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 8200יחידה 
  חוסרים של ציוד רפואי

  

  יוואןאט .1

יוואן חתמה על הסכם עם ארה"ב בה מתחייבת הראשונה לספק לארה"ב א, ט180320-נכון ל

. (ראו טאיוואןחליפות מגן ל 300,000מסכות כירורגיות ובהתאם ארה"ב תספק  100,000

 )א' 1מקור 

 

 סינגפור .2

, כגון personal protective equipment – PPEנראה כי קיים מחסור במוצרי 

מסכות, משקפות, מגני פנים, כפפות וחלוקי הגנה לעובדי הבריאות. המרפאות 

 )א' 2ראו מקור (הכלליות הוציאו הנחיות לשימוש נכון בציוד כדי שלא יתבזבז. 

  

 הדרומית קוריאה .3

 קוריאהרבים דיווחו כי ישנו מחסור אדיר בציוד רפואי בעד סוף חודש פברואר אתרי חדשות 

הדרומית, חוסרים במסכות מגן, לבוש מגן, כפפות ועזרי חיטוי הינם החמורים ביותר. אולם, 

לא נראו דיווחים מסוג זה יותר ומצוין כי המדינה מצליחה לשים ידה על  190320נכון לתאריך 

 ב') 3-א' ו 3(ראו מקורות  התפשטות המגפה והטיפול בה.

  

 סין .4

נראה כי עיקר החוסרים בציוד רפואי בסין היה חוסר בציוד להגנה אישית, נכון לתאריך 

 א') 4 ראו מקוררפואי למדינות אחרות. ( סין תורמת ציוד 130320

  

 גרמניה .5

מכונות  10,000מכונות הנשמה הזמינה הממשלה כמות של  25,000בזמן שבגרמניה ישנן   .א

 א')  5 ראו מקורהגרמנית. ( Drägerנוספות מחברת 

הדרומית  קוריאהבנוסף מדווחת גרמניה על מחסור מסכות, עם זאת מצטרפת גרמניה ל  .ב

ומודיעה על איסור ייצוא של מסכות. גרמניה מנחה את הרופאים במדינה להשתמש 

 ב') 5א' ו  5 ראו מקורשנית במסכות החד פעמיות שהם מקבלים (

מדווח המצב הקיים שבו  Spiegelדשות הגרמני באתר הח 130320בכתבה שפורסמה ב  .ג

גם במצב של שגרה חסר כוח אדם במחלקות הטיפול הנמרץ וכי לא ניתן לאייש מספר רב 

של מיטות. בכתבה מציינים כי מצב זה רק הולך ומחמיר לאור התפשטות הנגיף בגרמניה 

 ג') 5 ראו מקורוהביקוש העולה למיטות חולים. (

רופי מאחדות כוחות על מנת לרכוש ציוד רפואי נחוץ יאיחוד האיש לציין כי מדינות ה  .ד

 ה') 5 ראו מקורלהתמודדות עם המשבר, בניהן גרמניה. (

  

 ב') 6-א' ו 6 ות(ראו מקור בריטניה .6

 000,20, מכונות הנשמה, פקידי בריאות משערים כי בריטניה תצטרך עוד Ventilators  .א

 מכונות הנשמה.
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 8200יחידה 
שבלונדון העלה כי עלול  Imperial College-צוות מהמיטות טיפול נמרץ, מחקר של   .ב

 מיטות טיפול נמרץ. 000,50-להיות צורך ב

 ניה נדבקו בנגיף אף הם, בנוסף לכךצוות רפואי, חלק נכבד מצוותי הרפואה בבריט  .ג

 מכונות הנשמה דורשות תשומת לב מסביב לשעון של אחיות ורופאים המומחים בתחום.

בדיקות עד כדי שמנסים כל מיני שיטות כמו שימוש במכונות בדיקות קורונה, אין מספיק   .ד

 לקבוע בוודאות מוחלטת האם נמצא הנגיף.בשיטה זו לא ניתן  ,רנטגן

 יםציין כי מתחיל St Mary’s Hospitalרופא בבית החולים  Dr. Gardinerציוד מגן,   .ה

 גמר אספקות ציוד מגן.ילה

 אספקת חמצן וציוד עבור מכונות ההנשמה.  .ו

  

  ספרד .7

 א'] 7ראו מקור [כתבה  El Confidencialפורסם באתר העיתון  19/03/20בתאריך   .א

אר מחסור במסכות מגן, ערכות והעוסקת במחסור הציוד הרפואי בספרד. בכתבה מת

 150,000בדיקות וציוד מגן לשירותים. כמו כן, נמסר כי פעילות המשמר האזרחי להשגת 

 מסכות מגן מהמגזר הפרטי הופסקה. 

) ממשרד הבריאות לבתי החולים, בו נטען כי 180320השיג מכתב שנשלח אתמול ( עיתוןה  .ב

ספרד עומדת בפני מחסור בציוד ולנוכח המצב אי אפשר להמשיך ליישם את ההמלצות 

 הקיימות. 

בנוסף, במכתב הועלתה האפשרות שהקשר בין הצוותים הרפואיים לחולים ייעשה ללא   .ג

רייה שבצפון מרכז ספרד החלו להשתמש בשקיות סוכות. כמו כן, במרכז רפואי בעיר מס

 זבל כדי להתמגן. 

במכתב נמסר כי במקרה בו אין מסכות מגן, על הצוות הרפואי להקפיד על מרחק של שני   .ד

 מטרים מהמטופלים ואף מציע שימוש חוזר בציוד. 

שבדרום מחוז מדריד מסר  Severo Ochoaחבר באיגוד העובדים של בית החולים   .ה

. כמו כן, הוא סיפר כי FP3-ו FP2י ישנו מחסור בציוד, בפרט במסכת מסוג לעיתון כ

 מבצעים סריקות לחולי קורונה ללא המיגון הנדרש.  CT-טכנאי ה

דובר משרד הבריאות, פרננדו סימון, הודה במחסור בציוד במסגרת מסיבת העיתונאים   .ו

המלאים יתוגברו בימים אך ניסה להרגיע וציין כי ייתכן ו 18/03/20היומית שלו בתאריך 

 הקרובים.

כי אין מיטות, כיסאות  ב'] 7[ראו מקור איגוד העובדים של מדריד פרסם בטוויטר   .ז

הנמצאים במחלקות  בעקבות ריבוי החולים Severo Ochoaומסכות בבית החולים 

 המיון בביה"ח.

'ז, ספרד, פדרו סנצאש ממשלת נשיאת מחוז מדריד, איזבל דיאז איוסו, שלחה מכתב לר  .ח

מיליון מסכות עבור בחולים והצוותים  14-ערכות בדיקה וכ 600,000-בבקשה לשלוח כ

חליפות חסינות מפני  64,000חלוקים,  254,000הרפואיים. בנוסף, נשיאת המחוז מבקשת 

מיטות. (ראו  223-וניטורים ומ 315חבילות של כפפות,  7,000משקפי מגן,  60,000מים, 

 )ג' 7מקור 

פרד החלו לייצר תכנית הגבלת שימוש במכונות הנשמה. במספר בתי בתי חולים בס  .ט

 Vallחולים מעריכים את גילו של המטופל יחד עם מצבו, ובאחרים, כמו בביה"ח 
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d'Hebron 80, בית החולים הגדול בברצלונה, מנסחים פרוטוקול לפיו חולים מעל גיל 

יחוברו למכונות חמצן אך  עם מחלות רקע 70-80הלוקים בדמנציה או חולים בין הגילים 

 )ד' 7לא למכונות הנשמה. (ראו מקור 

  

  

  מתגייסות למאמץ ומגבירות ייצור חברות לציוד רפואי אשר

  

  )ב' 1ראו מקור ( יוואןאט .1

שלה  Twitter-יוואן, בחשבון הא, נשיאת טIng-wen, פרסמה 1032בשעה  170320בתאריך   .א

יוואן עובדת בשיתוף פעולה יחד עם חברות פרטיות על מנת לייצר פס ייצור אכי ממשלת ט

 Makalotללבוש מיגון עבור רופאים אחיות ומגיבי חירום ראשוני. אחת מהיצרניות הינה 

Industrial.יצרנית ביגוד , 

מסרטון אשר העלתה באותו ציוץ, נראה כי הם מייצרים חלוקים מבודדים וחליפות מגן   .ב

הכוללים פס אדום אשר חסין בפני מים (בגלל שבתפירת ביגוד ישנם חורים של מחטים, הם 

גורמים לכך מים ואשר חוסמים את המנעו את החדירה דרך חורים אלו בעזרת פסים 

 של דם ווירוסים.אטום), ומונע חדירה יהיה שהביגוד 

 

 א') 2(ראו מקור  סינגפור .2

תגייסה ושולחת ללא הפסקה ציוד ה, חברת שירותי אספקה סינגפורית, ST Logisticsחברת 

 .150319-פאות החל מסוף השבוע של הרלמ

  

 הדרומית קוריאה .3

הדרומית בהספקת ציוד  קוריאהלא נראו עדויות לכך שחברות ציוד רפואי נרתמו לעזרת 

 רפואי עבור אזרחיה.

  

 גרמניה .4

, המתמחה בייצור ציוד רפואי אשר ממוקמת בליובק שבגרמניה, מגבירה Drägerחברת   .א

 ייצור של מכונות הנשמה. את ה

לאור הביקוש הרב למכונות הנשמה עובדת החברה מסביב לשעון ומגבירה את הייצור   .ב

במפעליה הממוקמים בשבדיה ובדרום אפריקה. מציינת החברה כי היא מצליחה לייצר 

 כמות כפולה של מכונות מבדרך כלל. 

החברה מציינת כי היא קיבלה הזמנה גדולה של מכונות הנשמה ושל צגים בנוסף   .ג

 100לדוגמה ייצאה החברה  180320ולות הנכנסות מכל העולם, בתאריך ת גדלהזמנו

מכונות הנשמה מגרמניה לאיטליה. עם זאת מדגישה החברה כי הדגש יהיה על החזקת 

 ז') 5 ראו מקורהציוד הקיים ותיקונו. (

 י') 5-ט' ו 5 ותראו מקורמעורבות הצבא: (  .ד

 קארנבאור (-שרת ההגנה הגרמנית קראמפuerKarrenba-Kramp הודיעה כי הצבא (

הגרמני מתכונן לשיתוף פעולה עם ארגונים אזרחיים. בנוסף לבניית צוותי חירום 
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 240לחיילים ולקידום אמצעי הגנה בבסיסים, רכש הצבא הגרמני ציוד רפואי בשווי 

 מיליון אירו ביחד עם משרד הבריאות וסוכנויות פדרליות נוספות.

 מני מציע את כל שירותיו לרשויות קארנבאור מאשרת כי הצבא הגר-קראמפ

 האזרחיות, בניהן בתי חולים צבאיים ואנשי מקצוע מחיל הרפואה. 

 13הבקשות לסיוע מנהלי נענו  50קארנבאור מוסיפה כי מתוך -קראמפ. 

  60בעקבות חסימת הגבולות כמות הרכבים בכבישים הצטברה ויצרה פקק של עד 

צבא מסייע בחלוקת מזון, מים שעות, גם כן ה 20-לומטרים, משך הפקק כיק

 ושמיכות לנהגים בכבישים המהירים.

 .הצבא נרתם לפרויקט המרת בית המלון בברלין לבית חולים לחולי קורונה 

 935ם וכי אנשי מילואי 2,000-גויסו יותר מ 19.3-בנוסף מציינת שרת ההגנה נכון ל 

שי מילואים אנ 120,000קארנבאור -ידי. לטענת קראמפיכולים להתפרש באופן מ

כך  – Eberhard Zornמתארגנים באיגוד המילואים. המפקח הכללי אברהרד זורן (

 במקור) של צבא גרמניה מבהיר כי כל אנשי המילואים עושים זאת בהתנדבות.

  

 ג') 6(ראו מקור  בריטניה .5

יצרניות מתגייסות לעזור לממשלת בריטניה להתגבר על נגיף הקורונה בכך שהן מנסות לייצר 

 רשימת החברות אשר גויסו למטרה זו:רות שזה אינו תחום עיסוקם. להלן מכונות הנשמה למ

 Rolls Royce ,יצרנית בריטית לכלי רכב ומנועים לתעופה. 

 Honda.יצרנית יפנית לכלי רכב , 

 Ford.יצרנית אמריקנית לכלי רכב , 

 Peugeot ,חברה צרפתית גדולה לייצור רכב. 

  

  ספרד .6

שהוכרז, המדינה יכולה להשתמש בציוד שמיוצר במגזר הפרטי. (ראו בגלל מצב החירום   .א

 ה') 7מקור 

תורמי מסכות מסין, אשר נרתמו לעזור לספרד לאחר שזו עזרה לסין כשפרצה המגפה   .ב

בה, הביעו את מורת רוחם מהבירוקרטיה הרבה סביב העברת משלוחי המסכות. 

לוחים לשימוש בספרד. (ראו לטענתם, הנהלים וריבוי המסמכים מעכבים את הגעת המש

 ו') 7מקור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

6 
 

 8200יחידה 
ופתרונות  בתי חולים עם המשבר, מגמות טיפולהתמודדות 

  יצירתיים

  

  טאיוואן .1

 אפליקציות לניהול אנשים בהסגר ובדיקה שהם לא יוצאים מההסגר.  .א

אדם בהסגר על מנת לקבוע את משך  מילוי טופס אינטרנטי עם המקומות בהם עבר  .ב

 הסגר ואם יש צורך במענה רפואי.

 לפירוט ראו מסמך "מדיניות ציבור ורגולציה"  .ג

 

 סינגפור .2

אלו הם תוכניות סינגפור להתמודדות עם קצב עליית החולים כפי שנמסר  180320-נכון ל  .א

 2מקור משר הבריאות הסינגפורי במסיבת עיתונאים שהתרחשה בתאריך המצוין: (ראו 

 ג') 2-ב' ו

 המרה של מחלקות רגילות בבתי חולים למחלקות בידוד. ●

 הפיכת מתקני הסגר למרכזי טיפול לחולים בנגיף. ●

) לבתי חולים פרטיים על מנת לפנות COVID 19העברת חולים במחלות אחרות (לא  ●

 את המחלקות הציבוריות.

דוק אך מאושפזים ממקרי הקורונה במדינה אינם במצב הנדרש לטיפול רפואי ה 80 ●

בבתי חולים בגלל סיבות אחרות כמו בידוד מהאוכלוסיה. במקרה ומספר המקרים 

יעלה יהיה ניתן להעביר חולים אלה למיקום אחר להמשך החלמה. סידורים אלו 

 יעשו בצורה בה יהיה ניתן להחזיר את החולים לבית החולים במקרה ומצבם יחמיר. 

החל  singapore generak hospitalשל בית החולים החניון  200320-בנוסף, בתאריך ה  .ב

 ד') 2(ראו מקור שמש לבדיקת חום למטופלים על מנת להקל על העומס. ל

 

 ד') 3-ג' ו 3(ראו מקור  הדרומית ריאהקו .3

מוצבים בהם  43בדיקות ביום וישנם  אלף 15-, במדינה מבצעים כ170320נכון לתאריך   .א

 נהגים מגיעים ובודקים אותם בתוך כלי הרכב.

בתי החולים במדינה מספקים טיפול לחולים בעלי סימפטומים בינוניים ומעלה. חולים   .ב

 לקורונה או לאגפים ספציפיים בבתי חולים ציבוריים.אלה מפונים לבתי חולים יעודים 

ארגונים ציבורים במדינה מסבים חללים גדולים ומרכזים למרכזי בריאות עבור חולי   .ג

הקורונה. למרכזים אלו נשלחים חולים בעלי סימפטומים קלים עד בינוניים אשר 

 מקבלים טיפול רפואי בסיסי והשגחה.

הדרומית מטופל אשר תוצאות שתי בדיקות הקורונה האחרונות שלו הניבו  קוריאהב  .ד

 תוצאות שליליות משוחרר לביתו.

אנשים הנמצאים במעגל השני של חולה או חולים בלי סימפטומים קלים אשר אין   .ה

במשפחתם מחלות כרוניות, מונחים להישאר בביתם בבידוד למשך שבועיים ולבצע 

קבוצת ניטור מקומית מתקשרת פעמיים ביום לאותם אנשים בדיקות חום גוף מידי יום. 
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בבידוד ומוודא כי הם אכן שוהים בבידוד ומבצעת רישום של המדדים ומצב 

 הסימפטומים.

למרות המאמצים, ישנם מחוזות במדינה בהם לא ניתן יותר לאכלס חולים קשים בבתי   .ו

מיטה פנויה בבית החולים עקב מחסור במקום, וחולים אלה ממתינים בבידוד ביתי ל

 החולים.

  

 סין .4

, ולדבריהם Oseltamivirויראלית בשם -סין, רוב האנשים קיבלו תרופה אנטי, Wuhan-ב  .א

, נוסו HIVלא הייתה לה השפעה ניכרת. מספר תרופות אחרות, כולל תרופות נגד 

במקומות אחרים. החולים הקשים ביותר קיבלו לפעמים טיפול בחמצן או נקשרו למכונה 

את דמם ומוסיפה חמצן, ובכך מצילה את לבם וריאותיהם מביצוע העבודה.  ששואבת

 ה') 4(ראו מקור 

רויים של פלסמת דם מאנשים שהחלימו מנגיף ירופאים בשנגחאי, סין, משתמשים בע  .ב

הקורונה כדי לטפל באלה שעדיין נאבקים בזיהום, ודיווחו על תוצאות ראשוניות 

, אמר כי השימוש WHOהבריאות העולמי, מומחה חירום בכיר בארגון  מעודדות.

יר החסינות בפלזמה היא אכן גישה מבוססת, אך חשוב להגיע בעיתוי הנכון על מנת להגב

 )ז' 4ראו מקור של המטופל. (

, חברה אשר ממוקמת בבייג'ינג ומספקת מערכות מבוססות Cloud Minds Technology  .ג

cloud במרכז ספורט לטיפול בחולי הנגיף.  לרובוטים, תרמו רובוטים לבית חולים שהוקם

הצוות הרפואי האנושי, כיוון ושלט על הרובוטים מרחוק באמצעות פלטפורמת ניהול 

סטים של רובוטים, בתוספת מכשירים  12ובו  070320. בית החולים נפתח בתאריך מידע

, מכיוון Wuhanחכמים אחרים, אך מאז נסגר יחד עם שאר בתי החולים הזמניים של 

ו שנראה כי הסיכון לנגיף הקורונה ברחבי האזור מתפוגג ובתי חולים רגילים הצליח

 )ט' 4 ראו מקורלהכיל מקרים חדשים. (

  

 גרמניה .5

גם בגרמניה החליטו להמיר בתי מלון לבתי חולים עבור חולי קורונה, הראשון יפתח   .א

בברלין ויוקם בעזרת הצבא הגרמני. הממשלה שוקלת להרחיב הצעה זו ברחבי גרמניה. 

מיטות חולים  1,000בכתבה נוספת מציינים כי לאותו בית החולים יוסיפו כמות של 

 ז') 5-ו' ו 5 ראו מקור. (במטרה למנוע מסחור

 Klaus Reinhardtקלאוס ריינהארדט ( קורא 20.3-ר שהתקיים ביום שישי הבמשד  .ב

במקור) ראש האיגוד הרפואי הגרמני לרופאים בגמלאות לסטודנטים לרופאה לבוא לעזור 

 ד') 5 ראו מקורבכל מוסדות הבריאות. (

רפאות רגילות קלאוס ריינהארדט מציע להפוך באופן זמני מ ראש האיגוד הרפואי הגרמני  .ג

לבתי חולים לטיפול בחולי קורונה על מנת להתמקד בטיפול נגד הקורונה ולבודד אותו 

 ח') 5 ראו מקורמטיפול במחלות אחרות. (

בנוסף מציע ריינהארדט לבנות מבנים זמניים או אוהלים לפני בתי חולים בהם חולי   .ד

 ח') 5 ראו מקורקורונה יוכלו להיבדק מבלי ליצור קשר עם חולים מאומתים. (

 רעיונות יצירתיים שקידמה הממשלה:  .ה
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 " הממשלה הקימה אתר לאירועHackathonאירוע עתיד " שהיא ארגנה. ה

, מטרתו של האירוע היא לפנות לציבור הרחב 20.3-22.3 להתקיים בין התאריכים

על מנת למצוא פתרונות יצירתיים למצב הנוכחי. ניתן להגיש אתגרים לתחרות עד 

, לאחר מכן יוכלו המשתתפים לבחור אתגר עליו הם 20.3-בוקר יום שישי ה

מעוניינים לעבוד ולנסות לפתור אותו. באתר מצורפת רשימה מפורטת של אתגרים 

 י') 5 ראו מקורשאותם פרסמו המשתתפים. (

  

 בריטניה .6

לא תינתן מענה לרפואה שאינה דחופה ולא יעשו ניתוחים לא רפואה שאינה קורונה:   .א

 ה') 6-א', ב' ו 6דחופים. (ראו מקור 

בריטניה קוראת לרופאים אשר יצאו לפנסיה לשוב לעבודתם  פתרונות יצירתיים:  .ב

 ב') 6-א' ו 6 (ראו מקור ולהילחם במגפת הקורונה.

  ה') 6(ראו מקור  התמודדות בתי החולים  .ג

 ה-NHS  דורשת מהרווחה לטפל בחולים טריים אשר שוחררו מבתי החולים מוקדם

 כדי לפנות מיטות לחולי הקורונה.

 ישומשו לחולי קורונה. תחדרי ניתוח ומתחמי התאוששו 

 .בתי חולים פרטיים ידרשו לטפל בחולי קורונה 

 שה דרך הטלפון או בשיחת וידאו במקום ביקורים.טיפול אמבולטורי נע 

 ה-NHS ם יהמספקת מיטות בבתי מלון עבור צוות רפואי אשר בני משפחות

 מבודדים.

  

  ספרד .7

, בו Meixoeiroבעיר ויגו שבמחוז גליציה ישנו מתחם בדיקות מהיר מחוץ לבית החולים   .א

 7ליום. (ראו מקור בדיקות  200הנבדקים לא צריכים לצאת מהרכב. במתחם ניתן לבצע 

 ז')

רופאים ואחיות, אשר רובם בשנת לימודיהם האחרונה,  30,000משרד הבריאות שילב   .ב

 ח') 7בבתי החולים. (ראו מקור 

בנוסף, שרת הבריאות של מחוז קטלוניה קראה לכלל הרופאים והאחיות שמתחת לגיל   .ג

 ט') 7או מקור ופרשו בשנתיים האחרונות להשתלב במאמצי המאבק נגד הקורונה. (ר 70

צבא ספרד בנה בתי חולים שדה אשר יספקו שירותים של מיון ראשוני ויכלול חדר   .ד

המתנה, אזור למקורבים, חדר ייעוץ רפואי ויביל של חדר הקרנות רדיולוגיות. בתי 

החולים הוקמו בחניוני בתי חולים בגיחון, באבילס ובאוביידו שבמחוז אסטוריאס. 

בינוניים על מנת להקל על חדרי המיון -בור מקרים קליםמטרתם היא לספק שירותים ע

 י') 7שיוכלו להתפנות לטיפול במקרים חמורים. (ראו מקור 
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רתימת תשתיות דיגיטליות לטובת ניהול מידע רפואי, ניהול 

  לים מרחוק, ניטור חולים והתפשטותחו

  

 טאיוואן .1

 לפירוט ראו מסמך "מדיניות ציבור ורגולציה"

 

 סינגפור .2

  ט)-ו 2תשתיות דיגיטליות: (ראו מקור 

שבסינגפור מתכנן להשתמש  alexandraבית החולים  180320נכון לתאריך  ●

אשר חשודים כנשאי נגיף  ברובוטים על מנת לשלוח אוכל ותרופות למטופלים

 הקורונה.

מנת למפות את ההתפרצות, בנוסף, קיים שימוש ברובוטים, רחפנים ונתונים על  ●

 ולים ולשלוח אספקה. בתי החלחטא את 

אשר כל אחד יכול להצטרף  whatsappו', קיימת קבוצת  1כפי שמצוין בסעיף  ●

 אליה, ולקבל עדכונים מדי יום.

, אשר באמצעותה ניתן לראות רופאים בשיחת speedocשימוש באפליקציה בשם  ●

 וידיאו מהבית.

פריסה של למעלה מאלף אנשי צוות לתמיכה דרך מסמכים במחלקות  ●

 רצות. ההתפ

, מערכת RTLS (Real Time Location Systemשימוש בבתי חולים במערכת  ●

 ניטור. 

  

 ' ה')3(ראו מקור  הדרומית קוריאה .3

הדרומית מבצעת מעקב אחרי האזרחים שלה לטובת זיהוי חולים וניטור  קוריאהממשלת   .א

 על התפשטות המגפה בדרכים הבאות:

  נוכחי, מסלול בעל הטלפון בימים מיקום  –מידע הנשמר בטלפונים הניידים

 האחרונים וכו.

 .קבלות כרטיסי אשראי 

  אפליקציות השומרות מידע רפואי על החולים ומאפשרות לרופאים לראות את

 התפתחות המחלה אצל כל חולה.

הממשלה מסבירה כי היא בעיצומו של משבר בריאותי ולכן מגדירה איסוף מידע פרטי זה   .ב

 כהכרחי.

  

 סין .4

, קבוצת מסחר אלקטרוני Alibaba Group Holding מגייסת את עזרתם שלממשלת סין   .א

, חברת החזקות בע"מ סינית, כדי להרחיב מערכות Tencent Holdings Ltd-סינית ו

, Alipay, 180320-למעקב אחר אנשים הנגועים בנגיף בפריסה ארצית. בתאריך ה

, פרסמה תוסף Alibabaאפליקציית התשלומים שמופעלת על ידי החטיבה הפיננסית של 
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צבעוני המייצג את בריאות התושבים בעיר  QRבשיתוף עם הממשלה שמקצה קוד 

Hangzhou. 

משתמשים בעיר ממלאים טופס מקוון בו עליהם למלא את מספר תעודת הזהות שלהם,   .ב

לאחרונה, וכל תסמינים שעשויים להצביע על מחלה,  Hangzhou-האם הם טיילו מחוץ ל

ול כבד. לאחר מילוי השאלון, המשתמשים מקבלים בטלפונים הניידים כמו חום או שיע

בצבע מסוים, המציין את מצבם הבריאותי. משתמשים עם קוד אדום מונחים  QRקוד 

, אפליקציית צ'אט DingTalkקבוע דרך  Check-inיום ולספק  14להישאר בהסגר למשך 

קוד צהוב מתבקשים . משתמשים עם Alibabaבמקום העבודה שמנוהלת גם על ידי 

ימים, בעוד שמשתמשים עם קוד ירוק יכולים לנסוע בחופשיות.  7להישאר בעיר במשך 

 )ח' 4ראו מקור (

ם וטכניקות זיהוי טמפרטורת בכל הערים המובילות בסין הותקנו טכניקות זיהוי פני  .ג

טענו כי  Hanwang Technology -ו SenseTimeסיניות כמו  AIאדום. חברות  אינפרה

מציעות טכנולוגיה מיוחדת לזיהוי פנים שיכולה לזהות אנשים במדויק גם אם הם  הן

רעולי פנים. אפליקציות סמארטפון משמשות גם כדי לשמור על מעקב אחר תנועותיהם 

 China Mobileשל אנשים ולברר אם הם היו בקשר עם אדם נגוע או לא. חברת הטלקום 

כתיות, והודיעה להם על האנשים שלחה הודעות טקסט לסוכנויות תקשורת ממל

שנדבקו. ההודעות כללו את כל הפרטים אודות היסטוריית הנסיעות של האנשים. 

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור הותקנו גם ברוב המקומות כדי להבטיח שמי שנמצאים 

 )י' 4ראו מקור הסגר לא יצליחו לצאת. (ב

טקסט למפעילות הסלולר, ואלו בזמן שגרה בסין ישנה אפשרות לאזרחים לשלוח הודעת   .ד

שולחות להם בחזרה רשימה המפרטת את האזורים שנכחו בהם לאחרונה על פי איכון 

הטלפון הנייד. ישנם מקומות, כגון תחנות רכבת מסוימות, אשר דרשו מהאזרחים להציג 

 א') 4רשימה זו על מנת להיכנס לתחומם. (ראו מקור 

ן שם ומספר תעודת זהות, ולבדוק האם שהה פותחה אפליקציה בה כל אזרח יכול להזי  .ה

. בקרבת חולה קורונה. האפליקציה מבוססת על מאגרים של רשויות רשמיות של המדינה

 יא') 4(ראו מקור 

  

 יד')-יב' 5(מקור  גרמניה .5

מכון פדרלי בחטיבת משרד הבריאות הגרמני, מעביר דרך אמצעים , RKIמכון   .א

 דיגיטליים (לא פורט אילו) אל ממשלת גרמניה דיווחים על מקרי קורונה ברחבי המדינה.

נראה כי ממשלת גרמניה מעוניינת באפליקציות קיימות לניטור ודיווח על מקרי קורונה,   .ב

אמון  RKIין כי המכון מקור נוסף מצואלו. בכמו גם אלו אשר מיושמות באיטליה בימים 

 אנשי פיתוח אשר אמונים על פיתוחה. 25-על פיתוח אפליקציה כזו, וכי הקצה כ

על מנת  RKIחברת התקשורת טלקום מספקת נתונים על אודות טלפונים חכמים למכון   .ג

 לעקוב אחר חולים פוטנציאליים ומאומתים.

נתונים על הטלפון החכם הלאה. קיים שימוש באפליקציה אשר ככה"נ מעבירה את ה  .ד

באפליקציה זו, כך מתאר גורם בכתבה, יש להכניס פרטים בסיסיים בכניסה אליה, כגון 

ולוודא ש"הכל נקי"  GPS, ולאחר מכן לפתוח 'טיסות אחרונות, מצב בריאותי וכו

באזורך. הגורם מציין כי השימוש באפליקציה זו נעשה גם בכדי לוודא כי בבית הקפה/ 
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סופר אליהם רוצה להיכנס לא התגלו מקרי קורונה בתקופה האחרונה וכי ניתן חנות/ 

 להיכנס אליהם בבטחה.

מהטלפונים של  BIG DATAמתכנן לאסוף נתוני  RKIממאמר נוסף עולה כי מכון   .ה

הציבור הגרמני על מנת לאסוף נתונים באמצעותם ניתן יהיה למגר את התפשטות 

 הווירוס.

  

  ספרד .6

בו המשתמשים יכולים להזין את התסמינים ואת  ]יא' 7ראו מקור במדריד הושק אתר [  .א

חום הגוף שלהם ולקבל בחזרה הוראות והמלצות כיצד לטפל בעצמם. המשתמשים 

שעות על מנת שיתאפשר מעקב אודותיהם במידה ומצבם  12מתבקשים לעדכן כל 

בת מגורים על מנת שהצוותים מחריף. הגולשים מתבקשים להזין מספר טלפון וכתו

הרפואיים יוכלו להגיע אליהם במידת הצורך. אתר זה הושק בעקבות קריסת מוקדי 

 יב') 7החירום והקווים החמים. בקרוב תהיה לאתר גם אפליקציה. (ראו מקור 

הרשויות במחוז וולנסיה עובדות מזה מספר ימים על פרויקט שיאסוף נתונים סלולרים   .ב

במחוז ויאפשר להם להבין את התפשטות הנגיף. הרשויות מעוניינות ממפעילות הסלולר 

לבחון כיצד הגבלות התנועה מסייעות להפחית הידבקויות, לחפש את מוקדי הידבקויות 

המשמעותיים וכן להבין בצורה טובה יותר מהם מוקדי התנועה החשובים של התושבים 

 יג') 7ר ד הנגיף מתפשט. (ראו מקוולהבין מכך כיצ
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   https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3899531וואני: יאאתר חדשות ט  .א
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https://twitter.com/iingwen/status/1239832080088829952  

 סינגפור .2

gps-all-almost-https://www.straitstimes.com/singapore/health/coronavirus-  .א
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 worldwide/-usage 

 html-spur-coronavirus-tech-food-https://news.yahoo.com/analysis.114420798   .ז
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changemakers-https://www.asianscientist.com/2020/03/features/asias-  .ט

 speedoc/-verma-shravan 

better-a.com/news/commentary/singaporehttps://www.channelnewsasi-  .י

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

  

 ה הדרומיתיאקור .3

 –אתר חדשות מדעי   .א

http://www.chemicalnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=1602 

  https://news.joins.com/article/23717213 – בלוג חדשותי  .ב

 –, אתר מדעי ScienceMag  .ג

-have-cases-https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus

success-its-secret-whats-korea-south-sharply-dropped 

 – ניאתר משרד הבריאות הדרום קוריא  .ד

p://ncov.mohw.go.kr/baroView3.do?brdId=4&brdGubun=43&dataGubhtt

un=&ncvContSeq=&contSeq=&board_id=&gubun= 

 ublicaProP – -south-https://www.propublica.org/article/how אתר החדשות  .ה

behind-dangerously-fell-us-the-while-testing-coronavirus-scaled-korea 

  

 סין .4

 .The New York Timesאתר העיתון האמריקאי,  – nytimes.com  .א

, רשת שידורי רדיו וטלוויזיה של ממשל Voice of America אתר – voanews.com  .ב

 ארה"ב.

 .The Straits Timesאתר המגזין הסינגפורי  – straitstimes.com  .ג

 .Toronto Sunאתר המגזין הקנדי  – torontosun.com  .ד

, MIT-השייך ל  Technology Reviewאתר המגזין – technologyreview.com  .ה

 המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, ארה"ב.

 , ארגון חדשות בינלאומי.Reutersאתר  – reuters.com  .ו

hospital/chinese-health-china-https://www.reuters.com/article/us-  .ז

-valid-very-says-who-coronavirus-on-herapyt-plasma-using-doctors

idUSKBN20B1M6-approach 

 seeks-code/china-qr-health-china-rticle/ushttps://www.reuters.com/a-  .ח

-codes-qr-with-coronavirus-track-to-giants-tech-national-of-help

idUSKBN20B10T 

  , אתר חדשות אמריקאי.CNETאתר  –  cnet.com  .ט

 , מגזין בינלאומי.rldGeospatial Woאתר  –  geospatialworld.net  .י

 news.china.com  .יא
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ventilator-https://www.nytimes.com/2020/03/18/business/coronavirus-  .א

shortage.html –  כתבה העוסקת במחסור במכונות הנשמה במדינות שונות, ביניהן גם

 .18.3-ב New York Times-סמה באיתון הגרמניה, הכתבה פור

mask-global-10/the-03-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-  .ב

worse-much-tge-to-about-be-may-shortage –  כתבה העוסקת במחסור הבינלאומי

 .Bloombergבאתר הרשמי של  10.3-במסכות. הכתבה פורסמה ב

staff-highlights-19-https://www.spiegel.de/international/germany/covid-  .ג

68e0084a1f70-b9c0-4683-3884-dc13b683-a-hospitals-german-at-shortages – 

 13.3-כתבה העוסקת במחוסר בכוח האדם בבתי החולים בגרמניה, הכתבה פורסמה ב

 הגרמני. Spiegelבעיתון 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111202/COVID-19-  .ד

-und-dRuhestan-im-Aerzte-ruft-Praesident-Bundesaerztekammer

auf-Mithilfe-zur-Medizinstudierende –  המשדר שהעביר ראש האיגוד הרפואי ביום

 ".Aerzteblatt, פורסם באתר המגזין הגרמני לרופאים, "20.3-שישי ה

risk-high-is-germany-spectator.com/2020/03/18/coronavirushttps://berlin-  .ה

country/ – אתר הרשמי של עיתון כתבה שפורסמה בThe Berlin Spectator. 

to-berlin-infected-8000-https://berlinspectator.com/2020/03/17/germany-  .ו

1/-patients-coronavirus-for-hospital-establish  כתבה אשר מתעסקת בהמרת בית

 The Berlinמלון לבית חולים בברלין, הכתבה פורסמה באתר הרשמי של עיתון 

Spectator. 

, Drägerהאתר הרשמי של חברת  – https://www.draeger.com/en_corp/Home  .ז

 יצרנית ציוד רפואי גרמנית

 https://www.draeger.com/Corporate/Content/23e_corona_effects.pdf – 

 הצהרת החברה בנוגע למצב הנוכחי.

blatt.de/nachrichten/111131/Bundesaerztekammerpraesidehttps://www.aerzte  .ח

Coronakranke-fuer-nur-Spezialkliniken-zu-raet-nt – מגזין הגרמני כתבה ב

 ".Aerzteblattלרופאים, "

כתבה  – html-bundeswehr-e/inland/coronavirushttps://www.tagesschau.d.101  .ט

אתר הרשמי של תוכנית , ב19.3-המסבירה את התערבות הצבא במצב הנוכחי, פורסמה ב

 הגרמני. ARD" בערוץ tagesschau" – החדשות היומית

unterstuetzt-https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111197/Bundeswehr-  .י

Versorgung-medizinische –  ,כתבה העוסקת בהתערבות הצבא במצב הנוכחי

 latt".Aerztebמגזין הגרמני לרופאים, "באתר ה 19.3-פורסמה ב

-האתר הרשמי של אירוע ה – /https://wirvsvirushackathon.org/ressourcen  .יא

"hackathon." 

 https://twitter.com/wirvsvirushack – חשבון ה-rTwitte .הרשמי של האירוע 

kann-app-corona-welt/italien-https://www.br.de/nachrichten/deutschland-  .יב

nachvollziehen,RtiF4Nb-kontakte-risiko 
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tracking-handy-und-data-big-https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/mit-  .יג

corona,Rtai2oF-gegen 

kampf-beim-sollen-daten-elt/handyhttps://www.br.de/nachrichten/netzw-  .יד

helfen,Rtfml1G-corona-gegen 

  

 בריטניה .6

 – , עיתון אמריקניNew York Times-עיתון ה  .א

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

coronavirus.html 

 – הרדיו הציבורית של ארצות הבריתרשת ,NPRאתר   .ב

-steps-k-https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/17/816406904/u

struggling-already-is-system-health-its-but-prevention-coronavirus-up 

אתר אלג'זירה, רשת שידור טלוויזיונית לוויינית רבת השפעה המשדרת בשפה הערבית   .ג

virus-fight-https://www.aljazeera.com/ajimpact/ventilators- – גליתובשפה האנ

200316140019534.html-royce-rolls-asks-uk 

 https://www.bbc.com/news/technology-51909812 – , אתר חדשותBBC  .ד

 – , עיתון בריטיThe Guardianעיתון   .ה

-millions-postpone-https://www.theguardian.com/society/2020/mar/17/nhs

coronavirus-tackle-operations 

  

  ספרד .7

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

escasez_2505735/-material-mascarillas-epis-medicos –  כתבה בנושא מחסור

 .El Confidencialהציוד בספרד באתר 

ציוץ של ארגון  – om/CCOOMadrid/status/1240349266327080961https://twitter.c  .ב

 העובדים במדריד בנוגע למחסור ציוד בבתי החולים.

gobierno-senala-ayuso-diaz-ww.antena3.com/noticias/espana/isabelhttps://w-  .ג

aterial_202003195e733dff7bb43200010fa1c9.html-tenemos –  כתבה בנושא בקשת

 .Antena3נשיאת מחוז מדריד לסיוע במילוי מלאי הציוד הרפואי באתר 

uvi-acceso-20/hospitales-03-https://www.elconfidencial.com/espana/2020-  .ד

respiradores_2507959/-mayores-coronavirus-covid –  כתבה בנושא הגבלת

 .El Confidencialהשימוש במכונות הנשמה באתר 

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

2505735/escasez_-material-mascarillas-epis-medicos –  כתבה בנושא שימוש

 Elבציוד רפואי שמיוצר במגזר הפרטי לאור הכרזת מצב החירום בספרד, פורסם באתר 

Confidencial. 

chinos-donantes-19/hablan-03-https://www.elconfidencial.com/espana/2020-  .ו

todo_2507256/-dificulta-burocracia-la-mascarillas –  כתבה בנושא תרומות
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 Elמסיכות מסין אשר מתעכבות בשל הבירוקרטיה בספרד, פורסם באתר 

Confidencial. 

coronavirus-19/test-03-https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2020-  .ז

coche_2506336/-desde-vigo-hospital – יקות המהירות כתבה בנושא מתחם הבד

 .El Confidencialבעיר ויגו, פורסם באתר 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200319/474259175836/pico-  .ח

residencias.html-30000-medicos-coronavirus –  כתבה בנושא שילוב סטודנטים

 .La Vanguardiaלרפואה ולסיעוד להשתלב בבתי החולים, פורסם באתר 

https://www.lavanguardia.com/sanidad/20200319/474259056464/govern-  .ט

coronavirus.html-estudiantes-medicos-urgente-incorporacion –  כתבה בנושא

בקשת שרת הבריאות של קטלוניה מרופאים ואחיות שפרשו להצטרף למאמצי המאבק, 

 .La Vanguardiaפורסם באתר 

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

campana_2508072/-hospital –  כתבה בנושא בתי חולים שדה באתרEl 

Confidencial. 

 קישור לאתר דיווח עצמי לתושבי מדריד. – /https://webapp.coronamadrid.com  .יא

diagnosis-coronavirus-launches-https://www.thelocal.es/20200319/madrid-  .יב

centre?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter-call-relieve-to-app –  כתבה

בנושא האתר שהושק במדריד בו תושבים יכולים לעדכן לגבי התסמינים שהם חווים, 

 .The Local Spainפרסם באתר 

proyecto-un-prepara-19/valencia-03-https://elpais.com/tecnologia/2020-  .יג

-del-movimiento-el-zartra-para-moviles-de-datos-con-pionero

coronavirus.html –  כתבה בנושא איסוף נתונים ממפעילות הסלולר בוולנסיה, פורסם

  .El Paísבאתר העיתון 


