירור. מקום יהיה יותר משמעותיים

שבועות מהמחלה  4-12תפקודי ריאות מלאים כולל דיפוזיה וכולל מבחן הליכה שש דקות, בטווח של  .ב
 לפי הצורך.קב למענוספים תפקודי ריאות החריפה. 

שבועות מהמחלה החריפה. בחלק מהמקרים יהיה דרוש צילום חזה חוזר או  4-12צילום חזה בטווח של  .ג
CT .חזה 

 שבועות. מעקבים נספים בהמשך על פי הצורך. 4-12אקו לב בטווח של  .ד

במקרים המתאימים, בהתאם להמלצת רופא ריאות או קרדיולוג יהיה מקום לבצע מבחן מאמץ משולב  .ה
 ריאות. לב

     -גם כאן רק במיעוט המקרים דרושות בדיקות. הבדיקות הבסיסיות -הבירור הבסיסי לבעיות לבביות .13
הולטר, אקו במאמץ, מבחן מאמץ משולב וצינתור.  –א.ק.ג, צילום חזה ואקו לב. במקרים בעייתיים יותר      
 לב בהמלצת קרדיולוג. MRI-במקרים מיוחדים יהיה מקום ל     

במקרים בהם עולה  ברוב המקרים אין צורך בבדיקות מעבדה והדמיות. -ר לבעיות נוירולוגיותהבירו .14
במערכת העצבים המרכזית או ההיקפית יש מקום לביצוע בדיקות  החשד לפגיעה איסכמית או דלקתית

 -) והערכה נוירו NCV/EMG -ו  EEGשל המוח) בדיקות אלקטרופיזיולוגיות (  MRIאו  CTדימות ( 
 לפי שיקול קליני של נוירולוג. ניטיביתקוג

 –הטיפול הבסיסי  .15

   חלפו ספונטנית תוך שבועות או חודשים בודדים. מומלצת חזרה הדרגתית הסמפטומים יברוב המקרים  .א
 הרופא המטפל.עידוד והסבר של פעילות גופנית ותזונה בריאה. נדרש  לפעילות,     

 שיקום  הוא תעם מחלה ממושכ קשיםהטיפול המרכזי לחולים  .ב

 שיקום יכול להיות במסגרת אשפוז מלא, במסגרת אשפוז יום, במסגרת אמבולטורית או בבית החולה. .ג

רצוי מאוד שההחלטה על סוג השיקום תתקבל על ידי מומחה לשיקום. בהחלטה על סוג השיקום ובטיפול  .ד
 בהמשך יש לשלב פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק.     

   נוספים לשיקום ריאות עבור מחלימי קורונה.  מיליון שקל 30 חד פעמית הוקצו 2021של בסל הבריאות  .ה
  יש לוודא את הערכות המכונים השונים להעלות את היקפי הפעילות. נראה שמערך השיקום איננו ערוך      
 לכך, הדבר דורש התייחסות מיוחדת של משרד הבריאות.       
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 -הטיפולים התרופתיים העיקריים .16

   לכאבים וטיפול בהפרעות שינה ובמצב רוח לפי שיקול דעת רופא המשפחה. במקרה  יסימפטומט טיפול .א
 הצורך ניתן כמובן להתייעץ עם מומחים מהתמחות מתאימה.      

 
 
 
 
 במקרה של תסחיפים ריאיתים טיפול נוגד קרישה מלא, זאת בהתאם לפרוטוקולים המקובלים שגובשו   .ב

 ונה. אם יגובשו כללים חדשים ננהג לפיהם. עוד לפני עידן הקור      

     במקרה של ממצאים המעידים על התפתחות תהליך דלקתי/פיברוטי ריאתי משמעותי מומלץ לשקול  .ג
 . מדובר בהמלצת מומחים המקובלת היום בעולם, אך איננה מגובה םלתת טיפול בסטרואידים סיסטמיי     
 צה עשויה להשתנות בהתאם למידע שיצטבר. בעבודות מבוקרות. יש לשים לב שההמל     

אוטואימוניות או תסמונות כאב מפרקי/ שרירי יש לשקול הפניה ראומטולוגיות, במקרה של תסמונות  .ד
 מדויק וטיפול בהתאם. לראומטולוג לצורך אבחון

  במקרה של סיבוכים ספציפיים כדוגמת נזק לשריר הלב, אי ספיקת לב, הפרעות קצב התפתחות הפרעה  .ה
נשימתית חסימתית או נזק ספציפי לאיבר אחר, הטיפול יתבסס על המקובל במצבים מקבילים ללא קשר       
 לזיהום בקורונה.      

 ההמלצות הטיפוליות יתעדכנו בהתאם למידע שיצטבר בספרות הרפואית. .ו

 
יה אפשר חשוב לייצר קידוד אבחנות אחיד בין הקופות ובתי החולים, כך יה -היבטים אפידמיולוגים .17

לקבל מידע אמין על היקפי התחלואה והבעיות השכיחות בקרב אוכלוסיית המחלימים. הנתונים הללו 
 בעלי חשיבות לתכנון הטיפול ולתקצוב מתאים. 
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 מנהל היחידה לטיפול נשימתי                                                                                                                         

 המרכז הרפואי שערי צדק                                                                                                                        

 בשם חברי הועדה                                                                                                                                 

 
             
              

 
 :העתקים

 לשכת משנה למנכ"ל, משרד הבריאות
 משרד הבריאות, ועות הרפואהראש הצוות לטיפול במגפות, נציב קבילות הציבור למקצד"ר בעז לב, 

 גב' גרסיאלה ביל, מנהלת תחום בכיר מועצות לאומיות, משרד הבריאות
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