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 ,מדיקים שלום רבארפחובשים ו

 :שעלו במהלך החודש החולף אבקש לרענן מספר נושאים

 : דוחות רפואיים .1

  ליון הרפואי של המטופל במיון.ידוח רפואי חתום לג חובתנו להכניס -להזכירכם  .בנוגע לדוחות רפואיים חסרים מסורוקהבתקופה האחרונה התקבלו מספר פניות 

 יש להכניס את הדו"ח לקלסר הייעודי שנמצא בעמדת הקבלה. - הדוח הרפואיבדיקות טרם סיום מילוי  \טראומה והועבר להמשך טיפול\םבמידה והמטופל הובא לחדר הל

   כם באופן וודאי למטופלים בבית החולים.ולא ניתן לשיי מהגיליוןמוצאים \. תרשימים רבים נופליםאת פרטי המטופל על תרשימי האק"ג לרשום בנוסף, אנא הקפידו

  מחייבת אישור מהמוקד הרפואי י הטיפולפרוטוקולחריגה מ כל -לתשומת לבכם :טיפול מחוץ לפרוטוקול .2

 המחייבים אישור רפואי:במקרים  –ים מחוץ לפרוטוקול ספר דוגמאות מהעת האחרונה לטיפולמ 

 .מתן נוזלים למטופל עם חולשה ורמות סוכר גבוהות על ידי צוות אמבולנס רגיל 
 .מתן אינהלציה למטופל עם חשד לדלקת ריאות 

 ידית.א מצוי בסכנת חיים ממתן דורמיקום למטופל באי שקט אשר ל 
 במצבים של מוות וודאי(  מנעות מפעולות החייאהיהפסקת החייאה או ה(. 

 
 :התפרצות מחלת החצבת .3

 ובכדי למנוע התפשטות של המחלה ופגיעה באנשי צוות יש להקפיד על הדברים הבאים: מחלת החצבתעליה משמעותית במספר המקרים של בשל 

 בכל מקרה של מענה למטופל הסובל ממחלת חום ושיעול יש להתמגן בכפפות ומסכת פנים. 

 .טיפול/פינוי של מטופל שאובחן כחולה חצבת או שהרופא המטפל חושד שמדובר בחצבת יש למלא דו"ח חשיפהבכל 

ריענוןלצוותים
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 :מיגון ואופן החיטוי  חשיפה אפשריות, טיפול,דרכי ובילים, כולל מחוללי המחלות המרשימה של הבאה תוכלו למצוא טבלה ב: מחלות זיהומיות .4

 חיטוי אמבולנס וציוד מיגון מגע מיגון נשימתי חיסון וטיפול תרופתי דרכי העברה המחלה

 Aהפטיטיס  – Aצהבת נגיפית  
העברה במגע, הפרשות ונוזלי גוף, 
לנגיף עמידות גבוהה ולכן תיתכן 

 העברה משנית

( לאחר HAVחיסון ניתן בילדות )
הדבקה אין טיפול, משפחת החולה 

 מקבלת חיסון נוסף
- 

כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 
 אם יש נוזלים,  -והפרשות. חליפה

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה

 Bהפטיטיס  - Bצהבת נגיפית 
העברה במגע, הפרשות ונוזלי גוף, 
לנגיף עמידות גבוהה מאוד, גם  על 

 משטחים ובהעברה משנית

 .מחוסניםצוותי רפואה וקהילה 
נוסף בהתאם חיסון  -לאחר חשיפה

 לרמת נוגדנים
 

כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 
 .אם יש נוזלים -והפרשות. חליפה

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה

 Cהפטיטיס  - Cצהבת נגיפית 
העברה במגע, הפרשות ונוזלי גוף, 

לנגיף עמידות על משטחים 
 בהעברה משנית

אין חיסון. קיים טיפול ניסיוני למי 
  שנדבק

כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 
 אם יש נוזלים,  -והפרשות. חליפה

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה

 אין צורך בטיפול ברמה שלנו אין שחמת הכבד )צירוזיס(
לאחר שלילת הפטיטיס 

אין צורך  -לסוגיו השונים
 במיגון

לאחר שלילת הפטיטיס לסוגיו 
 אין צורך במיגון -השונים

אין צורך  -שלילת הפטיטיס לסוגיו השונים לאחר
 בחיטוי

 איידס
דם, נוזלי נרתיק, זרע. עמידות 
הנגיף באויר נמוכה מאוד, אין 

 העברה בנוזלי גוף אחרים.

אין חיסון, יתכן ויינתן טיפול למי 
 שנחשף

- 
כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 

 .אם יש נוזלים -והפרשות. חליפה
 נס משאריות דםניקוי וחיטוי האמבול

 שחפת
חשיפה דרך מערכת הנשימה 

 לתרסיס שהחולה פולט
טיפול אנטיביוטי ממושך תחת 

 פיקוח למי שנדבק

לצוות ,  N95מסיכת 
אף לחולה -מסיכת פה

ונסיעה באמבולנס ללא 
 מזגן, חלונות פתוחים.

 כפפות.
ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה. 

השמדת ציוד אוורור האמבולנס לאחר הפינוי. 
 נשימתי

 מנינגיטיס
נוזלי גוף, הפרשות ומערכת 

 הנשימה. בהתאם לסוג המחולל
טיפול אנטיביוטי מניעתי לכל מי 

 שנחשף למנינגיטיס חיידקי
 אף.-מסיכת פה

כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 
 אם יש נוזלים,  -והפרשות. חליפה

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה

נוזלי גוף, הפרשות ומערכת  מנינגוקוקסמיה
 הנשימה. בהתאם לסוג המחולל

 אף.-מסיכת פה טיפול אנטיביוטי
אם יש  -ת מיגון נגיפיחליפ, כפפות

 נוזלים
 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה

vancomycin resistant 
enterococci  - VRE 

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון. - אין צורךלא מזיק לאנשים בריאים,  מגע בנוזלי גוף והפרשות

MRSA ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון. - לא מזיק לאנשים בריאים, אין צורך מגע בנוזלי גוף והפרשות 

clostridium difficelie ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון. - אין צורךלא מזיק לאנשים בריאים,  מגע בנוזלי גוף והפרשות 

CRE 
מגע בנוזלי גוף, מערכת הנשימה 

 והפרשות
 לא מזיק לאנשים בריאים, אין צורך

אף -מסיכת מסיכת פה
 לחולה

 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון.

Acineobacter  ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון. - לא מזיק לאנשים בריאים, אין צורך והפרשותמגע בנוזלי גוף 

מגע בנוזלי גוף, מערכת הנשימה  שעלת
 והפרשות

חיסון ניתן באופן שגרתי בילדות 
(DTaPלאחר הדבקה אין טיפול ) 

לצוות,  N95מסיכת 
אף לחולה -מסיכת פה

ונסיעה באמבולנס ללא 
 מזגן, חלונות פתוחים.

כפפות. להימנע ממגע עם נוזלי גוף 
 .אם יש נוזלים -והפרשות. חליפה

ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה. 
אוורור האמבולנס לאחר הפינוי. השמדת ציוד 

 נשימתי

 חצבת
נגעים טריים, מערכת הנשימה 

 והפרשות
חיסון ניתן באופן שגרתי בילדות 

(MMRלאחר הדבקה אין טיפול ) 
 ניקוי וחיטוי האמבולנס מהפרשות החולה כפפות. חליפת מיגון. אף לחולה-מסיכת פה

 
 בברכה,

 מג"ר תומר קפלן
 פקח אגר"פ מרחב נגבמ


