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 הנחיות בתי החולים 8200יחידה 
 

 טאיוואן: .1

ולים עם מלווה אחד בלבד, וכלל לא נראה כי בתי חולים מאפשרים לחולים להגיע לבתי הח

  )א' 1(ראו מקור  .מאפשרים ביקור חולים

  

 סינגפור: .2

 א') 2. (ראו מקור חולים עם חום לחולים ללא חוםבתי החולים מקפידים על הפרדה בין   .א

 קרבה פיזית עם בני משפחה. רבים מאנשיהסגל הרפואי מחמיר במיוחד בכל הקשור ל  .ב

ות מטר מהם. חפחק של למשפחותיהם ושומרים על מרבני הסגל אינם נוגעים כלל ב

 ')ב 2ר (ראו מקו .בנוסף, הם נשארים בבתי החולים ולא יוצאים הביתה לעיתים קרובות

 

 :ג']-א' 3[ראו מקורות  קוריאה הדרומית .3

 איסור על חולי קורונה לשהות באזורי המתנה.  .א

). לאחר התאוששותם עליהם PACUלשהות בחדר התאוששות ( איסור על חולי קורונה  .ב

 לעבור לחדרי בידוד בעלי לחץ אוויר שלילי.

שקול לאם נקבע כי סביבת חדרי בידוד בעלי לחץ אוויר שלישי אינה מספיקה, ניתן   .ג

  .הנייד  filterHEPA-את ה להפעיל

זיהום האוויר על ידי מטופל בעת העברתו לפני או אחרי הניתוח, יש לחבר את כדי למנוע   .ד

  .reservoir bag-בין צינור אנדוטרכאלי ל hydrophobic filter-את ה

הבאים: ביגוד מגן מלא כולל ערדליים, מסכת  להצטייד בפרטי הציוד הרפואיעל הסגל   .ה

י שכבות של , שתKF94, מסכות N95סינון  P2נשימה (נשמית) להגנה מנגיף הקורונה 

  כפפות, משקפי בטיחות.

PAPR )-Powered air-להשתמש ב הליך של אינטובציה סיבית ערהרופא המעורב בתעל   .ו

purifying respirator .(כחלק מהתהליך, בעת אוורור ידני יש להשתמש ב-RSI  כדי

  לאוויר. להפחית את סיכויי החשיפה של הנגיף

) בעקבות הסיכון לחשיפת HFNC )nasal cannula-High flowיש למנוע שימוש במכשיר   .ז

 לאוויר. הנגיף

  טופלים.את המ לחיטוי את כלל הציוד אשר שימש יש לארוז ולשלוח  .ח

 התעבורה של החולים.יש לחטא את אמצעי   .ט

 

 גרמניה: .4

 העברת חולי קורונה תתבצע באמבולנסים ייעודיים לכך, אשר לא משמשים לאף מטרה אחרת.

  )5ראו מקור (

 

 בריטניה: .5

רוב אנשי הסגל הרפואי המטפלים בחולי קורונה בבריטניה נאלצים להסתפק בהתמגנות 

בגלל מחסור חמור בציוד  ומונחים לעשות כן, באמצעות כפפות, מסכה כירורגית וסינר בלבד,

 )6(ראו מקור  מיגון.
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 8200יחידה 
 ספרד: .6

הועלתה האפשרות שהקשר בין הצוותים הרפואיים לחולים ייעשה עקב מחסור בציוד מיגון 

רים במקרה בו אין מסכות מגן, על הצוות הרפואי להקפיד על מרחק של שני מט ללא מסכות.

  )7מהמטופלים או לעשות שימוש חוזר בציוד. (ראו מקור 

  

 ארה"ב: .7

בנגיף  יםהסגל הרפואי המטפלאנשי המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן פרסמו הוראות עבור 

 א']: 8[ראו מקור 

על מנת למזער את סיכויי החשיפה לנגיף, יש להעריך ולאתר מטופלים בעלי תסמיני   .א

שים מסכת פנים על המטופל ולהעמידו בחדר בדיקה נשימה חריפים. זאת ועוד, יש ל

 כאשר הדלת סגורה.

לנקוט אמצעי זהירות מקדימים כאשר מטפלים במטופל שחשוד כחולה. אמצעים אלו יש   .ב

כוללים הגבלת כניסת חיידקים למתקן (ביטול ניתוחים אלקטיביים, הגבלת כניסת 

התסמינים המתאימים לנגיף, מבקרים וכו'), בידוד מהיר ככל הניתן של מטופלים בעלי 

הגנה על הסגל הרפואי (הדגשת חשיבות היגיינת ידיים, התקנת מחסומים שיגבילו את 

 המגע עם מטופלים, צמצום הסגל הרפואי המטפל).

והול לפני ולאחר לנקות את הידיים באמצעות חומר לחיטוי ידיים המבוסס על אלכחובה   .ג

מזהם או מדבק וכן לפני שעוטים או  להיות עם חומר שעלול מגע עם כל מטופל או

לל כפפות. אם הידיים מלוכלכות באופן שנראה לעין יש ציוד מיגון אישי, כו מסירים

 להשתמש בסבון ובמים.

 במטרה למנוע זיהום עצמי.בצורה הנכונה לעטות ולפשוט את ציוד המיגון האישי יש   .ד

יש לעקוב אחר , ודבלב בחדר בידוד נשימתי לבצע פעולות שמפזרות אירוסוליםיש   .ה

 , ביניהן שימוש בציוד מיגון אישי.לכך ההוראות המתאימות

 

  :]9[ראו מקור  איטליה .8

 הוראות לטיפול בחולה חשוד:  .א

  רופא חושד במטופל שהינו חולה קורונה לפי התסמינים הקיימים, עליו ראשית אם

גם  , על מנת שהחולה יקבל טיפול בבית חולים, ולהודיע118או  112לדווח למוקד 

לממונים עליו. זאת על מנת לנקוט את הצעדים הנדרשים (טיפול, בידוד וכו') עפ"י 

 ההנחיות.

  על הרופא לקחת את כל המידע האישי אודות החולה. כגון: מס' טלפון, כתובת, גיל

 וכו'.

 .על הרופא למסור לחולה לא להגיע לבתי החולים ולמתקנים הרפואיים 

 או במקום מיוחד אשר מאושר תחת ההנחיות.בבית החולה תיעשה  בדיקת החולה 

 חולה להיות מצויד בציוד מגן אישי (הפני את המקבל  על איש הסגל הרפואיPPE – 

 מסכות, חלוק חד פעמי, כפפות, משקפי הגנה וכו')

  לאחר הבדיקה, על הרופא לחטא כל דבר בחומר חיטוי מיוחד לחיטוי משטחים עם

 ומר ניטרלי.נתרן היפוכלוריט, ואחר כך בח %0.1
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 את הפסולת הרפואית. לאחר סיום הבדיקה, על הרופא לזרוק  8200יחידה 

 להיות מצויד בציוד מגן אישי גם הוא. חוליםבידוד  על כל שוטר אשר אוכף 

 הוראות שימוש בציוד מגן:  .ב

  הציוד שבשימוש הסגל: מסכה, מספר כפפות, משקפי מגן, חלוק חד פעמי אשר עמיד

 נשימהלמים עם שרוולים ארוכים, מסנני 

 בציוד מגן אישי אשר עלול להיות מזוהםע ממגע יש להימנ.  

  יש לזרוק ציוד מגן אישי חד פעמי בכלי המתאים באזור המוגדר.  

 :סדר פעולות הסרת ציוד מגן 

o  פעמי והשלכתו אל המיכל.-המעבדה החדהסרת חלוק 

o ג הכפפות הראשון והשלכתו אל המיכל.ת זורהס 

o .הסרת משקפי המגן וחיטוי 

o המסכה והשלכתה אל המיכל. הסרת 

o .הסרת זוג הכפפות השני 

o ת או עם סבון ומים.נת של הידיים עם תמיסה אלכוהולישטיפה היגיי 

) שיש PPEלהלן טבלה המציגה את המספר המינימלי של ערכות ציוד מגן אישי (  .ג

 להשתמש בהן:
 

  חולה קשה  חולה קל מקרה חשוד

מספר ערכות לכל   אנשי הסגל הרפואי

  מקרה

מספר ערכות ליום בעבור 

  חולה

מספר ערכות ליום בעבור 

  חולה

  12-6  6  2-1  אחים/אחיות

  6-3  3-2  1  רופאים/רופאות

  3  3  1  עובדי ניקיון

עוזרים ושירותים 

  אחרים

2-0  3  3  

  24-15  15-14  6-3  סה"כ

  

 אוסטרליה: .9

 ]:11מקור  הנחיות של משרד הבריאות בנוגע להתמגנות סגל בעת טיפול בחולי קורונה [ראו

  כאשר חולה קורונה מגיע לבית החולים עליו לקבל מסכת פנים כירורגית  .א

  עליו לקבל חדר פרטי (יש לוודא שאין זרימת אוויר עם חדרים אחרים)  .ב

) יש למקם את החולה AGP )Aerosol Generating Procedure מבצעים תהליך שלאם   .ג

  בחדר עם לחץ אוויר שלילי

ין חללים, על המטופל ללבוש מסיכה כירורגית במהלך אם יש צורך בהעברת החולה ב  .ד

ory hygiene and cough respirat( של שיעול ונשימה אתיקהולפעול לפי  העברהה

etiquette(  

חליפת מגן עם שרוולים ארוכים, רפואי להתמגן בלפני כניסה לחדר המטופל, על הצוות ה  .ה

  לא סטריליות חד פעמיות.מגן וכפפות מסכת פנים כירורגית, מגן פנים או משקפי 
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 8200יחידה 
כאשר מדובר בנוכחות מרובה של המטפל, הדורשת מגע ממושך או קרוב, יש לשקול   .ו

  .P2 / N95 שימוש במסכת סינון אוויר

 :Aerosol Generating הנחיות מיוחדות כאשר נעשה תהליך של  .ז

 ינו לעיל, ובנוסףכל אמצעי המיגון שצו invasive -racheal intubation, nonT

ventilation, tracheotomy, cardiopulmonary resuscitation, manual 

ventilation before intubation, and bronchoscopy (and bronchoalveolar 

lavage), high flow nasal oxygen. 

  רנטיביים, להימנע משימוש בנבולייזרים, ובמקומם להשתמש במכשירים אלטיש

 .spacersלמשל 

 

 קפריסין: .10

הוקצו אזורים מבודדים בבתי החולים ניקוסיה, לימסול ומקריוס עבור חשודים או   .א

 א') 12. (ראו מקור נגועים בנגיף

בית החולים לימאסול נסגר באופן מוחלט לציבור לאחר שרופא ילדים נמצא חיובי לנגיף.   .ב

  ב') 12(ראו מקור 
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יוזמות חדשות להפחתת סיכונים , ציוד רפואי ייחודי להתמגנות 8200יחידה 

  ושיטות מיגון יצירתיות
  

 טאיוואן: .1

מייצרת חלוקים מבודדים וחליפות מגן הכוללים  Makalot Industrialיצרנית הטקסטיל 

בעת התפירה. אדומים חסינים למים, אשר אוטמים את החורים הנוצרים ע"י המחטים  פסים

  )ב' 1(ראו מקור 

  

 סינגפור: .2

מסכות, משקפות, מגני פנים, כפפות וחלוקי  הכולל PPEכל הסגל הרפואי מתגונן בציוד   .א

, במטרה ליצור הגנה טובה, ממד-ני פנים בעזרת מדפסות תלתהגנה. מצוין כי מייצרים מג

 ב') 2(ראו מקור  .מותאמת ונוחה

לחיטוי חדרי מטופלים, מחלקות לטיפול  UVבתי החולים בסינגפור משתמשים ברובוטי   .ב

, אשר Xenex Disinfection Servicesנמרץ ואמבולנסים. הרובוטים מיוצרים בחברת 

 ג') 2(ראו מקור  לי חיטוי.ומבוססת בטקסס, בעבור בתי חולים עם פרוטוק

 ')ד 2(ראו מקור  בתי החולים משתמשים ברובוטים לשליחת אכל ותרופות למטופלים.  .ג

 

 הדרומית:קוריאה  .3

מתן טיפולים ומרשמים באמצעות שיחות טלפון עם רופאים או גורמים מוסמכים. המרשמים 

  ד') 3(ראו מקור  נשלחים באמצעות פקס או דוא"ל.

 

 סין: .4

י מגע אנושי מיותר באופן משמעות דגימות רפואיות באמצעות רחפנים, אשר מפחיתה הובלת

להאיץ את המשוב לבדיקות קריטיות  ההובלה. בנוסף, ההעברה עשויה לאורך תהליך

  )4(ראו מקור  הדרושות לחולים ולעובדים רפואיים.

 

 ספרד: .5

. (ראו במרכז רפואי בעיר סֹוריה שבצפון ספרד החלו להשתמש בשקיות זבל כדי להתמגן

  )7מקור 

 

 ארה"ב: .6

המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן ייעצו לאנשי הסגל הרפואי אשר מטפלים בחולי קורונה   .א

לנקוט אמצעי זהירות מקסימליים. עליהם ללבוש חלוקים, כפפות, משקפי מגן ומסכות 

 או מסכות סינון אוויר PAPR ים גם ללבוש מכשירי. הם יכולN95מיוחדות, כמו מסכות 

 ב') 8ר ר מכסות את כל הראש. (ראו מקואש

הנשיא טראמפ עדכן במסע"ת כי ארה"ב בוחנת את היעילות של בדיקת קורונה מסוג חדש   .ב

). הבדיקה החדשה הרבה פחות פולשנית Self-Swabהמבוססת על "משטח גרון עצמי" (
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 8200יחידה 
וק נעימות, אך יש לוודא מה רמת הדי-מהבדיקה המקובלת הקיימת, וגורמת לפחות אי

 ג') 8(ראו מקור  .שלה באבחון המחלה

 

 נורווגיה: .7

במקרים של הופעת סימפטומים כמו חום גבוה או שיעול, ניתן להשתמש בשירות אינטרנטי 

אינו מספק, ניתן להתקשר  לקבלת מידע על הצעדים שבהם יש לנקוט. אם המידע האינטרנטי

הדבקת הסגל ת חולים לבתי החולים ומידע המקוון היא מניעת הגעלשירות טלפוני. מטרת ה

  )10מקור ואי ואזרחים נוספים. (ראו הרפ
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  מקורות 8200יחידה 
  

 טאיוואן: .1

 )Taipei Hospitalתר בית החולים של טאיפיי בטייוואן (א  .א

https://www.tph.mohw.gov.tw/?aid=301&page_name=detail&iid=1465   

 של נשיאת טייוואן Twitter-חשבון הפרסום ב  .ב

https://twitter.com/iingwen/status/1239832080088829952   

 סינגפור: .2

 CNAתחנת הטלוויזיה כתבה באתר   .א

-better-https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/singapore

12535076-sars-than-19-covid-handle-to-prepared   

 CANלוויזיה כתבה באתר תחנת הט  .ב

-read-big-the-https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid19

12538406-healthcare-frontline-by-sacrifices-untold  

 CNBCכתבה באתר החדשות   .ג

-and-robots-using-is-china-https://www.cnbc.com/2020/03/18/how

coronavirus.html-the-combat-to-telemedicine  

 The Robot Reportכתבה במגזין הטכנולוגיה   .ד

-robot-more-prompts-pandemic-19-https://www.therobotreport.com/covid

worldwide/-usage  

 קוריאה הדרומית: .3

 הנחיות להתמודדות מול נגיף הקורונה המפרט PDFקובץ   .א

http://ncov.mohw.go.kr/upload/ncov/file/202003/1583112616462_202003021030

16.pdf   

 Medical World News רפואיותהחדשות כתבה באתר ה  .ב

=1510934645http://www.medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx  

 YNA חדשותהאתר כתבה ב  .ג

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200228117900053   

 LifeInכתבה באתר החדשות   .ד

ein.news/news/articleView.html?idxno=6242http://www.lif   

 סין: .4

  כתבה באתר הפורום הכלכלי העולמי

-to-drones-using-is-china-ways-https://www.weforum.org/agenda/2020/03/three

coronavirus-fight/  

 גרמניה: .5

  של מכון רוברט קוך, סוכנות ממשלתית לבקרת מחלות ומניעתן כתבה באתר

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Pa

tientenversorgung.html 
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 8200יחידה 
 בריטניה: .6

 The New York Timesהעיתון כתבה באתר 

-nhs-doctors-https://www.nytimes.com/2020/03/18/world/europe/uk

coronavirus.html 

 ספרד: .7

  El Confidencialכתבה באתר העיתון 

-sanidad-19/coronavirus-03-https://www.elconfidencial.com/espana/2020

escasez_2505735-material-mascarillas-epis-medicos/  

 ארה"ב: .8

 ומניעתןהאתר הרשמי של המרכזים לבקרת מחלות   .א

patients.html-for-ncov/hcp/caring-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  

 The New York Timesכתבה באתר העיתון   .ב

workers.html-health-https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/11/us/virus  

 Washington Examinerכתבה באתר החדשות   .ג

-trump-process-easier-much-https://www.washingtonexaminer.com/news/a

test-coronavirus-swab-self-of-potential-touts   

 איטליה: .9

  צו רשמי ממשרד הבריאות

-http://www.scuolavergacatania.edu.it/wp

1.pdf-content/uploads/2020/02/aggiornamento230220201413f.pdf  

 נורווגיה: .10

 הבריטיאתר שירות הבריאות 

19-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus  

 אוסטרליה: .11

 אתר משרד הבריאות

-advice-ealth.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/interimhttps://www.h

-coronavirus-confirmed-or-suspected-with-persons-of-care-inpatient-non-on

ppe.pdf-equipment-protective-personal-of-use-including-19-covid-2019-disease 

 קפריסין: .12

 In-Cyprusכתבה באתר החדשות   .א

-part-as-areas-isolation-designate-authorities-19-cyprus.com/corovid-https://in

preparations-of/  

 Cyprus Mailכתבה באתר העיתון   .ב

-to-go-to-not-told-public-mail.com/2020/03/19/coronavirus-https://cyprus

closed-is-it-as-hospital-limassol/ 


