
 

 
 
 

 

 ףתש" בניסן 'י|  4.4.2020|  שבתיום 

 בקורונה למערכה הלאומי ידעוה המידע מרכז
 16מסמך מספר 

  

 הצוותים הרפואיים במדינות אסיהומיגון  התנהלות

 המסרים עיקרי

נגיף  עםקריטית בהתמודדות בריאות הצוותים הרפואיים שמירה על  .1

תנאי לצמצום העומס בבתי  הואשל הצוות הרפואי  מרביתפקוד  - הקורונה

 במדינה.רבים יותר חולים בטיפול החולים ול

הדבקה נמוכים בקרב  שיעוריבמדינות רבות ברחבי אסיה ניתן לראות  .2

מוכנות גבוהה של  :גורמים מספר ככל הנראה בשל ,הצוותים הרפואיים

הקפדה הרמטית על מספר עקב התמודדות עם מגפות עבר,  המדינה למגפות

שגרת יומם ומצבם הבריאותי של אנשי  שלניטור  הלי מיגון והיגיינה בסיסיים,ונ

הצוות הרפואי וגורמי המעטפת בבתי החולים והענקת תשומת לב ותמיכה 

 לצרכיהם של הצוותים הרפואיים.

עיקריים הצעדים שה נראה, להלן סקירההמפורטת ב ,על בסיס הלמידה מאסיה .3

 :םה םם ההדבקה בקרבוצמצולצוותים הרפואיים מתן מענה  לצורךשיש לבחון 

קבוצות רופאים פעילות במשמרות של  – נפרדות במשמרות עבודה .א

 של הנגיף בין הצוותים. לצורך מניעת התפשטות מהירה, זו מזוהמבודדות 

בין היתר  ,ווח על מצבם הבריאותייד – הצוותים אחר רפואי מעקב .ב

 חבריאם אשר  קריטריונים גופניים ברורים קביעת, ומדידת חום באמצעות

ברוב  עליהם להישלח לבידוד או לבדיקת קורונה. עומדים בהם אינםהצוות 

 עילה לבידוד.הווה משל חולי או חולשה  תסמיןכל מדינות אסיה, 

 הפעלת קווי תמיכה לאנשי הצוות הרפואי. –תמיכה נפשית  .ג
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שימוש בציוד מיגון  – צוותים הבאים במגע עם חולי קורונהמיגון  .ד

, כפפות, חליפות מגן, מגיני עיניים וכיסויים N-95 )מסכות בסגנוןמתקדם 

 .לנעליים(

כפפות )בציוד מיגון בסיסי  שימוש – נוספים רפואייםצוותים מיגון  .ה

 .)ומסכות פשוטות

 בהתאם לרמת החשיפה שלהם. – מיגון צוותי המעטפת בבתי החולים .ו

הקפדה יתרה על חיטוי ציוד  – טיפול בציוד המיגון לאחר השימוש בו .ז

 פעמי משומש בזהירות. -פעמי ופינוי ציוד מיגון חד-המיגון הרב

מתן הנחיות לצוותי הרפואה  – הרפואיים לצוותים יעילה הסברה .ח

 במהירות ובבהירות.
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 הקדמה

מול נגיף הקורונה,  מתמשךמדינות רבות ברחבי העולם נמצאות במאבק  .1

הנדבקים והמתים ואת ההשפעות ארוכות הטווח  מספרלצמצם את  ומנסות

 על מערכות הבריאות והכלכלה.של המגפה 

 כדי, בהנחה שהוא הגנה על הצוותים הרפואיים נדבך משמעותי במאבק .2

עובדים בה יש לוודא כי ל לשמור על תפקוד מלא ותקין של מערכת הבריאות

חרף התפשטות להגן על עצמם מפני הנגיף. כך,  כדייש האמצעים הדרושים 

להמשיך לספק שירותים מצילי בתי החולים יוכלו הנגיף בקרב האוכלוסייה, 

 חולים ולא יהוו מוקדי הדבקה המוניים.חיים ל

 בסיןכידוע , הוא SARS-וה MERS-מקורו של נגיף הקורונה, כמו גם של נגיפי ה .3

מדינות אסיה היו הראשונות שנאלצו להתמודד עם תוצאות התפרצותו. ניסיון ו

אלה והצעדים הייחודיים שהן נוקטות להגנה על הצוותים  העבר של מדינות

שהתחלואה בקרב הצוותים הרפואיים במדינות אלו גורמים לכך  הרפואיים

 נמוכה מאוד.

הונג קונג,  - השיטות שננקטו במדינות שונות באסיה אתבמסמך זה נפרט  .4

תוך  שלהן,לשם הגנה על הצוותים הרפואיים  -יוואן, דרום קוריאה וסין אט

הלי ההפרדה בבתי ובו משתמשים, נשציוד המיגון  כגוןקטגוריות התייחסות ל

, נציג את על כך נוסףהחולים והמרפאות ומעקב רפואי אחר אנשי הצוות. 

שיטות העבודה אשר להערכתנו הניבו את התוצאות החיוביות את הצעדים ו

 מערכת הבריאות בישראל.ב שניתן ליישםלגזור צעדים מהם ניתן וביותר, 
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 ןהתנהלות על בעברהתמודדות עם נגיפים מ שהופקולקחים ה השפעת

 בעת הנוכחית מדינות אסיה של

השפיע רבות על  MERS-וה SARS-עם נגיפי הסיון העבר של מדינות אסיה ינ .1

במגפות עבר ספגו  ןהקורונה. מקצתלהתמודדות עם נגיף הן מידת המוכנות של

-בחולים מכלל ה 30%-ו 40%-כ. רפואייםצוותים השבתה של דות קשות ואב

SARS בעיר  ;היו צוותי הרפואה )בהתאמה(יוואן אבסינגפור ובטGuangzhou 

 היו אנשי צוותים רפואיים.  SARS-מנשאי ה 50%שבסין, 

פיתחו פרוטוקולים שנכנסו לתוקף בעת התפרצות  אסיהמדינות בעקבות זאת,  .2

שנאגר בציוד מיגון  הצוותים הרפואיים משתמשיםמגפת הקורונה, ונראה כי 

 במיוחד למשבר מסוג זה. 

  גורמים רפואיים בקרב הקורונהבנגיף נמוך הדבקה שיעור 

 בחלק ניכר נמוך במרפאות ובבתי החולים ושנדבקרפואיים הגורמים השיעור  .3

בעין ביקורתית,  הללויש לבחון את הנתונים  .ממדינות אסיה המוזכרות במסמך

הבדיקות המתבצעות וטיב  מספרהיות שהם תלויים במשתנים נוספים כגון 

לזכות הצעדים אשר מבצעות  זו ההמחקר האפידמיולוגי, אך ניתן לזקוף הצלח

 המדינות.
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לא נרשם אף מקרה של גורם רפואי אשר נדבק בעת נכון לעת הנוכחית,  .4

שתי אחיות ועובד לוגיסטי של בית עבודתו בהונג קונג. בסינגפור דווח על 

מכלל הנדבקים במדינה  חלק זניח - בעת עבודתם נדבקושאשר ייתכן  חולים

 ,לעומת זאתשנדבקו בנגיף. בלבד על שלוש אחיות יוואן ידוע אבט(. גם 879)

עובדי רפואה נדבקו בנגיף בעבודתם  3,400-כ סבמר 4-בסין מדווחים כי נכון ל

 בדרום קוריאה(. כמו כן, 81,518מסך הנדבקים ) 4%-ל מעל – או מחוצה לה

 2%, כמעט במרס 29-לאנשי צוות רפואי שחלו בנגיף נכון  193-דווח על כ

 (.9,786) במרס 31-לממספר הנדבקים הכללי נכון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבתי החולים אמצעי מיגון

בין הצוותים המטפלים בחולי הקורונה לבין  מפרידותמספר מדינות  .5

הפרדה זו עשויה לסייע  .כאלו םאנשי רפואה שאינם באים במגע עם חולי

 . העד כדי מניעת ,ההדבקה של צוותים רפואיים חיוניים שוניםבצמצום 

ריחוק חברתי בין צוותי הרפואה העוסקים בחולי  נשמר , לדוגמה,בהונג קונג

מתבצעת הפרדה בין בדרום קוריאה אף שאינם עוסקים בכך, וקורונה לבין אלו 

 בתי חולים המיועדים לחולי קורונה ובתי חולים "רגילים".

מנורמל  –אחוז חולים מקרב הצוותים הרפואיים 

(10-לפי משך ההתפרצות )מאז גילוי החולה ה  
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נראה כי בחלק ממדינות אסיה אין מחסור בציוד מיגון לצוותי הרפואה.  .6

בהן שבמדינות מחסור במסכות. לא מדווח על יוואן, בהונג קונג ובסינגפור אבט

 פוגע ביישום ההנחיות. אינומחסור בציוד, ניכר כי הוא  בכל זאתנראה 

מקצת מדינות אסיה מייצרות עצמאית את אמצעי המיגון המשרתים את צוותי  .7

ומקבלת בתמורה ציוד  לארה"בכות יוואן אף מייצאת מסאט הרפואה שלהן.

 רפואי.

 פירוט ציוד המיגון: .8

חליפות  שנבחן בכלל המדינות כולל ציוד המיגון של הצוותים הרפואיים .א

ני ימג(, משקפי מגן/KN-95-ו KF-94 ,N-95 כותכות )בין היתר מסמיגון, מס

 עיניים ופנים, כפפות וכיסויי נעליים. 

דגש רב על תחלופה גבוהה של ציוד  מושםנראה כי במדינות הנבחנות  .ב

בסינגפור  .במקרה של שחיקת הציודכן בין מטופל למטופל ו -המיגון 

ביגוד הצוות הרפואי בסוף כל  להחליף אתאף עולה דרישה  ובסין

 רפואית.בסין ביגוד משומש נחשב כפסולת ומשמרת, 

קופסת מיגון ייעודית לביצוע הליכים רפואיים בחולי פותחה  יוואןאבט .ג

עוטפת את פלג גופו העליון של ו חוריםבעלת  . הקופסהדבקיםיקורונה מ

כגון אינטובציה,  ,לבצע הליכים רפואיים בצורה המאפשרת לצוות החולה

 .הדבקהתוך מניעת 

מרבית מדינות אסיה מכירות בחשיבות השמירה על ההיגיינה , על כך נוסף .9

דגש  מושםסינגפור ביוואן ואטב. בסין, הכלים למניעת הידבקות בנגיףכאחד 

 חיטוי הידיים. על ו לעיתים קרובותעל שטיפת ידיים 

חווים הלהקל על מערכת הבריאות בהונג קונג, המדינה מעודדת אזרחים  כדי .10

שזוהה כנושא . מי ביתית לשימוש עצמי הלהיבדק באמצעות בדיק תסמינים
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טיפול. כתוצאה מכך, הנדרש להגיע לבית החולים להמשך  את נגיף הקורונה

 נמנעים מפגשים בין אנשי צוות לא ממוגנים לחולים אפשריים.

 הלי ריחוק והפרדה בבתי החוליםונ

ככל הניתן בין  דילהפר מנסיםבכלל מדינות אסיה  -בין הצוות הרפואי לחולים  .11

בדיקות הקורונה  חשודים כחולים.הקורונה או אנשי הצוות הרפואי לבין חולי 

בשיטת הפרדה ובידוד )החולים מפוזרים יוואן אטבבדרום קוריאה ומתבצעות 

לאזורים נפרדים ומבצעים כמה שיותר פעולות עצמאית(, כך שחשיפת צוותי 

סינגפור צוותי הרפואה נדרשים ביפן ובהרפואה קטנה משמעותית. בהונג קונג, 

 הטיפול מחייב מגע או קרבה. כן לשמור מרחק מהחולים אלא אם 

הפרדת צוותי בחלק ממדינות אסיה נראית מגמה של  -בין הצוותים עצמם  .12

למנוע הדבקה  כדי זו מזולסבבים שונים, כך שקבוצות רופאים יבודדו הרפואה 

צוותי הרפואה מגמה זו עשויה למגר השבתה רחבה של  הצוותים. שארשל 

 איש צוות.בעת הדבקה נקודתית של 

 נהלים מחוץ לבתי החולים

, מחוץ לכותלי בתי החולים והמרפאותחלים על גורמי הרפואה נהלים נוספים  .13

נועדו למנוע הדבקה של  . נהלים אלוחשיבות יתרה ובראייתנו יש להם

לשמור ובו איש צוות רפואי נחשף לנגיף במקום עבודתו, שהאוכלוסייה במקרה 

 צוות נחשף לנגיף בקהילה.בו איש שעל הצוותים הרפואיים והחולים במקרה 

למעט ביציאה בו  החברותהחברים ואיגוד האחיות מנחה את  , לדוגמה,ביפן .14

, אך לא נראית אכיפה משתתפים-מהבית ולהימנע מהגעה לאירועים רבי

את בנושא. כמו כן, בהונג קונג ניתנת אפשרות לרופאים בסכנת הדבקה לבודד 

 , אם כי אין הכרח לעשות כך.ולקבל מגורים זמניים עצמם מבני משפחותיהם
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מגבילים את גורמי הרפואה במרחב הלא נראו נהלים מיוחדים וגורפים נוספים  .15

ייתכן שהדבר נובע מחוסר נגישות  , אךפחותיהםהציבורי או מול בני מש

 מפורסמות הנחיות לצוותים הרפואיים. שבהםלפורומים 

 ת אנשי הצוותבדיק

נוסף המתבצע בבתי חולים  חשובהלי המיגון וההפרדה, צעד ובמקביל לנ .16

הדבר נועד  צמוד של כלל הצוותים הרפואיים. יניטור בריאותברחבי אסיה הוא 

 באופן זהים כי נדבקו בנגיף. שחושהלאתר באפקטיביות ובמהירות גורמי צוות 

משאר הצוות בהידבקות החשוד , להרחיק את מיידבתי החולים יכולים לפעול 

 בדיקות וכו'. לערוךלבידוד,  להכניסוהציבור, ובהמשך מהרפואי ו

אנשי הצוות הרפואי חייבים יוואן, בהונג קונג ובסינגפור כלל אנראה כי בט .17

 . פעמיים ביום-פעםטמפרטורת גופם על לדווח על מצבם הבריאותי ו

הקפדה יתרה על בדיקות לאנשי צוות אשר באו במגע עם ישנה  בהונג קונג

לנטר  כדי חום בכניסה לכל מתקן רפואימדבסינגפור מוצב  חולים מאומתים.

 הנכנסים.של  חום גופםאת 

בדיקות והערכות מצב בריאותיות דרום קוריאה מתבצעות בלעומת זאת, ביפן ו .18

נזכיר כי בשתי  בלבד. תסמיניםגורמי צוות שנחשפו לחולה מאומת או שהציגו ל

 המדינות הנ"ל נרשמו מספר מקרי הדבקה של גורמים רפואיים.

בדיקה סרולוגית )בדיקת דם יכולת לבצע עוד עולה כי סינגפור מפתחת  .19

לאפשר את חזרתם לעבודה  כדי לנוגדנים( לגורמים רפואיים הנמצאים בבידוד,

 בהקדם האפשרי.

 לאנשי הצוותמעטפת תמיכה 

מכירות בעובדה שמעבר לצעדים ישירים המתבצעים באסיה מדינות רבות  .20

מערכת עבורם ביש לספק הצוותים הרפואיים הדבקה בקרב למען מניעת 

החל בשמירה על הצרכים הבסיסיים של הדבר בא לידי ביטוי  תמיכה מקיפה.
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שירותי תמיכה וכלה ב שעות שינה ודיהרופאים כמו אספקת מזון, ביגוד 

 נפשיים. 

מעודד אותם לדווח על כל ה ,קו חירום לעובדים רפואיים מחזיקההונג קונג  .21

מדים וכו'. צעד הת ציוד מיגון, כביס בהיבטים כגוןצורך או קושי שהם חווים 

מתן אפשרות לרופאים המטפלים כאמור ייחודי נוסף המתבצע במדינה הוא 

 שהוקצו מגורים זמנייםבעצמם ממשפחותיהם את בחולי קורונה לבודד 

 להדביק את בני משפחתם., כדי לא עבורםב

 התחשבות ברופאים ובאחיות בעת סידור המשמרות בבתי החולים.ישנה  .22

גם  נראהדרום קוריאה וכבהונג קונג, בכאמור, בבתי חולים רבים בסינגפור, 

תוך ניסיון להפריד חלוקת המשמרות של הצוות נעשית  שאר מדינות אסיהב

עלה כי חלוקת בין חברי הצוות כדי לבלום התפשטות פוטנציאלית של הנגיף. 

במטרה  נעשית גם בראי הצרכים של הגורמים הרפואייםבסינגפור המשמרות 

פנוי להשאיר להם זמן לאפשר להם שגרת עבודה, למנוע תשישות בקרבם ו

 מחוץ לבתי החולים עם משפחותיהם.

עם זאת, נראה כי עובדי מערכת הבריאות פועלים בעצימות מוגברת, תחת  .23

להעלות את המורל, משרדי הבריאות  כדישעות עבודה חריגות. לחץ וב

והמדינות מנסות להראות הערכה כלפיהם במידת האפשר ולעודד את 

 התושבים להוקיר ולהלל אותם.

 בבתי החוליםמיגון גורמי המעטפת 

בכללם רופאים, אחיות, עובדי מעבדה, חוקרים ורפואה, המלבד עובדי  .24

 ובהם צוותי מעטפת רביםבבתי החולים והמרפאות פועלים אפידמיולוגים וכו', 

. מדינות אסיה מקצות משאבים למיגון גורמי תחזוקהו מנקים, עובדי מטבח

גם הם חשופים לחולים ועלולים להוות מוקדי מעטפת, מתוך הבנה כי הצוותי 

 הדבקה.
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מספקים גם לגורמי  במדינות נוספות נראהסין וכבסינגפור, בבדרום קוריאה,  .25

כפפות ומסכות המעטפת בבתי החולים והמרפאות ציוד מיגון בסיסי )

ככל  זורים וחפצים מזוהמיםאעם הבאים במגע עם חולי קורונה או ת(. פשוטו

, כפפות, חליפות מגן, N-95מדגם  מקבלים ציוד מיגון מלא )מסכות הנראה

 (.ני עיניים וכיסויים לנעלייםימג

 שאר, הן בינם לבין הלי הריחוק החברתי חלים גם עליהםונ, על כך נוסף .26

 הגורמים והן בין משמרת למשמרת.

 סיכום 

לשמירה על הצוותים הרפואיים  רבהחשיבות מדינות רבות באסיה מייחסות  .27

מתוך הנחה כי הדבר הכרחי להבטחת המשך  מפני הידבקות בנגיף הקורונה,

במחשב תפקודה של מערכת הבריאות הציבורית. חשיבות זו באה לידי ביטוי 

 ציוד ייעודי.במרפאות וכן באספקת ו מקיף על נהלים שמיישמים בבתי החולים

דרום ביוואן ואטבהונג קונג, ביפן, סין, בסינגפור, ב שהתמקדמחקר מקיף מ .28

 ם במדינת ישראללייש ןצעדים ודרכי פעולה שבראייתנו ניתעלו מספר  קוריאה

. ניתן לראות מערכת הבריאות הציבורית ה שליתרמו לשמירה על תפקודאשר ו

היה סינגפור( ו יוואןא)הונג קונג, טהצעדים  רובבהן יישמו את שמדינות כי ב

באסיה בהשוואה למדינות נמוך יותר יעור ההדבקה של הצוותים הרפואיים ש

 שיישמו חלק קטן יותר מהצעדים. 

 המלצות

 מיגון:ציוד  .29

 - מזוהמיםאזורים עם צוותים הבאים במגע ישיר עם חולי קורונה או  .א

, כפפות, חליפות מגן, מגיני N-95 תקנים מחמירים כגוןבמסכות ציוד ב

ציוד זה גם לעובדים בחדרי המיון  מומלץ לספקעיניים וכיסויים לנעליים. 

 בהם עלולות להיפלט טיפות רסס.שלרופאים המבצעים הליכים ו
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 הנחיהתוך  ,כפפות ומסכות פשוטותציוד  - צוותים רפואיים נוספים .ב

 עם חולים.  על היגיינת ידיים בשגרה ובין מגע דילהקפ

עבור גורמי המעטפת של הצוותים בציוד מיגון גם  - מעטפת צוותי .ג

ציוד מלא לבאים במגע עם חולים  . במסגרת זאת, הספקתהרפואיים

 אזורים מזוהמים וציוד בסיסי לשאר.עם מאומתים או 

מייצר תחושת ביטחון חשוב לציין כי ציוד המיגון הרב המושקע ברופאים  .30

 ומאפשר עבודה יעילה ורציפה של צוותי הרפואה, ללא תחלואה. בקרבם 

-ציוד חדפינוי , אחר משמרותל ווהורדתציוד הגנה לבישת  -חידוד הנחיות  .31

 .פעמי-ציוד רבחיטוי ו משומש פעמי

 באמצעותבין היתר  ,הבריאותיווח על מצבם יד - הצוותים אחר רפואי קבמע .32

גורמי  אםאשר  קריטריונים גופניים ברורים קביעתלצד זאת, מדידת חום. 

ברוב  עליהם להישלח לבידוד או לבדיקת קורונה. עומדים בהם אינםהצוות 

  .הווה עילה לבידודמשל חולי או חולשה  תסמיןכל מדינות אסיה 

 :הפרדה בין צוותים רפואיים .33

)הפרדה למשמרות  זו מזוקבוצות רופאים המבודדות  -עבודה במשמרות  .א

הפרדה זו תסייע רבות בצמצום הדבקה בקרב . (שונות או למרחבים שונים

 רופאים. 

 בזמן שאינםמנוחה לאנשי הצוות הרפואי  מאפשרתאף  זוהפרדה  .ב

. המנוחה חשובה והכרחית בתקופה זו ונראה כי היא תורמת משמרתב

 הצוותים הרפואיים באסיה.רבות למורל בקרב 

מסייעים בהתמודדות האחד הגורמים המרכזיים  - מדיניות תגובה מהירה .34

ברורות למיגון צוותי הרפואה, הנחיות מתן תגובה מהירה ועם הנגיף הוא 

ההנחיות מובהרות לצוותי הרפואה במהירות ובבהירות ועל כיעילות. חו שהוכ

 .והתאמות נעשים ביעילותכן שינויים 
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 הפעלת קווי תמיכה לאנשי הצוות הרפואי - בצוותים הרפואייםתמיכה  .35

 .רכי משפחותיהםוצצרכיהם ומילוי וסיוע לוגיסטי ל
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 השוואה בין המדינות -נספח 

 יוואןאט יפן סין צעדים שננקטו
דרום 

 קוריאה
 סינגפור

הונג 

 קונג

הפקת לקחים 

 עבר ממגפות
 V V V V V V 

נתוני תחלואה 

בקרב צוותים 

 רפואיים

  תחלואה 
תחלואה 

 עטהמ
 תחלואה

תחלואה 

 עטהמ

ללא 

 תחלואה

 אמצעי מיגון

 

 

כמות אמצעי 

 מיגון מספקת
 X V X V V 

רכש ייצור עצמי/

 אמצעי מיגון
  

ייצור 

 עצמי
  רכש מחסור

 סוגי מסכות
N-95/ 

KN-95 
N-95 N-95 KF-94 N-95 N-95 

 הלי הפרדהונ

 

בין הצוות 

 הרפואי לחולים
 V V V V V 

בין הצוותים 

הרפואיים 

 השונים

    V  

בדיקות לאנשי 

 הצוות הרפואי
   V  V V 

תיעוד ומעקב 

אחר אנשי הצוות 

 הרפואי

   V V V V 

מעטפת תמיכה 

 לרופאים
     V V 
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