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 שלום רב,

 .ת הקורונהנושא ההתמודדות מול מגפמהעת האחרונה בלהלן מספר עדכונים ודגשים 

 

 כלל הצוותים:

 

לאור התפשטות נגיף הקורונה נפוצות ברשת ובפורומים השונים הנחיות מקצועיות לטיפול בחולי קורונה. מיותר  .1

 לציין שחלקן נכונות יותר וחלקן פחות.

אגף הרפואה ער ומודע לנושא המקצועי ונערך לביצוע ההתאמות הנדרשות בהתאם לסביבת העבודה והאמצעים 

 העומדים לרשותו.

 עד לפרסום הנחיות רשמיות אבקש להקפיד על הבאים:

 יש להיצמד לפרוטוקולי העבודה הרשמיים ובפרט לטיפול התרופתי ומינוני התרופות. .א

ולפיכך עלינו לרכז את  תייף במנגנון הדבקה טיפלהקטנת הפצת הנגהרוב המוחלט של ההמלצות נוגע  .ב

 המאמץ במניעה ככל הניתן של רסס טיפתי מהמטופל ובמקביל מיגון אנשי הצוות המטפל.

 בעלי זקנים: .2

בעלי זקנים לא ישובצו  –לפיכך  .ות איש הצוות לאור אטימה לא מלאההזקן פוגם במידה מסוימת בהתמגנ

למקרי משמרת )ובתוכם גם  – מצד שניכגון דגימת מטופלים והעברת מטופלים מאומתים. למשימות אלקטיביות 

וכל אחד יעשה  חשד לקורונה( מוזנקים כל הצוותים כולל בעלי זקנים. על כולנו להבין את המצב בו אנו נמצאים

  נו.כהבנתו בנוגע לזק

 התמגנות מלאה במקרי קוצר נשימה: .3

מטופלים עם תמונה קלינית של פנאומוניה )מחלת חום  לרבותפן מלא כנדרש בכל חשד לקורונה יש להתמגן באו

 חריפה שלהערכתנו מגיעה על רקע זיהומי( גם ללא רקע אפידמיולוגי. 

 בכל מקרה שכזה יש להעביר דיווח לבית החולים.

מספקת ניתן ת זו איננה ול במשקפי חמצן, במידה והתערבוטיפככל שניתן במטופלים עם קוצר נשימה יש לתעדף 

 יתפרסמו בהמשך.לסוגיו נשימתי המטופל הבניהול הנחיות נוספות  .כת חמצןלעבור למס

 פים מקרב הצוותים ועובדים בבידוד:דיווח על נחש .4

)כולל מועד החשיפה, מועד הכניסה לבידוד, נסיבות החשיפה  בכל אירוע שכזה יש להעביר אלי דיווח באופן מידי

 ואם יש צורך בדגימה(.
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 דוגמי קורונה:

 

אבקש להקפיד על שליטה מלאה בסדר הפעולות החל מהגעה למשמרת, דיווח, קבלת תדריך, ווידוא מלאי אישי  .1

ומחסן, דיווחים כנדרש בכ"א משלבי הדגימה, התמגנות נכונה, דגימה כנדרש, הפשטה, שינוע הדגימה ומסירת 

 דיווח.

 קיימות לא מעט תקלות הנובעות מ"טעויות אנוש". 

נוחיותכם מצו"ב קובץ אשר הוכן באדיבות הפראמדיקית דנה פינוס ומסכם את כלל הפעילות הנדרשת בעת ל

 דגימה:

https://drive.google.com/open?id=1B9f1UareukM9qU5CYSh47QHaGhw1hdbH 

 

 שי:באופן אי

 אנו עומדים בפני מערכה שההתמודדות מולה משתנה כל העת וסופה אינו ידוע. 

נפרד  כל אחד מכם הוא חלק בלתיאדגיש כי . לכל מי שנוטל חלק בהתמודדות זוברצוני להודות באופן אישי 

 ועשייתכם חשובה לאין שיעור.מהתמודדות הארגון במערכה זו 

 וערבות הדדית. אבקש לגלות בעת הזו אורך רוח, סבלנות

 

 

 "ככל שהקשיים גדולים יותר, גדולה התהילה כשאנו מתגברים עליהם" )מולייר(

 

 

 בהערכה רבה,

 

 מנחם בלומנטל

 מ"מ מפקח אגר"פ, מרחב נגב.

https://drive.google.com/open?id=1B9f1UareukM9qU5CYSh47QHaGhw1hdbH
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