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 בקורונה למערכה הלאומי ידעוה המידע מרכז
 21מסמך מספר 

 חולי קורונה במצב קלשל מדינות אירופה נמנעות מאשפוז 

 המסמך עיקרי

)איטליה, ספרד, צרפת, הלי הטיפול בחולי קורונה במדינות אירופה וניתוח של נ .1

 לבדיקות הנוגע בכלנהלים דומים מלמד על גרמניה, בריטניה, שוודיה ורוסיה( 

 בין בידוד ביתי ואשפוז בבתי החולים.החולים  ניתובלו קורונה

, אך מדיניות בדיקות מרחיבהנקטו בתחילת משבר הקורונה  מדינות אירופה .2

  .בדיקותערכות מחסור ב נוכח לצמצמן נאלצו

להישאר בביתם עד  כיום מונחים מאומתללא קשר לחולה  םתסמיניבעלי  .3

החולה  ,במצב החמרה אם חלה .מצבם מחמירכן אלא אם  - לירידת החום

להמשך החלמה שוחרר מאז ו טיפול תומךלעוד  זקוק שאינועד מאושפז 

 .בדיקה ייעודית ההחלמה באמצעותוידוא ללא לרוב , בביתו מהנגיף

לבחון מדיניות ממליצים  אנובישראל,  יווצרו עומסים בבתי החוליםאם י .4

בקבוצת סיכון או בסיכון שאינו במצב קל  המאשפוז חוללהימנע דומה: 

רפואיים הצוותים ליתאפשר כך  .ומצב ניטור תוך בביתולבודדו , להידרדרות

 בתי החולים.בעומס ה ויוקלבמקרים קשים להתמקד 

צוות רפואי ייעודי של ת פניּווגבוהה ציבורית משמעת  דורשת זו התנהלות .5

שיחות  ועריכת מערכת ניטור מרחוק לפתח לצורך כך נדרש החולים.לניטור 

צוותי רפואה בבידוד, סטודנטים  בהתבסס על - חוליםלטלפון ייעודיות 

 לרפואה ורופאים בגמלאות.

נבדקים בשגרה כדי לוודא  הבדיקות מנוהלי לרוב מוחרגים רפואייםה צוותיםה .6

 לשימור הבריאותמערכות  פועלות הנגיף. כך שהם בריאים ואינם מפיצים את

ניטור הצוותים את נמליץ לבחון , בהתאם .םהשבתת ולמניעת הצוותים

 .שימור כוח האדם הכשירשם ל הרפואיים דרך קבע
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 אירופה במדינות חולים של האשפוז מדיניות

)איטליה, ספרד, צרפת, גרמניה, בריטניה, שוודיה  שנחקרו אירופה מדינותב .1

 לקורונה ייבדק אדם לפיהו מדיניותעם התפרצות המשבר , ננקטה ורוסיה(

 :לפחות םאחד התנאי עונה עלרק אם הוא 

 .אופייניים לקורונההנים תסמימציג  .א

 .חולה במחלות רקע ולכן נכלל בקבוצת סיכון .ב

 .באזור נגועזמן רב אדם שבא במגע עם חולה קורונה מאומת או ששהה  .ג

מצומצמים לבדיקה, במדינות רבות ישנו מחסור הולך וגדל הקריטריונים ה חרף .2

אופייניים לא ייבדקו  ניםתסמימציגים הגם מטופלים  ,לכן .בבדיקות זמינות

, מצבם יחמיר בביתאם  .אלא יונחו להישאר בביתם עד לירידת החום לרוב

 ייבדקו ויטופלו בהתאם. הם

ונבדקים בשגרה כדי לוודא  הבדיקות הליומנ לרוב מוחרגים רפואיים צוותים .3

 פועלות נוספים. כךמפיצים את הנגיף בקרב צוותים ואינם שהם בריאים 

 ה שלהשבת ולמניעת םיהרפואי הצוותים לשימור בריאותהמערכות 

 .מערכים שלמים 

לאור קלים. תסמינים אושפזו בבתי החולים גם חולים בעלי  בתחילת המשבר .4

החלו בתי החולים על מערכות הבריאות במדינות אירופה,  העומס התגברות

טיפול תומך לפעולות מצילות חיים או ל הזקוקיםבחולים  להתמקד

שאר החולים . החייאהור מתקדם ופעולות טכמו סיוע נשימתי, ני ,משמעותי

 להקטין אתמקווים בבתי החולים  כך .ם ומצבם מנוטריתשאר בבימונחים לה

הניתנות בבתי חולים לות ופעל הזקוקיםחולים קשים לולפנות מיטות העומס 

חלמה הסיכויי השמטופלים  מתעדפים אףבאיטליה  , רופאיםעקב העומס .בלבד

 צעירים.מטופלים ו שלהם גבוהים יותר
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 אף דומה מאודהטיפול בחולי קורונה חשודים או מאומתים  פרוטוקול .5

 יםתסמינ ומציג ברע שחש אדם, כך .שנבחנו אירופה מדינות ברובהוא 

פונה למוקד חירום של משרד הבריאות.  (נשימה קשייאו  שיעול ,חום) אופייניים

 הראשון בשלבהסברתי, ומטרתו להנחות את החולים כיצד להתנהג. מוקד זה 

. בשלב ניםתסמיהעד חלוף  בבידוד בביתם להישאר החולים את המוקד מנחה

 . לעיל שפורטו במקריםלמעט  ,נבדקים כלל לקורונה אינםזה החולים 

יפונה  ,בבית חולים אשפוזנמצא בבידוד ביתי ומצבו מצריך ה אדם .5

 שאינם והמוקד הטלפוני קבענציגי ש חולים גם, יפונו בדומה באמבולנס.

 . יבית לבידוד כשירים

 החולים ישהו בבית החולים עד אשר לא יזדקקו לפעולות מצילות חיים .6

 להשגחה עוד זקוק שאינו מטופל .כמו הנשמה מסייעת, ניתוחים או החייאה

 . הסימנים חלוף עדבביתו  לבידוד ישוחרר החולים בבית

 תקופה בבידוד בביתם להישאר החולים נדרשים חולפים שהתסמינים לאחרגם  .7

 .הנגיף של מחודשת הפצה למנוע וכדי שהחלימו לוודא כדי, נוספת

 

 פרוטוקול הטיפול בחולי קורונה במדינות אירופה
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 אינםחולים שהבריאו בביתם משך הבידוד המונע משתנה ממדינה למדינה.  .8

 .למעט ברוסיה ,שהחלימונוספת לקורונה כדי לוודא  פעםנבדקים 

הלי ולאבחון הנגיף, ובשל כך נ ערכותרוסיה היקף גדול של לעל פי הצהרותיה,  .9

 .ובדיקות חוזרות לאורך הטיפול כל חולהלבדיקת קורונה האבחון כוללים 

פעמיים בהפרש של לקורונה  נדרש לבדוק אותו כדי להכריז על חולה כבריא

שעות, ורק לאחר שתתקבל תוצאה שלילית בשתי הבדיקות הוא יוגדר  48

 כי ברוסיה הושק יצוין. בריא ויוכל לעזוב את בית החולים או הבידוד הביתי

את במטרה לנטר  ,השוהים בבידוד ביתיעבור ב ייעודייישומון ( באפריל 2)

 מקפידים על ההנחיות.הם ולוודא כי  םפעילות

צוותים הרפואיים ל מאפשר ממושך ניטורלו ביתי לבידוד המעבר .11

מנגד, בבתי החולים.  העומס את מקלבמקרים הקשים ובכך  להתמקד

באשר לשמירה על כללי  משמעת גבוהה בקרב הציבורהתנהלות זו דורשת 

. ת והגדרת צוות רפואי ייעודי לניטור חולים אלווכן פניּוהבידוד הביתי, 

נמצא גם הוא בבידוד, היכול להיעשות מרחוק על ידי צוות רפואי  הדבר

 וכו'.בגמלאות סטודנטים לרפואה, רופאים 

ממשק נוח שלהן  מערכות ניטור מרחוק באמצעותניטור החולים מתבצע  .11

 קרה של התפרצות אלימה יותר.על מותפקידן לדווח  ,עם בתי החולים

דיווח יומי )או דיווח חום פעמיים ל יישומוןהיא דוגמה אפשרית למערכת כזו 

ייעודיות רע, וביצוע שיחות טלפון וחולים שמצבם מדיווח על אפשר מהביום( 

 .עמם
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