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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 22מסמך מספר 

 במדינות אירופה נםומיגוהצוותים הרפואיים התנהלות 

, בהתאם. הקורונה נגיףב במאבק קריטי משאב םה רפואי וציוד רפואה צוותי .1

: הכשיר האדם כוח מצבת לשימור מגוונים צעדים נוקטות אירופה מדינות

 חולים שינוע, ומחוזות אזורים בין צוותים שינוע, נוסף אדם כוח גיוס

שם ל םובדיקת רפואיים צוותים ומיגון בבתי החולים עומסה להפחתת

 .כשירותם וידוא

 כשלעצמו אינו מספק ח אדם בעל הכשרה רלוונטיתוגיוס מסיבי של כ .2

צוותי רפואה רבים  ם שלבידוד נוכחבתי החולים, בבהתמודדות עם העומס 

 .מדיניות סדורה להשבתם לעבודה עדריוהמחשש להדבקה בנגיף 

להתמודדות עם השפעת הנגיף על צוותי הרפואה שגובשה ברוסיה המדיניות  .3

צוותי הרפואה  את לשמראפשרה  )בדיקות שבועיות; נוהל חיטוי מחמיר(

 .לאורך זמן גברםולת

מדיניות ייעודית להגנה על צוותי של ממליצים לבחון יישום בהתאם,  .4

ות מצבם והאפשרוניטור שוטף של הצוותים המשלבת מיגון  ,הרפואה

 .שנדבקו בנגיף

 משמרות הפרדת באמצעותמתאפשר  הצוותים הרפואיים ם שלכשירות שימור .5

 של הגיוס והכשרו מרפאותלבתי החולים ולתקינת מיגון אחידה  ,תמוחלט

 (.; רופאים בגמלאותכוח אדם נוסף )סטודנטים

מניעת שם לבדיקות שגרתיות לצוותי הרפואה ביצוע  בחוןלמומלץ  .6

להחזיר  כדיניטור מתמשך  –של הידבקות  הובמקר ;הצוותים בקרבהדבקה 

 .האפשרצוותים רפואיים מבידוד מוקדם ככל 
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 רפואי אדם כוח גיוס

ורים המוכים באז תות הבריאות המקומיונגיף הקורונה גורם לעומס רב על מערכ .1

ים, ימגיעים לתפוסה מלאה והצוותים הרפואברחבי אירופה. בתי החולים 

 מדינות של. ממחקר רבשחלקם נדבקים בנגיף, מצטמצמים ונתונים ללחץ 

ח אדם נוסף והמדינות מנסות לגייס כ שכמעט כל נראה באירופה נבחרות

 .עבור התמודדות עם הנגיףבבעל הכשרה רלוונטית 

גויסו  במדינות כמו איטליה, גרמניה, ספרד ובריטניה - נוסף אדם כוח גיוס .2

חלק מהגמלאים שהוחזרו  .מלאותרופאים בגעשרות אלפי סטודנטים לרפואה ו

 עובדי תעשיית התעופה. מכךמתו כתוצאה אף ובנגיף נדבקו לעבודה בבריטניה 

 כדיסיוע רפואי ברמה בסיסית הגיש מוכשרים ל ,שנותרו ללא עבודה בשוודיה,

 .ח עזר נוסףולהוות כ

וברוסיה בגרמניה מגויסים אנשי רפואה צבאית  - המקומי הצבא התגייסות .3

 מבצעים גורמי הרפואה הצבאיים הכשרות ייעודיות להתמודדות עם הנגיף.

כפי  ,המדינה ברחבי רפואיים צוותים משונעים בשוודיה -שינוע צוותי רפואה  .4

הם  מטופליםה בצרפתלסייע באזורים העמוסים יותר.  יכד ,שנעשה גם בשגרה

צוות  ולצידםפחות עמוסים לאזורים  מותאמת רכבת באמצעותשמועברים 

בשאר  השגחה במהלך הנסיעה.שם מרדים ושתי אחיות( לרופא מצומצם )רופא, 

 .העומס חרף, מאמצי שינוע משמעותיים אין המדינות

 רפואיים צוותים מיגון

צוותי הרפואה, הנמצאים בחזית ההתמודדות עם נגיף הקורונה, נאלצים  .5

הצוותים וכאלו החשודים כנשאים כחלק מעבודתם. בנגיף  חוליםלהתמודד עם 

לא לצאת ממעגל העובדים ולהעמיס בכך  כדי ,להישמר מפני הידבקותנדרשים 

 . עוד יותר על מערכות הבריאות
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ם, נראה כי במרבית המדינות יהצוותים הרפואישל דבקות ילמרות החשש מה .6

מרביתן נשענות על המלצות  ,זאת עם. תקינה אחידה למיגון עדיין אין שנחקרו

לא  עד כה פה באירופה.הבריאות הסיני שפורסמו לפני התפרצות המג משרדשל 

 פורסמו תקינות רשמיות בגרמניה, באיטליה ובשוודיה.

דרום ב. באותה מדינהשונים באזורים כמו כן, קיים שוני בין תקינת המיגון  .7

המדינה )מוקד התקינה מחמירה הרבה יותר מאשר בצפון  , למשל,איטליה

אזורים מסוימים בוחרים , כמו כןחשש להיקלע להידרדרות. ההתפרצות(, מ

  .את היקף כוח האדם לאור חוסרים בציוד בסיסילעיתים לרדד 

 בציוד מחסורה מביאכגון ספרד או בריטניה,  ,בהן קיימת תקינהש במדינותגם  .8

 מנוהלים כל אלו במדינות .זמן לאורך פעמי-חד בציוד שימושלו לאלתור

על  נוסףחשודים באזורים מבודדים ייעודיים. לנוגעים לחולים או ההתהליכים 

 תהליכים בעת למיגון הנוגע יותר מחמיר נוהל גם קיים המדינות מרביתב, כך

 כלוהטיפולים  של חדר חיטוימבוצע ברוסיה  .1רוסוליםיאסיכון רב לפיזור  יבעל

 .מטופל כל בקבלתמוחלף  הצוות של הציוד

 באמצעותבין גורמי הרפואה והציבור הרחב  מנסים לצמצם את המגע בצרפת .9

מתבצע אבחון  כך .מוקד או עם רופאהתייעצות בטלפון עם ה הרחבת

 מרחוק וניתן להגן על הצוותים הרפואיים.

אמבולנסים באמצעות  משונעים חולי קורונה וחשודים כחוליםבכל המדינות  .11

 .ייעודיים

 

 

 

                                                             
1

, ות ומתן חמצן בקצב גבוהתהליכים כגון אינטובציה, טרכאוסטומיה, ברונכוסקופיה, ניתוח, טיפולי שיניים, הנשמ 
 שכרוכים בפיזור נוזלי גוף
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 :שנחקרומדינות בצוותים הרפואיים  לשלהלן תצורות המיגון  .11

 מדינה
סוג המיגון הנדרש 

 )רגיל(

 בעת מיגון 

 "תהליך מסוכן"

 איטליה

, כת פניםמשקפי מגן, מס

 חלוק, כפפות 

 ומשקפי מגן

 ללא שינוי

 ללא שינוי 2מודל הסיניה –המלצה  גרמניה

 צרפת
מגן פנים מפלסטיק, 

 חלוקי מגן ומשקפי מגן
 ללא שינוי

 ספרד

מסכת פנים 

, חלוק, FFP2כירורגית/

 כפפות ומגן עיניים

FFP2/3 מגן עיניים ,

בעל אטום, חלוק 

שרוולים ארוכים אטום 

 כפפותו למים

 בריטניה

מסכה כירורגית, 

 כפפות, סינר 

 מגן עינייםו פעמי-חד

FFP3 חלוק בעל ,

שרוולים ארוכים 

 פעמי(, כפפות-)חד

 מגן עינייםו

 שוודיה
ללא התייחסות 

 מוגדרת

ללא התייחסות 

 מוגדרת

 רוסיה

כובע, חליפה ממוגנת, 

רספירטור, חיטוי כלל 

 הגוף

 ללא שינוי

 

  

                                                             
2

 .המודל הסיני כולל משקפי מגן, כפפות וחליפת מיגון מלאה 
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 כחולים החשודים יםירפוא בצוותים טיפול

לעומת חולים בנגיף נוהל טיפול שונה לרופאים שנדבקו  אין 3במרבית המדינות .12

מנסות המדינות באמצעותה ש. הדרך העיקרית הרגילה היהאוכלוסיבקרב 

הפרדה בין צוותי רפואה להימנע מהדבקה של הצוותים הרפואיים היא 

עם  .מחלקות בית החוליםבחולי קורונה ואלו שעובדים בשאר מטפלים ה

 זאת, לא זוהתה הפרדה בין משמרות של צוותי רפואה המטפלים בחולי קורונה.

יה, כל נדבק או חשוד בהדבקה בקורונה יעבור שאר האוכלוסבבהתאם להנחיות  .13

במקרה שוודיה חריגה  מראה תסמינים.אינו אם בידוד של שבועיים, גם לנדרש 

והאזרחים  למשך שבועייםשל חולים משום שטרם הוחלט בה על בידוד זה, 

 נעלמותסמינים, גם אם שחלפו השעות לאחר  48נדרשים להיות בבידוד עד 

 תוך פחות משבועיים.ב

לבידוד בהדבקה להיכנס נחשד שבספרד נדרש כל עובד צוות רפואי שנדבק או  .14

עובד ההבדיקה חיובית, נכנס אם לאחריו מתבצעת בדיקת קורונה. ושל שבוע, 

הקלה הבדיקה שלילית וחבר הצוות חש אם לבידוד של שבועיים נוספים. 

ותוך  םמסוכניתוך הימנעות מטיפול בחולים בתסמינים, הוא מוחזר לעבודה 

  . מעקב אחר תסמינים

 בספרד מוחזרים  עקב המחסור ברופאיםלמרות הכללים הנוקשים,  .15

 - בדיקת קורונה נוספתאנשי צוות רפואי לאחר שבוע בידוד, גם ללא 

בה כרבע מהרופאים נמצאים שבבריטניה, . מציגים תסמינים שאינםבהינתן 

אך בבתי החולים,  מוחים הרופאים על השארתם בבית למרות העומס בבידוד,

 .להנחיותעתה הם מצייתים  לעת
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 .איטליה, גרמניה, צרפת, בריטניה ושוודיה 
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שבוע גם בהיעדר תסמינים, ל אחתצוותי הרפואה ברוסיה נבדקים  כל .16

בקרב דבקות ילשלוט בהלנסות כדי  ,קיימים תסמינים אם ובאופן מיידי

היקף רחב שישנו . להבנתנו, הדבר אפשרי בעיקר בשל העובדה הללוהצוותים 

 .  לפי דיווחיה של רוסיה ,במדינהבדיקות קורונה של 

 והמלצות סיכום

 נגיףב במאבק ביותר החשוב המשאבם ה הציוד הרפואיו צוותי רפואה .17

ח אדם בעל וגיוס מסיבי של כ הנרא במרבית מדינות אירופה. הקורונה

, פרמדיקים צבאיים( רופאים בגמלאות)סטודנטים לרפואה,  הכשרה רלוונטית

בתי החולים. ברוסיה אף הוקמו מרכזים ב לעזרה בהתמודדות עם העומס

 ייעודיים להתמודדות עם הנגיף ונבנו הכשרות ייעודיות שמעביר הצבא.

 ייעודיתבמרבית מדינות אירופה לא נוסחה מדיניות למרות הגיוס המסיבי,  .18

איש צוות רפואי  אםכך ש ,שמטרתה החזרת צוותי רפואה במהירות מבידוד

גם ומצריך מחליף. להבנתנו, משך שבועיים בהוא מבודד  חשוד כחולה קורונה

בשל המחסור הנוכחי  ליישמהמורכב יהיה  תנוסח מדיניות כזו אם

בעקבות המחסור בצוותי רפואה והרצון  .ותבערכות בדיקה במרבית המדינ

להגן עליהם, נמשכת המגמה של צמצום המגע בין צוותי הרפואה והציבור 

 מתן מענה דיגיטלי וטלפוני. באמצעות

בדיקות  לא חסרותפי דיווחיה( ל )עבשונה ממרבית המדינות שנחקרו, ברוסיה  .19

התמודדות עם השפעת לשגובשה במדינה מדיניות ייעודית קורונה, ונראה 

הלי ונוצוותים בדיקות שבועיות לובכלל זאת  ,הנגיף על צוותי הרפואה

ים, ירפואהצוותים השל מרבי שימור אלו מאפשרים  .חיטוי מחמירים

 והכשרתו במתקנים ייעודיים.ח אדם נוסף ובמקביל לגיוס כ

עיבוי המענה הדיגיטלי והטלפוני שניתן ממליצים על אנו לאור האמור לעיל,  .21

ה. יהחשיפה של צוותי הרפואה לאוכלוסיאת  כדי להקטין ,מבודדיםללחולים ו
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מנע ילה כדיהרופאים  לבצע בדיקות שגרתיות לכלבמקביל, ממליצים 

לבצע ניטור מתמשך  דבקותיובמקרים של ה ,צוותי הרפואה בקרבמהדבקה 

 האפשר.להחזיר צוותים רפואיים מבידוד מוקדם ככל  כדי

תקינת מיגון  וניסוח תמוחלטהפרדת משמרות , ממליצים על על כך נוסף .21

ים שיוגדרו בבמצועבור טיפול בשגרה ב בתי החולים והמרפאותאחידה בין 

 בבתי לווסת את העומס כדיהעברת חולים "מסוכנים". כמו כן, נמליץ על 

העומס במוקדים  את להקלכדי ח אדם וכ ה שלגיוס והכשרעל ו החולים

 .העיקריים
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