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  חוסרים של ציוד רפואי 8200יחידה 
  

 ארה"ב .1

בשיחה עם אחיות בתי חולים בנוגע למענה למגפת  -מסתמן מחסור במסכות מגן   .א

מיליון מסכות  500כי ארה"ב הזמינה  180320נה, אמר הנשיא טראמפ בתאריך הקורו

N95 משנים את הייעוד של מפעליהם לצורך ייצור מסכות. גם , וכי תעשיינים אמריקנים

משרד ההגנה יעביר מיליוני מסכות לטובת עובדי מערכת הבריאות. ממשלת ארה"ב אף 

 ביקשה מחברות הבנייה האמריקניות לתרום מסכות שאינן בשימוש הנמצאות ברשותן.

 )א' 1(ראו מקור 

שצוות בית  180320-ברג" מדווח בהאתר "בלומ -יים מחסור במגני פנים לצוותים הרפוא  .ב

חולים במדינת וושינגטון החל לייצר עצמאית מגני פנים מאולתרים מחומרים שרכשו ה

 )ב' 1(ראו מקור בחנויות לציוד משרדי, וזאת בשל המחסור במגני פנים "מקצועיים". 

) אשר מתעדף Executive Orderהוציא הנשיא טראמפ צו נשיאותי ( 180320בתאריך   .ג

של משאבים רפואיים לטובת מתן מענה להתפשטות הנגיף, לרבות ציוד הגנה  הקצאה

 )ג' 1(ראו מקור לצוות רפואי ומכונות הנשמה. 

ממחסור במכונות דווח כי צוותים בבתי חולים בארה"ב חוששים  160320בתאריך   .ד

 )ד' 1 (ראו מקור. חולים, במסכות ובכוח אדם-הנשמה, במיטות בתי

ארה"ב, דונלד טראמפ, ערך שיחת ועידה עם מספר מושלים נשיא  160320בתאריך   .ה

בארה"ב והפציר בהם להגיש בקשה לציוד הרפואי שחסר, ולא לחכות שהממשלה 

 )ה' 1(ראו מקור  מכונות הנשמה.הפדרלי יעשה זאת. טראמפ פירט כי הציוד שחסר כולל 

חה כי אחיות המנהלת בפועל של איגוד האחיות הלאומי של ארה"ב דיוו 170320בתאריך   .ו

. עוד היא במסכות, כולל מסכות כירורגיותבבתי חולים מתבקשות לבצע שימוש חוזר 

, זאת לאחר שקרוב למיליון N-95מחסור במסכות מסוג הוסיפה כי החשש העיקרי הוא 

 )ו' 1(ראו מקור מסכות מסוג זה נתרמו לסין בתחילת השנה. 

מחסור הנגיף עלולה להוביל להצלב האדום הזהיר כי התפרצות  140320בתאריך   .ז

הואיל וגיוס תרומות דם ברחבי המדינה בוטל בשל  משמעותי באספקת הדם בארה"ב,

האיסור על התאספות רחבת היקף. בהתאם לכך, הארגון קרא לאזרחים שביכולתם 

 )ז' 1(ראו מקור לסייע, לבוא ולתרום דם. 

ארה"ב מסרו לגורמים  בכירים במחלקת הבריאות ושירותי האנוש של 170320בתאריך   .ח

רפואיים כי קיים מחסור בציוד מיגון אישי במאגר האסטרטגי הלאומי של ארה"ב, כגון 

 )ח' 1 (ראו מקור מסכות, חלוקים וכפפות.

מיליון  30-מזכיר מחלקת הבריאות ושירותי האנוש מסר לסנאט האמריקני כי קיימים כ  .ט

 300-. צוין כי קיים מחסור במיליון מסכות חמצן במאגרים 12-מסכות כירורגיות וכ

 )ט' 1 (ראו מקורמיליון מסכות חמצן ומסכות פנים. 
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 איטליה .2 8200יחידה 

 א') 2(ראו מקור  חוסר במסכות  .א

 דווח כי קיים חוסר של מסכות, וכן חלק מן המסכות פגומות ואינן מתאפשרות 

 .לשימוש

  אלף מסכות לצוות הרפואי של לומברד,  250נמסר כי "ההגנה האזרחית" שלחה

 , הם שלחו לנו ממחטות". pff3או  pff2 -ונטען כי הן אינן מתאימות: "אנו זקוקים ל

  יתרה מכך, בליגוריה צוין כי חל חוסר במסכות וישנן כאלה "באיכות ירודה". בבארי

ישי. האיגוד הרפואי של רומא הזהיר: "אנו דווח כי ישנו חוסר בכפפות ובציוד מגן א

  ."זרים על אותן טעויות של לומברדיהחו

  מצפון לדרום, הבקשה הנפוצה ביותר בקרב אנשי רפואה היא אחת: אין מסכות וציוד

ת מגן אישי. במקרים הגרועים ביותר ישנם כאלה שנאלצו להסתפק במסכו

 מאולתרות, העשויות מבדים לאבק.

 העיתונאים שר האוטונומיות, פרנצ'סקו בוצ'יה, מסר: "לומברדיה  דווח כי במסיבת

, וכן כירורגיות. ffp3-ו ffp2אלף מסכות בימים האחרונים, מסוג  550קיבלה כמעט 

-תת 103-מאווררי ריאות אינטנסיביים ו 113הוא ציין כי עתידים להגיע 

 אינטנסיביים.

 ב') 2(ראו מקור  מחסור בתרופות  .ב

 יטלקית מסרה כי קיים מחסור בתרופות בבתי החולים, וכן סוכנות התרופות הא

מסבירה כיצד מצב החירום שנוצר בעקבות הנגיף גרם לעלייה פתאומית בביקוש 

לתרופות המשמשות בטיפול בבית חולים לחולים המאושפזים בגלל המגיפה. זאת 

 Papa Giovanniועוד, סטפנו פגיואולי, מנהל המחלקה הרפואית בבית החולים "

XXIII di Bergamo בברגמו הצהיר כי "אנו זקוקים נואשות לאחיות ורופאים, כמו "

 גם למכשירי אוורור וציוד מגן אישי".

 ג') 2(ראו מקור  מחסור בדם  .ג

 והאיגודים המקוונים פנו בבקשה לתרום דם בעקבות התפרצות נגיף  העמותות

קשיים. יצוין כי הקורונה, הואיל ובתי החולים ומרכזי העירוי נתקלים בחוסר וב

יציאה מהבית לצורך תרומות דם הינה מאושרת ובטוחה לחלוטין, שכן היא מתבצעת 

 בהתאם להנחיות.

 ד') 2(ראו מקור  מחסור בשקיות לגופות  .ד

 ויראליות לגוויות חולי נגיף -דווח כי בבית החולים באוסטה ישנו חוסר בשקיות אנטי

ת הספציפיות המבטיחות את הקורונה. מבית החולים נמסר: "הזמנו את השקיו

הבטיחות המרבית, אך אנו עדיין מחכים, מפני שהן מעוכבות על ידי החברה המייצרת 

 אותם".

 ה') 2(ראו מקור  מחסור בציוד רפואי בחברות לפינוי פסולת רפואית  .ה

  קיימת סכנה גדולה לעובדים המבטיחים איסוף פסולת מסוכנת וזיהומית מחברות

חולים, זאת לאור היעדר אמצעים ומוצרים בעבור בריאות וביטחון.  הבריאות ומבתי

-ו Servizi per l'ambiente-Ugri,Ecoprogress  ,Pangeaנמסר כי החברות 



 

4 
 

 8200יחידה 
Ecofarma  חשות את החובה להגן על עובדיהן בהתחשב בעובדה שמלאי מכשירי

 הבטיחות עומדים להיגמר.

 " ברנרדו אורסו, מנהלServizi-Ugri," נו משרתים בתי חולים ציבוריים מסר: "א

ופרטיים ברחבי מערב סיציליה, פוליטיקאים, רופאי משפחה, משרדי רפואת ילדים, 

מעבדות ניתוח, אנו עדיין לא יכולים להעלות את רמת סיכון, אנו עובדים בהגנה 

מלאה על העובדים, תוך כיבוד כל הכללים שהוטלו. אנו מתחייבים לאיסוף, הובלה, 

וי פסולת בריאותית בסיכון זיהומי בהשמדה תרמית. מסיבה זו, איננו אחסון ופינ

יכולים עוד לחכות מעבר לרכישת מכשירי בטיחות חדשים. אנו מחויבים להבטיח את 

ביצוע השירות אך אנו מחויבים גם לכבד ולהגן על משתפי הפעולה שלנו. גם זו 

 אחריות חברתית כלפי הקהילה".

 

 שבדיה .3

מסכות בדרכן  200,000ועוד  180320 חיוניות הגיעו לשבדיה בתאריךמסכות עשרות אלפי   .א

מסכות לא משומשות  50,000-עד סוף החודש, חברת איקאה תרמה לבתי החולים כ

 ב') 3-א' ו 3מקור  ראושנרכשו בזמן שפעת העופות ונשארו במחסני החברה. (

יטאלנד המערבית שלושת המחוזות הגדולים והמאוכלסים ביותר בשבדיה: שטוקהולם,   .ב

סקונה לא מילאו אחר ההמלצות לשמירת ציוד רפואי מגן למקרי חירום, עכשיו בתי -ו

ונוזל לחיטוי ידיים. חולים במחוזות האלו סובלים מחוסרים בציוד מגן כמו מסכות מגן 

 ט') 3מקור  ראו(

  

 א') 4(ראו מקור  דנמרק .4

 המשמשות את עובדי הרפואה.  FFP3קיים חוסר של מסיכות מסוג   .א

 ייתכן כי בעתיד יהיה חוסר של מכונות הנשמה.  .ב

  

 נורווגיה .5

 5ראו מקור . (Antibac-מסיכות, כפפות ו חולים חוששים ממחסור בציוד ממגן כגון: בתי  .א

 )א'

  

 אוסטרליה .6

שר הבריאות של אוסטרליה, גרג האנט, מסר כי לאור הדרישה  19/03/20בתאריך   .א

בשבועיים האחרונים, בתי מרקחת קהילתיים וסיטונאים מדווחים על הגוברת בתרופות 

מחסור זמני באספקת תרופות מסוימות. כתוצאה מכך, ממשלת אוסטרליה, אגודת 

) והחברה לרוקחות Pharmacy Guild of Australiaהרוקחות של אוסטרליה (

ים מקומיים ) דורשות כעת מרוקחPharmaceutical Society of Australiaבאוסטרליה (

לאכוף מגבלות חדשות על חלוקה ומכירה של תרופות עם מרשם וללא מרשם. עפ״י 

 א') 6(ראו מקור  ההנחיות החדשות:
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של חודש רוקחים יידרשו להגביל חלוקה של תרופות מרשם מסוימות לאספקה   8200יחידה 

במינון שנקבע, ולהגביל מכירת תרופות מסוימות ללא מרשם ליחידה אחת לרכישה 

 .היותרלכל 

  לרוקחים מומלץ להגביל את החלוקה והמכירה של כל התרופות האחרות לאספקה

 .של חודש או של יחידה אחת

 ) משאפים של סלבוטמולVentolin, Asmol ו- Airomir הניתנים ללא מרשם יהיו (

כפופים למגבלות מחמירות חדשות, הכוללות דרישה מהרוקחים לאשר שהאספקה 

 ור של אבחון המטופל וצרכיו.מתאימה על ידי איש

 לאחזית החנות ות מסוימות, כולל אקמול לילדים, מתרופ רוקחים יידרשו להעביר 

 .באופן שוויונימאחורי דלפק בית המרקחת כדי לסייע בהקצאת האספקה 

מיליון דולר לבתי חולים,  437הממשלה המקומית של ויקטוריה הודיעה על מימון של   .ב

 ב') 6(ראו מקור מיטות וציוד רפואי חדש הכולל מסכות, כפפות ומאווררים.  129לרבות 

עפ״י הדיווחים, באוסטרליה המערבית ובקווינסלנד יש כרגע מחסור בערכות בדיקה   .ג

סטרליה, כגון אוסטרליה הדרומית, יש אספקה של לקורונה, בעוד שבמדינות אחרות באו

 כחודש. 

 Therapeutic Goodsהמנהל לאספקה רפואית של אוסטרליה ( 200320בתאריך   .ד

Administration ,פרסם הנחיות בנוגע לאספקת ערכות בדיקה לקורונה. עפ״י ההנחיות (

-inניתנה הרשאה למעבדות לפתח ולהשתמש בבדיקות שפותחו במעבדה עצמאית (

house IVDsמבלי שניסויים הללו ייכללו ברשם האוסטרלי לסחורה , כך במקור (

(ראו ). , כך במקורAustralian Register for Therapeutic Goods (ARTG((רפואית 

 ג') 6 מקור

  

 קפריסין .7

איחוד האחיות בקפריסין מדווח כי קיים כשל בתקשורת בין שירותי הרפואה יושב ראש   .א

לרשויות הרפואה בממשלה, אשר כתוצאה ממנו ישנם בתי חולים כמו בית החולים 

 )א' 7 ראו מקור(הראשי בניקוסיה אשר אינם מוכנים לטיפול במקרי קורונה 

ים ימצאו תחת הפעלה כל הרופא 190320משרד הבריאות בקפריסין הודיע כי מהתאריך   .ב

כלומר משרד הבריאות יהיה אחראי על הורדת הוראות והצבתם במקומות  -ישירה שלו 

ראו (. גובה לכשל התקשורתי שתואר בסעיף א לעילהדרושים. ככה''נ צעד זה ננקט בת

 )ב' 7מקור 
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  ר מתגייסות למאמץ ומגבירות ייצורחברות לציוד רפואי אש 8200יחידה 

 ארה"ב .1

יבלה אישור מיוחד ק Abbott Laboratoriesהחברה האמריקנית,  190320בתאריך   .א

)Emergency Use Authorization ממנהל המזון והתרופות האמריקני לסייע בייצור (

ערכות ברחבי  150,000-ערכות בדיקה לאבחון המחלה. החברה הודיעה כי היא תחלק כ

ר של הערכות לכמיליון ערכות בשבוע. ארה"ב ותגביר עד סוף חודש מרץ את קצב הייצו

 Thermoכמו כן, בכתבה צוין כי בשבוע שעבר, הוענק אישור לחברה אמריקנית נוספת, 

Fisher לסייע בייצור ערכות בדיקה. חברה זו הכריזה כי היא מתכננת להגביר את קצב ,

צפוי הייצור לשני מיליון ערכות בשבוע וכי בשלב מסוים בחודש אפריל, קצב הייצור 

 Hologicלצמוח לחמישה מיליון ערכות בשבוע. חברות נוספות שקיבלו אישור הן 

LabCorp  והחברה השוויצריתRoche י' 1. (ראו מקור ( 

ערכות וכי היא  400,000-החברה השוויצרית מסרה כי היא תשלח כ 160320בתאריך   .ב

  )יא' 1(ראו מקור ערכות נוספות בשבוע.  400,000מתכננת לייצר 

 

 איטליה .2

 ו') 2(ראו מקור  יצוא של ציוד רפואי מחוץ לאיטליההפסקת י  .א

  נשיא איטליה קרא לממשלה לחסום ייצוא של ציוד רפואי, כפי שפעלו גרמניה

וצרפת. הוא אסר מיידית על ייצוא של כל ציוד מגן אישי המיוצר על ידי חברות 

רפואיים -רים ביואיטלקיות, לרבות מסכות, חלוקים, כפפות, מכונות נשימה, מכשי

 למגר את התפשטות הנגיף באיטליה. וכל מכשיר אחר המסוגל

 ז') 2(ראו מקור  "Roche Italiaחברת התרופות "  .ב

 " חברת התרופותRoche Italia לפיה היא 4" יזמה את פעולת "רוש עושה "

מתחייבת להעניק לרשות בתי החולים את המשאבים הדרושים להתמודדות עם 

 באמצעות ארבע פעולות ממוקדות:מצב החירום 

 העברה ללא תשלום של התרופה לדלקת מפרקים שגרונית. למרות שטוליזומאב 

(RoActemra),  התרופה המשמשת כיום לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית, אינה

מיועדת לטיפול בנגיף הקורונה, הקהילה המדעית מגלה עניין בשימוש שלה לאחר 

הסיבה שחברת התרופות מתחייבת לספק אותה ללא  הכללתה בהנחיות הסיניות. זו

עלות לתקופת החירום לכל האזורים המבקשים זאת, מבלי לפגוע באספקה 

הדרושה כדי לאפשר המשכיות טיפולית למטופלים הסובלים מהמחלה. לא זו 

רפואה המשולב -בלבד, עד לפתירת החירום, החברה מספקת את שירות הטל

לא תשלום, המאפשר תקשורת של הרשומה הרפואית לאנשים הסובלים מסוכרת ל

Smart Digital Clinic ואפליקציית mySugr.  

  .לאור המחסור באנשי בריאות, רוש מציעה את כוח האדם המקצועי ביותר מטעמה

עובדים בכל איטליה ובעלי  %50איש, מתוכם  1,000-מדובר בכוח אדם הנאמד בכ

נושי" שניתן להנגיש באופן חלקי תואר במקצועות מדעיים. מדובר "בהון א

למערכת, להציע תמיכה וייעוץ טלפוני על ידי שיתוף פעולה עם הצוות הרפואי 

האמון על התמודדות עם הנגיף. יתר על כן, החברה מציעה תרומה של ציוד מגן 
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 Cittadinanzattivaאישי הנאמד במיליון אירו, ואף וציוד לטיפול נמרץ. בשיתוף עם 

רה מתחייבת לספק מיליון אירו לרכישת מכשירי בטיחות , החבFIMMG-ו

פרטניים, מסכות ומשקפי מגן לרופאים כלליים שאין להם כרגע. פעולה זו כוללת 

 גם תרומה קודמת של קסדות לאוורור בעבור חולי טיפול נמרץ.

  בשיתוף עם מחלקות התרבות במילאנו, במונזה ובריאנזה, רוש תפרסם ספר המכיל

להגברת המודעות בקרב הדורות הצעירים לנושא מרכזיות המובן  מידע שימושי

 האינדיבידואלי והקיבוצי האזרחי בעת חירום בריאותי.

 ח') 2(ראו מקור  שימושיות-ייצור מסכות רב  .ג

  :כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, שתי חברות בדים איטלקיותMiroglio 

Group di Alba ו-Maeko tessuti .החלו לייצר מסכות  

 " החברהMiroglio Group di Alba מסרה כי היא תענה על הצרכים הנדרשים "

להתמודדות עם המשבר, וכי ישנו יתרון במסכות החברה שכן, ניתן לבצע במסכות 

לפחות תריסר פעמים, שלא כמו מסכות חד פעמיות  אלו שימוש חוזר. ניתן לכבסם

 המסכות הראשונות כבר בשבתאלף  15רגילות. החברה ציינה כי תוכל לספק את 

)210320( . 

 " יתר על כן, גם החברהMaeko tessut" החלה לייצר מסכות מבדים המיוצרים עם ,

קנבוס וכסף או סיבי קנבוס ונחושת, שני תערובות אנטיבקטריאליות באופן טבעי, 

בהתאם למה שהחברה בדרך כלל מייצרת. אפילו המסכות הללו בבד 

 ו רחיצות וניתנות לשימוש חוזר.היאנטיבקטריאלי טבעי י

 

 שבדיה .3

היא חברה שבדית, אחת מהמובילות לייצור מכונות  Getinge’s productionחברת   .א

הנשמה וסיפוק ציוד רפואי ומערכות לבתי חולים, נכון לעכשיו החברה הגדילה את ייצור 

במפעל שלה בעיר סלונה, שבדיה. נכון להיום מכונות ההנשמה  %60-מכונות ההנשמה בכ

ה חירום המדינה מיוצאות בעיקר למדינות זרות הנזקקות להן (איטליה למשל). במקר

ינקט כמטווה אחרון כיוון שהממשלה  ככה"נעשויה להחליט להגביל את הייצוא, צעד ש

השבדית הביעה ביקורת כנגד מדינות האיחוד האחרות שהטילו איסור על יצוא של ציוד 

 יב') 3רפואי. (מקור 

  

 דנמרק .4

ייאה, אך , המייצרת מכונות החAmbuאמנם נראתה עלייה בשווי המניות החברה הדנית   .א

  ב') 4ראו מקור (לא נראית עלייה ודאית בקצב הייצור. 

  

  אוסטרליה .5

שרת התעשייה, המדע והטכנולוגיה של אוסטרליה, יצאה בהצהרה  170320בתאריך   .א

הגברת הייצור הפנימי של לרשמית משותפת יחד עם שרת ההגנה של אוסטרליה, בנוגע 

ציוד רלוונטי. עפ״י ההצהרה, הממשלה הפדרלית של אוסטרליה פועלת יחד עם 

התעשייה המקומית כדי להגדיל את הייצור המקומי של ציוד מגן רפואי כמו מסכות 
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-Medפנים כירורגיות, חומרי ניקוי, משקפי וחליפות מגן. החברה לייצור ציוד רפואי, 

Con Pty Ltd ממוקמת בויקטוריה, הגדילה את הייצור שלה בתמיכת הממשלה , אשר

 ה') 6-ד' ו 6(ראו מקור וכוחות הביטחון האוסטרליים. 

  

 קפריסין .6

התגייסה למאמץ ומספקת לממשלה חומרים  Flow Water Technologiesחברת   .א

 ג') 7מחטאים ללא תשלום. (ראו מקור 

מסכות מיוחדות.  10,000-כפפות וסין מסייעת לקפריסין, ושלחה למדינה ציוד רפואי,   .ב

 ד') 7(ראו מקור 
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בתי חולים עם המשבר, מגמות טיפול ופתרונות התמודדות  8200יחידה 

  יצירתיים

  

 ארה"ב .1

, מזמנים רופאים שיצאו לפנסיה, בתי חולים בארה"ב 201403לפי הדיווחים בתאריך   .א

 אוהלים מחוץ למתקנים המרכזיים וכן מבטלים ניתוחים אלקטיבייםמסדרים יחידות 

. מושלים של מדינות בארה"ב קראו לרופאים ולאחיות (ניתוחים אשר אינם דחופים)

לשעבר להצטרף ולסייע במאבק. דוגמה נוספת היא שחדרי צילום רנטגן בבתי חולים 

זאת במטרה שהחדרים מסוימים נסגרים למשך חצי שעה לאחר שאדם מבצע צילום חזה, 

  יג') 1(ראו מקור יחוטאו בזמן הזה. 

פורסם כי איגוד בתי החולים האמריקני קרא לממשל האמריקני לאפשר  201203בתאריך   .ב

 יד') 1(ראו מקור לרופאים לעבוד במדינות שבהן אין להם רישיון מתאים לכך. 

לחדרי התאוששות ות דווח כי בתי חולים דוחסים מיטות נוספ 201603זאת ועוד, בתאריך   .ג

 . ולמכוני כושר שמיועדים לפיזיותרפיה

לזרז את השליחה הביתה של מטופלים דרך התמודדות נוספת היא שרופאים שוקלים   .ד

ושהם בשלב ההתאוששות. בנוסף, הם שוקלים להפוך אזורים רבים  שלא חולים בקורונה

 נה.בבתי חולים לאזורים שמיועדים באופן ספציפי לטיפול בחולי קורו

בתי חולים בסן פרנסיסקו מתכננים לשכן בדיור זמני חולים שאובחנו, אולם לא צריכים   .ה

והם מציבים אותם בפארק  שכרו קרוואניםלהיות מאושפזים. בכירים בתחום הבריאות 

לרבות נכסי תושבים וד נוספים, לאומי באזור. הבכירים מחפשים אחר מקומות ביד

 .מאוכלסים ובתי מלון פנויים שאינם

בכל הנוגע לבדיקות לאבחון הנגיף, בתי חולים רבים בארה"ב לוקחים דגימות אף וגרון   .ו

 טו')  1(ראו מקור ממטופלים ברכביהם, על מנת למנוע את כניסתם לחדרי הטיפול הנמרץ. 

פתרון נוסף הוא פתיחת קווים חמים בעבור אלו החושדים שיש להם את התסמינים   .ז

 1(ראו מקור . בתי חולים שדההמתאימים. בנוסף, הממשל הפדרלי הורה לצבא לבנות 

 טז')

כי הוא מקצה שתי ספינות של חיל הים  180320-משרד ההגנה האמריקני הודיע ב  .ח

חולים העלולים לסבול מעומס קיצוני  לצורך תגבור בתי "בית חולים צף"המשמשות כ

בשל מגפת הקורונה ולמנוע את קריסתם. בימים אלה מכינים את שתי הספינות לעמוד 

במשימתן החדשה, כאשר האחת תישלח לנמל ניו יורק בחוף המזרחי והשנייה תישלח 

לחוף המערבי ליעד שעוד לא נקבע. תוכנית הפעולה היא להעביר לספינות אלה חולים 

ם חולי קורונה, על מנת להקל על צוותי בתי החולים ביבשה ולאפשר להם להתרכז שאינ

בטיפול בחולי הקורונה, מה גם שהצוות הרפואי הצבאי שעל הספינות פחות מיומן 

 יז') 1בטיפול בחולי נגיף אלא יותר בחולי טראומה. (ראו מקור 

 MedStarון הבירה, פורסם כי בית החולים הכי גדול באזור וושינגט 160320בתאריך   .ט

Washington Hospital Centerמטר רבוע.  233-, מכין חדר מיוחד, אשר גודלו קרוב ל

בספטמבר,  11חדר זה מיועד להיות עמיד בכל סכנה אפשרית והוא נבנה לאחר אירועי 

 במקרה של אירוע בעל כמות המונית של פצועים. 
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 איטליה .2

 ט') 2מקור ראו ( העברת חולים  .א

  גרציה" מסרה תלונה לעיתונות בנוגע לתנאים הירודים העומדים בפני  מגנה"ועדת

שירות הבריאות בקלבריה וכן העלתה הצעה כיצד לתקן את הגירעון הגדול: 

 להעביר חולים שאינם חולים בנגיף הקורונה למתקנים רפואיים ולמרפאות פרטיות.

 בקלבריה  זאת ועוד, עפ"י ההצהרה: "התנאים העומדים בפני שירות הבריאות

ירודים ביותר. נכון להיום, בתי החולים היחידים שיש להם מתקנים, ציוד וכוח 

אדם אשר בכוחם לעזור בהתמודדות עם התפשטות המגיפה בשבועות הקרובים הם 

' העומדים לרשות האזור". בינתיים, בבתי החולים HUBארבעה בתי החולים של '

אינטנסיביות -ה אינטנסיביות ותתקיים חוסר במשאבי אנוש כמו גם בתחנות עבוד

שיכולות לתת מענה קונקרטי; הקמת אזורי בידוד בבתי החולים המדוברים. 

 "מדובר בכסף רב ובמאמצים הדורשים זמן רב, שאין לנו".

 י') 2מקור ראו ( קבלת תרומות  .ב

  חברות איטלקיות מעניקות תרומות למוסדות ומתקני בריאות למען ההתמודדות

מרים, הקורונה, המצריכה גם השקעות כלכליות חשובות עבור חו עם התפרצות נגיף

 מכונות ואף מחלקות שלמות.

 המדינה מקבלת תרומות ממספר חברות למאמץ מיגור המגפה. 

 יא') 2מקור ראו ( פתיחת מחלקות  .ג

  ליצירת יחידות טיפול  אתרי בנייהדווח כי לאור התפרצות נגיף הקורונה נפתחו

 94נמרץ חדשות בבתי החולים בפריולי ונציה. התוכנית שפיתחה האזור תעניק 

 30בגוריזיה,  16בבית החולים קטינארה בטרייסטה,  15מקומות טיפול נמרץ: 

 .בפורדונה 12-בפלמנובה ו  21באודינה, 

לחלוטין, יציאה מהבית לצורך תרומות דם הינה מאושרת ובטוחה  המחסור בדםבשל   .ד

 ג') 2(ראו מקור  שכן היא מתבצעת בהתאם להנחיות.

פורסם כי הוקמו מחלקות חדשות בבית החולים סן מרטינו שבגנואה, זאת במטרה   .ה

להתמודד עם מצב החירום שנוצר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. כמו כן, החללים 

תמודדת איטליה החדשים ייכנסו לפעולה תוך זמן קצר אך החירום הבריאותי שאיתו מ

 120דחף לעבר האצת העבודות. בנוסף, צוין כי במחלקות החדשות עתידות להתווסף 

 יב') 2מקור ראו מיטות, כולל לחולי טיפול נמרץ. (

נמסר כי הוקמו מחלקות חדשות לצורך התמודדות עם המקרים החמורים ביותר של   .ו

 .ובפלמנובה בגוריזיה ,החולים בקטינארה, באודינה, בפורדונה נגיף הקורונה. בבבתי

. יצוין כי בבתי החולים הנמצאים בקטינארה, 94-ל 29-מספר המקומות הנוכחיים יגדל מ  .ז

מקומות,  30מקומות, באודינה  16מקומות לטיפול נמרץ, בגוריזיה  15יתווספו 

, עתיד להתבצע שלב שלישי מקומות. יתרה מזאת 12קומות ובפורדונה מ 21בפלמנובה 

מקומות למקרים החמורים ביותר. עם זאת,  140זמינותם של לפיו תתאפשר 

להישלח על  ם תלויה בהגעת הציוד הסניטרי שיצטרךהפונקציונליות של המקומות שנבני

  יג') 2מקור ראו ידי הממשלה. (
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 שבדיה .3

בתי חולים בשטוקהולם נערכים למצב חירום ומתחילים לבטל פעולות שגרתיות על מנת   .א

 ג') 3מקור  ראושל מטופלים. ( הכמות גבוהלהיות ערוכים לקבלת 

כוחות הצבא השבדים יבנו בתי חולים שדה בבסיס חיל האוויר באופסלה, בית החולים   .ב

ע"י חומרים שכרגע  וחצי לכל הפחות. בית החולים יוקםמצופה להיות מוכן בעוד שבוע 

 ד') 3מקור  ראובמרכז הרפואי הצבאי בגטבורג. ( נמצאים באחסון

חולים המועצה הלאומית לבריאות ורווחה אמרה שתספק קווים מנחים ברורים לתעדוף   .ג

לא תצליח לספק מספיק יחידות טיפול לחולים, מומחים  במקרה ושבדיה תגיע למצב בו

טוענים כי הם מצפים למקרי לעלייה במקרים המאומתים וכי המטפלים יצטרכו לבצע 

 ,הטיפול בחולים בהתבסס על חומרת מצבםתהליך קביעת סדר העדיפויות של טריאז' (

 ה') 3מקור  ראובמהירות). (

 ראובתי מרקחת מגבילים מכירה של משככי כאבים ותרופות נגד צינון ללא מרשם. (  .ד

 ו') 3מקור 

מוקמים אוהלים לבדיקות קורונה מחוץ לבתי החולים כדי למנוע מחשודים בהדבקות   .ה

 ')ז 3מקור  ראולהיכנס אל תוך בתי החולים. (

 Region-ארגון ה כדי להוריד את הלחץ מקו הטלפון הייעודי של מערכת הבריאות,  .ו

Stockholm הארגון האחראי על מערכת הבריאות הציבורית במחוז שטוקהולם, השיק ,

 י'). 3-ג' ו 3מקור  ראוהקורונה ( לווירוס עצמית אינטרנטי-מבחן אבחנה

 יא') 3מקור  ראובשבדיה. (חולי קורונה מאושפזים בבתי החולים  43-כ  .ז

 רעיונות יצירתיים:  .ח

  אוניברסיטתSophiahemmet  חברת התעופה עובדי מתכננת להעביר תוכנית בה

SAS  ימים שתאפשר להם לסייע  3שכרגע נותרו ללא עבודה יעברו הכשרה בת

, התוכנית תהיה חינמית ותכשיר את העובדים לתת אינפורמציה למערכת הבריאות

למטופלים ומשפחותיהם, חיטוי ציוד ומיטות חולים וכן יוכשרו לבצע עבודות 

המטרה היא להוריד את הלחץ מעובדי בתי החולים תוך  ככה"נניהוליות בסיסיות, 

 ו') 3מקור  ראוכדי סיפוק הכנסה לעובדים המושבתים. (

  

 דנמרק .4

, פיתח מתקן בדיקות לווירוס הקורונה במתכונת Aarhusחולים האוניברסיטאי בית ה  .א

 4לא צריך לצאת מרכבו. (ראו מקור , כך שאדם הרוצה להיבדק ”Drive-Through“של 

 ד') 4-ו ג'

(ראו  פיתחה רובוט אוטונומי לשימוש של בתי חולים: Blue Ocean Roboticsת חבר  .ב

 ה') 4מקור 

  .הרובוט משמש לחיטוי בתי חולים ממחלות, ווירוסים, בקטריות ועוד 

  כאשר עובדי הניקיון בבית החולים, מורים באמצעות אפליקציה על הרובוט

 –להתחיל במסלולו, הרובוט נע בצורה אוטונומית בין חדר לחדר אותו הוא מחטא 

 סוגל לפתוח דלתות ולעלות במעלית.הוא מ
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מדינות, אשר משתמשות בהם על מנת  40-ו נמכרו ליותר מרובוטים אוטונומיים אל  8200יחידה 

 להילחם בווירוס הקורונה. 

שרה מהירה של סטודנטים לטיפול במשבר הקורונה, על ידי הכ הגדלה של כוח האדם  .ג

  ו') 5(ראו מקור לרפואה. 

  

 נורווגיה .5

מאוכלוסיית  25%מנהלת הבריאות הרפואית דיווחה כי יש בידיה תוכנית עבור תרחיש בו   .א

שירותים אחרים של מיליון תושבים) יימצאו חיוביים לנגיף. בתרחיש זה,  1.3המדינה (

 ב') 5(ראו מקור  .אפשר טיפול במסה גדולה של מקריםעל מנת ל בתי החולים יידחו

להשאיר את ההגבלות הציבוריות למשך ם כי יש חוקרים של מחלות נגיפיות אומרי  .ב

 ה') 5(ראו מקור  .שהן יהיו אפקטיביות על מנת חודשיים

  

 אוסטרליה .6

באוסטרליה הדרומית הוחלט להפוך שני בתי חולים שהופקעו למוסדות טיפול ייעודיים   .א

 ו') 6(ראו מקור  ).Wakefield-ו ECH College Groveלחולי קורונה (

 ב-Wakefield  מיטות והוא יטפל בחולים קלים 130-כיש. 

, כך screening clinicsברחבי אוסטרליה הוקמו מספר ״מרפאות אבחון קורונה״ (  .ב

באתר הרשמי של אחד מבתי מרפאות.  19-הוקמו כבמקור), במיוחד בויקטוריה, שם 

החולים בהם הוקמה מרפאה מסוג זה, צוין כי את התוצאות מקבלים המטופלים לאחר 

ד חמישה ימים, כאשר מטופלים שנמצאו שליליים לבדיקה, יקבלו הודעת שלושה ע

 ז') 6(ראו מקור טקסט. 

  בבית החוליםThe Royal Melbourne Hospital City Campus  אשר ממוקם

) הוקמה ״מרפאת אבחון תי החולים הטובים באוסטרליהבויקטוריה (ונחשב מב

אחד  תנאים לבדיקה במרפאה הינםקורונה״. באתר הרשמי של בית החולים צוין כי ה

 ח') 6(ראו מקור : מהקריטריונים להלן

o מעלות צלזיוס). 37.5ל חום (מעל אם יש למטופ 

o  או שיעול).בעיות נשימה אקוטיות (למשל, קוצר נשימה 

o  הימים שלפני הופעת התסמינים. 14המטופל ביקר בחו"ל במהלך 

o  ם, היה למטופל מגע צמוד או הימים האחרונים, לפני הופעת התסמיני 14במהלך

 .עם חולה קורונהרגעי 

o  עובד בשירותי הבריאות והיה לו מגע עם קליני עם מטופלים כחלק מעבודתו

 .(כולל עובדים סיעודיים למבוגרים)

o  מעלות וסימפטומים של  37.5מתגורר במוסד סיעודי למבוגרים ויש לו חום מעל

 .בעיות נשימה

o :כללים נוספים 

 16ים להיכנס אנשים מתחת לגיל למרפאה לא מורש.  

 למרפאה נכנס מטופל אחד בכל פעם.  
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 8200יחידה 
 Therapeutic Goodsנהל האספקה הרפואית של אוסטרליה (מ 190320בתאריך   .ג

Administration כך במקור) הצהיר כי בהתאם למגבלות הנסיעות האחרונות של ,

רפואית  ממשלת אוסטרליה, המנהל משהה את כל בדיקות האיכות שלו על סחורה

ליעדים מיובאת, עד להודעה חדשה. זאת, במטרה למנוע עיכוב של הגעת הסחורה 

ות של ייצור פנימי; עם . הודגש כי נכון לעכשיו, אין השפעה על בדיקות וביקורהרלוונטיים

 ט') 6(ראו מקור נהל ממשיך לעקוב אחר המצב ויספק עדכונים בנושא. זאת, המ

  

  קפריסין .7

ים ידווחו ראשית לרופא ומטמבתי החולים, אזרחים בעלי סימפץ על מנת להוריד לח  .א

כמו בידוד והמשך  -. הרופא יחליט על צעדי המשך ולא יזמינו אמבולנסהמטפל שלהם 

 .תתאפשר בדיקה פיזית של הרופא ני אחר מצב החולה. רק במקרי חרוםמעקב טלפו

 ה') 7(ראו מקור 

(ראו מקור  .ות לעבודה בבתי חוליםרופאים פרטיים נענו לבקשת הממשלה להתנדב 128  .ב

 ו') 7
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רתימת תשתיות דיגיטליות לטובת ניהול מידע רפואי, ניהול  8200יחידה 

  לים מרחוק, ניטור חולים והתפשטותחו

  

 ארה"ב .1

הכריזה כי היא פתחה מתקן לבדיקה ולאבחון של  CVS Healthחברת  201903בתאריך   .א

נגיף הקורונה בחניית בית מרקחת של החברה במסצ'וסס, בשיתוף פעולה עם הממשל 

הפדרלי ועם הממשל המקומי. תחילה, מתקן זה יתמקד במגישי עזרה ראשונה ובעובדי 

 אמור לשמש כמודל לאתרים נוספים. שירותי הבריאות אשר נחשפו לנגיף והוא

פיתחה אפליקציה חינמית שמיועדת  HealthCare Partners Nevadaו כן, החברה כמ  .ב

לשמש מטופלים קשישים שהם בעלי סיכון גבוה לחלות בנגיף. המשתמשים יוכלו לעקוב 

ראוי לציין כי דווח על פיתוח והשקה של  ]יח' 1ראו מקור [אחר התסמינים שלהם. 

 אפליקציות דומות לאפליקציה זו. 

  

 איטליה .2

 יד') 2(ראו מקור  ניטור חולים  .א

 הצעה העלתה  ,ניטור מיקום גיאוגרפי של חולים בנגיף הקורונהבשל הפוטנציאל ב

לאמץ רעיון שגובש מצד מספר מדינות. על פי החדשות הראשונות שפורסמו, הנתונים 

יהיו אנונימיים ולא משותפים. הבעיה היא שיש מעט חוקים ברורים ומוגדרים לגבי 

ונים על ידי גופים ציבוריים באיטליה ובאירופה. בעיה נוספת היא השימוש בנת

 באנשים, תלויה בידי האנשים עצמם.שהמיקום הגיאוגרפי והשליטה 

 טו') 2(ראו מקור  ניהול מידע רפואי  .ב

  משרד הבריאות הרשמי של איטליה מציע באתרו אפשרות למענה על שאלות נפוצות בכל

הנחיות שיש לבצע, הגבלות חדשות שאושרו מצד הנוגע להתפרצות הנגיף, לרבות 

המדינה, המלצות שניתן לאמץ וכו'. כמו כן, האתר מציע את כלל החדשות והנתונים 

 ם באשר להתפשטות הנגיף באיטליה וברחבי העולם. יהרלוונטי

 טז') 2(ראו מקור  לימודים מרחוק  .ג

  וירטואליים להוראה.פורסם כי השיעורים באיטליה לא נפסקים, שכן קיימים ויישומים 

 " בין אוניברסיטאות ובתי ספר רבים ברחבי איטליה, המכוןIstituto Dalla Chiesa di 

Sesto Calende ממשיך את פעולות ההוראה שלו במלוא המהירות, זאת לאחר השהיית "

השיעורים והלימודים עקב התפרצות נגיף הקורונה. המכון מהווה דוגמה לבתי ספר 

בים ברחבי איטליה, שכן הוא ארגן פעילויות בית ספריות באמצעות ומוסדות חינוך ר

"שיעורים מרחוק", שהתאפשרו בזכות תמיכת הטכנולוגיה ומתודולוגיות חדשות כפי 

שהציע משרד החינוך של איטליה באופן נרחב עם הקווים שאומצו על ידי בתי ספר רבים 

 במחוז.
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 דנמרק .3 8200יחידה 

כבר מלפני התפרצות המגפה בצורה טלפונית ודיגיטלית, אך כעת מערכת הרפואה עבדה   .א

 )ז' 4ראו מקור ית או דיגיטלית. (קיים איסור על הגעה לרופא ללא התקשרות טלפונ

  

 נורווגיה .4

(ראו  .Decon-Xקיימת טכנולוגיה רובוטית נורבגית לניקוי וחיטוי מהיר של חדרים בשם   .א

 א') 5מקור 

  

 אוסטרליה .5

הקו  ]י' 6ראו מקור [. 24/7באוסטרליה הוקם קו חם למידע בנוגע להתפרצות הנגיף הפועל   .א

החם מייעץ לאנשים על דרך הפעולה הטובה ביותר בהתאם לתסמינים ולסיכונים שלהם. 

צוות רפואי יכווין אנשים לבית החולים הקרוב או למרפאות נשימה, או ייעץ להם להישאר 

 יא') 6(ראו מקור פא המשפחה שלהם. בבית או ליצור קשר עם רו
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  מקורות 8200יחידה 

  

 ארה"ב .1

-https://www.whitehouse.gov/briefings -האתר הרשמי של הבית הלבן   .א

statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-briefing-nurses-

covid-19-response/ 

-Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03אתר החדשות   .ב

18/hospital-makes-face-masks-covid-19-shields-from-office-supplies 

-https://www.whitehouse.gov/presidential -האתר הרשמי של הבית הלבן   .ג

actions/executive-order-prioritizing-allocating-health-medical-resources-

respond-spread-covid-19/ 

-TIME - https://time.com/5804335/coronavirus-hospitalsאתר החדשות   .ד

shortages/ 

- The New York Timesהיומון   .ה

https://www.nytimes.com/2020/03/16/us/politics/trump-coronavirus-

respirators.html 

-CBS News - https://www.cbsnews.com/news/coronavirusאתר החדשות   .ו

pandemic-threatens-hospitals-stretched-thin-medical-supplies-n95-masks/ 

-CBS News - https://www.cbsnews.com/news/coronavirusאתר החדשות   .ז

pandemic-fears-lead-blood-shortages-across-us-red-cross-warns/ 

-CNN - https://edition.cnn.com/2020/03/16/politics/top-healthאתר החדשות   .ח

officials-stockpiled-equipment/index.html 

 - National Geographicהאתר   .ט

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/us-america-has-

fraction-medical-supplies-it-needs-to-combat-coronavirus/ 

  - NewsWeekאתר החדשות   .י

https://www.newsweek.com/medical-device-company-gets-fda-approval-

coronavirus-test-1493178  

-Wired -  https://www.wired.com/story/fda-approves-the-firstאתר המגזין   .יא

commercial-coronavirus-tests-in-the-us/ 

  - MarketWatchאתר חברת   .יב

https://www.marketwatch.com/story/these-nine-companies-are-working-on-

coronavirus-treatments-or-vaccines-heres-where-things-stand-2020-03-06  

Business Insider - -https://www.businessinsider.com/coronavirusאתר החדשות   .יג

us-hospitals-scramble-prepare-influx-patients-2020-3 

  - The New York Timesהיומון   .יד

 https://www.nytimes.com/2020/03/12/us/hospitals-coronavirus.html 
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 8200יחידה 
 - The Washington Postהיומון   .טו

https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/14/hospital-doctors-

patients-coronavirus/ 

 - The Washington Postהיומון   .טז

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/15/hospitals-are-

overwhelmed-because-coronavirus-heres-how-help/ 

 -אתר מחלקת ההגנה של ארה"ב   .יז

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2116862/hospital-

ships-other-dod-assets-prepare-for-coronavirus-response/ 

 – Modern Healthהאתר   .יח

https://www.modernhealthcare.com/safety-quality/coronavirus-outbreak-live-

updates-covid-19  

  

 איטליה .2

italia-tutta-in-appelli-ushttps://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/14/coronavir-  .א

-al-protezioni-garantire-speranza-ministro-il-difettose-o-mancanti-mascherine

sanitario/5736839/-personale 

oggi-fontana-diretta-la-https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-  .ב

-ce-farmaco-il-per-ialagenz-rigide-piu-ancora-regole-governo-al-chiederemo

demergenza/5741771/-misure-alle-via-ospedali-negli-medicinali-di-carenza 

tutti-roma-a-sangue-il-manca-irushttps://www.romatoday.it/attualita/coronav-  .ג

donarlo.html-per-fila-in 

aosta-di-ospedale-https://www.lastampa.it/aosta/2020/03/17/news/all-  .ד

1.38603883-coronavirus-da-morti-i-per-salma-sacchi-i-mancano 

i-smaltiscono-che-aziende-le-anche-dpi-i-https://www.insanitas.it/mancano-  .ה

lallarme/-lanciano-sanitari-rifiuti 

blocchi-governo-il-pellihttps://www.secoloditalia.it/2020/03/ram-  .ו

francia/-e-germania-come-faccia-sanitario-materiale-di-lesportazione 

italia-roche-19-r.it/news/cronache/2020/03/13/covidhttps://www.vanityfai-  .ז

coronavirus-medici-dispositivi-farmaci-donazione 

coronavirus-03-post/2020italia/culture/-https://www.agi.it/blog/17-   .ח

7614709/-lavabili-mascherine 

comitato-collasso-al-https://www.calabriadirettanews.com/2020/03/17/sanita-  .ט

private/-cliniche-nelle-e-spoke-negli-19-covid-non-degenti-graecia-magna 

donazioni-aiuta-si-https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/italia-  .י

sanitaria/generali.shtml-emergenza-l-economico-mondo 

_https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/coronavirus_terapia_intensiva  .יא

5120473.html-friuli 
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 8200יחידה 
reparti-nuovi-allestiti-020/03/16/coronavirushttps://liguriaoggi.it/2-  .יב

martino/-san-allospedale 

/cattinara-coronavirus-fvg/foto/2020/03/fvghttps://www.rainews.it/tgr-  .יג

83676048a730.html-a689-4a98-0388-9d52aefd-intensiva-terapia-cantiere 

//:della-potenzialita-e-rischi-www.vita.it/it/article/2020/03/18/coronavirushttp-  .יד

malati/154543/-dei-geolocalizzazione 

.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettivhttp://www.salute  .טו

e.jsp?lingua=italiano&id=228 

le-insegnare-per-app-e-rtualivi-https://www.varesenews.it/2020/03/classi-  .טז

fermano/909018/-si-non-lezioni 

  

 שבדיה .3

 aftonbladet.se  .א

Ansiktsmasker från Tyskland levereras till sjukvården 

50k-donates-onavirus/2020/ikeahttps://www.pymnts.com/cor  pymnts.com-  .ב

found-masks-to-swedish-hospital/ 

 thelocal.se  .ג

Coronavirus LATEST: Volvo Cars halts all production in Sweden 

 sesverigesradio.  .ד

Swedish Armed Forces offers Coronavirus support with field hospital - Radio 

Sweden 

 sverigesradio.se  .ה

Sweden updates ICU triage guidelines amid coronavirus pandemic - 

Radio Sweden 

 reuters.com  .ו

Laid-off SAS airline staff offered fast-track healthcare training 

 sverigesradio.se  .ז

 PM urges elderly to follow health advice, Afghanistan won't take deportees 

 amid pandemic, parks postpone opening, limits on painkiller sales - Radio 

Sweden 

 thelocal.se  .ח

The measures Sweden is taking over the new coronavirus 

 sverigesradio.se  .ט

Counties that shed stockpile guideline now struggling to get medical supplies - 

Radio Sweden 

 corona.sll.se  .י

Corona självtest 

 icuregswe.org  .יא

COVID-19 i svensk intensivvård 
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 8200יחידה 
 getinge.com  .יב

https://www.getinge.com/int/about-us/press/news/press-releases/2020/6924-

Getinge-increases-production-capacity-of-ventilators-with-60/  

 

 נמרקד .4

  אתר דני חדשותי לנושאי רפואה – Dagensmedicin.dk  .א

dagensmedicin.dk/8-pct-af-de-smittede-i-italien-er-sundhedspersoner-syge-

laeger-er-heunickes-corona-mareridt/ 

  אתר חדשות פיננסי – investing.com  .ב

https://www.investing.com/news/stock-market-news/denmark-stocks-lower-

at-close-of-trade-omx-copenhagen-20-down-226-2114466 

  אתר חדשות דני – nyheder.tv2.dk  .ג

nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-03-08-saadan-fungerer-dansk-drive-in-test-for-

coronavirus 

 אתר חדשות דני  – jv.dk  .ד

jv.dk/artikel/østjysk-sygehus-laver-drive-in-test-for-tjek-af-coronavirus 

האתר הרשמי של הנציבות האירופאית, הרשות המבצעת של האיחוד  – ec.europa.eu  .ה

  האירופי.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/danish-disinfection-

robots-save-lives-fight-against-corona-virus 

  אתר חדשות דני – cphpost.dk  .ו

cphpost.dk/?p=111178 

  האתר הרשמי של המשטרה הדנית – politi.dk  .ז

politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bliver-syg   

  

 נורווגיה .5

 /https://www.deconx.com  .א

 /https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway  .ב

-https://norwaytoday.info/everyday/facts-about-the-coronavirus-outbreak-in  .ג

norway/ 

-https://norwaytoday.info/news/uio-researchers-will-use-mobile-data-to  .ד

predict-the-spread-of-infection/ 

-https://norwaytoday.info/news/infection-researchers-believe-that-restrictions  .ה

will-last-for-two-months/ 

 /https://norwaytoday.info/news/the-hospitals-are-crying-out-for-facemasks  .ו

  

 אוסטרליה .6

-https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/limits-on  .א

dispensing-and-sales-of-medicines (19\03\20)  
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 8200יחידה 
-https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/coronavirus-australia  .ב

latest-at-a-glance (19\03\20) 

 https://www.tga.gov.au/media-release/supplying-covid-19-tests (20\03\20)  .ג

 )אתר החברה( /https://www.medcon.com.au  .ד

-https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media  .ה

releases/increasing-domestic-manufacturing-during-covid-19 (17\03\20) 

-https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/coronavirus-hospitals-to-be  .ו

established-in-south-australia-to-brace-for-outbreak-peak-c-752615(19\03\20) 

 https://www.alfredhealth.org.au/covid-19/clinical-support/ (20\03\20)  .ז

 https://www.thermh.org.au/news/covid-19-rolling-updates-our-community  .ח

(18\03\20) 

-https://www.tga.gov.au/media-release/tga-suspends-overseas-gmp  .ט

inspections-and-qms-audits-until-further-notice (19\02\20) 

-https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/heres-what-authorities-will  .י

do-if-you-dont-self-isolate-c-746543 (15\03\20) 

 https://www.pm.gov.au/media/24-billion-health-plan-fight-covid-19 (11\03\20)  .יא

  

  קפריסין .7

-financial mirror – https://www.financialmirror.com/2020/03/18/covid19  .א

public-hospitals-in-chaos-say-nurses/ 

-financial mirror – https://www.financialmirror.com/2020/03/19/covid19  .ב

cyprus-to-draft-all-doctors-and-nurses-as-crisis-looms/ 

-in Cyprus – https://in-cyprus.com/coronavirus-limassol-company-offers-free  .ג

disinfectant-to-government/ 

-Reporter – http://www.reporter.com.cy/local-news/article/660097/emprakti  .ד

stirixi-tis-kinas-stin-kypro-stelnei-simantikes-promitheies-me-gntia-kai-

maskes 

financial mirror – https://www.financialmirror.com/2020/03/19/covid19-gps-

enter-the-frontline-in-health-emergency/  

-cyprus mail – https://cyprus-mail.com/2020/03/19/coronavirus-128-private  .ה

doctors-volunteer-their-services/ 


