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מאחורי הקלעים של עבודת צוותי סיכום וובינר בנושא: 
 ענבריסטים על הבר-הבריאות במשבר הקורונה

  רקע

 יאנה נס | סיכום: ספיר פרידמן  טכני:|  חן לדר מנחה: |  21:00-22:00|  25.3.2020

 בהשתתפות:

 בנגברופא משפחה בקופת חולים כללית במרחב כפרי ,  אסי סיקורל שרון 

 מנהל מעבדה ביולוגית קלינית בבית חולים רמב"ם,  יובל גפן

 רופא בריאות הציבור במרכז הרפואי זיו ,  ראמי גריפאת

 רופאה בכירה ביחידה למחלות זיהומיות בלדים וסגנית ראש אגף רפואת ילדים , רמב"ם  ,מיוחס-יעל שחור

 , סגנית מנהל המרכז הרפואי כרמל פרייס-שרון אלרעי

 

 :הקלטה של הוובינר בקישור

https://zoom.us/rec/play/u8Auduz6pj43SYeS4gSDVPArW9W1LK6shCAa_PAIzhy9ASJVNQa

qoGL?continueMode=true-KuuaRsJY4uZbYWZreeB3RjRN 

 

 מבנה הוובינר

 חלקים:  2יתחלק ל הוובינר 

 בחלק הראשון נדבר על אספקטים להתמודדות עם הנגיף    -

 בחלק השני נעלה שאלות.  -

ן  שיתוף מניסיו

על הרקע של המגפה שפרצה בסין, סקירה על מגפות קודמות כמו  מספרת מיוחס: -יעל שחר

הסארס אך אף מגיפה לא הגיע לממדים של הקורונה. סימפטומים של נגיף הקורונה הם בדומה 

באוויר מהתעטשות, לחלק  הניתזותית ע"י טיפות תלשפעת בדרכי הנשימה וההעברה היא טיפ

ל  1%' הקשישה עם שיעורי תמותה של בין מהאוכ' אין סימפטומים בכלל, הוירוס פוגע באוכ

. המערכת רואה את מה שקורה באיטליה ומודאגת מהדבקה של צוותים ולכן האתגר הוא 7%

 לשמר את הכוחות של הצוותים הרפואיים.

הצורך להגדיל את כמות הבדיקות הוא אחד האתגרים במעבדות, מתאר מסלול שעוברת כל דגימה:  יובל גפן: 

וכל זה   ת צעות ע"י מטוש ולאחר מכן נארזות באריזה קפדנית משולשו ממד"א, הדגימות מב הדגימות מתקבלות 

למעבדה, במעבדה פותחים את הבדיקות בצורה ממוגנת ומנטרלים את הבדיקה ע"י נוזל על מנת שתהיה   ר עוב

חיובית או שלילית.  ואז מזהים האם הדגימה היא    RNAלא מסוכנת לאחר מכן עוברים להפקה של החומר הגנטי 

 כיום יש כמה צווארי בקבוק שמאתגרים  את זריזות הבדיקות.

מסתכלת על חולים ובודקת ממי נידבק ואת   האפידמיולוגיהמדינות נגועות בקורונה.  150כיום ראמי גריפאת: 

ך גם  מי יכול להדביק. בהתחלה היו חולים בודדים בסין ואז זה הלך וגדל והכפיל ככל שהמספרים גדלים כ

ית וגם מזהמת משטחים, הוירוס דוגר  ת המכפלות גדלות ולכן אנו זקוקים להתערבות מוקדמת. ההדבקה היא טיפ 

https://zoom.us/rec/play/u8Auduz6pj43SYeS4gSDVPArW9W1LK6shCAa_PAIzhy9ASJVNQauZbYWZreeB3RjRNKuuaRsJY4-qoGL?continueMode=true
https://zoom.us/rec/play/u8Auduz6pj43SYeS4gSDVPArW9W1LK6shCAa_PAIzhy9ASJVNQauZbYWZreeB3RjRNKuuaRsJY4-qoGL?continueMode=true
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יום. קטלניות המחלה היא שמכל   14ימים לשבוע ומקסימום עד שבועיים ומכאן ההנחיות לבידוד של  5בגוף בין  

מתחת    R0כרגע המטרה להוריד את ה  מתים בארץ כרגע שיעורי התמותה הם נמוכים בהרבה. 2-3לים  ו ח 100

אנשים( ולכן המדינה נוקטת באמצעים כמו    2-3ולהוריד את שיעורי ההדבקות )בממוצע כל חולה מדביק   1ל 

ים להשטיח את  סעד שנגיע למצב שיהיה חיסון. מנ בידוד, הסגר למי שחשוד, ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה

 לטווח זמן ארוך יותר ולא לקבל את כולם בבת אחת. העקומה על מנת לפזר את כמות החולים 

חלקים: הרפואה הראשונית שהיא כוללת את רופאי   2ניתן לחלק את האתגרים בקהילה ל אסי סיקורל שרון: 

ים מתבצעים ברפואה עמהמג   80%.המשפחה והילדים והרפואה השנייה שהיא הרפואה המייעצת בבתי החולים

רקחת. בקהילה מנסים להכיל כמה שיותר מטופלים על מנת לא להפנות  הראשונית שכוללת גם את בתי המ

לבתי החולים החשש הוא שהמרפאות ובתי המרקחת יהפכו למוקדי הדבקה ולכן משתדלים לעבור למודל  

עבודה מרחוק פוגשים מטופלים בוידאו או טלפונית. האתגר ההוא עם הקשישים שהם גם האוכ' בסיכון  

נמוכה וגם לרוב נדרשים לבדיקה גופנית תוך זה שמתמודדים עם מחסור בציוד המיגון.  והאוריינות הטכנולוגית 

ישנה גם עליה בחרדה ובהתייעצויות על סימפטומים וכל זה מאתגר את המערכת. והרבה מרפאות מנסות  

 להמציא לעצמן את הפתרונות.

טופלי קורנה דורש גמישות האתגר הגדול הוא שהכל זז ומשתנה ממש מהר. טיפול במפרייס: -שרון אלרעי

מסגרות   ן ים לעבוד יחד. דבר שני שאיל, הצוותים הם לא אורגנים ולא רגימחשבתית זה טיפול מרחוק דרך מסכים

לילדים וזה יוצר המון בעיות של צוות שלא יכול להגיע לעבודה. אתגר נוסף הוא איש צוות שנחשף ומחלקה  

שלמה נסגרת לפעמים זה יחידות קריטיות כמו למשל בנק הדם. ואתגר נוסף הוא שאין מספיק ציוד מיגון לטווח  

ביר שירותים לאון ליין אבל לא מספיק מנוסים  רחוק וחוסר גם במכונות הנשמה ומוניטורים. ישנם ניסיונות להע

מבידוד כיצד מטפלים בה? זה דורש לייצר תהליכים   הבזה וגם מתמודדים עם סוגיות כמו למשל יולדת שמגיע

חדשים. ישנם גם אתגרים בנושא של בקרה ושליטה אין דרך יעילה כרגע לראות את הכל בצורה טובה. וגם  

ר וגם קושי  ו רד הבריאות מתקבלות הנחיות סותרות או מגיעות באיחאתגרים רבים בתקשורת גם מול מש

 .בהעברת ההנחיות המתעדכנות לצוות בצורה אפקטיבית 

 שאלות ותשובות

                                                                                                                                  מתי זה מאחורנו?  .1

שבועות ארוכים במקרה הרע יכול להגיע לראש השנה , אחד הפחדים הגדולים שיהיה גל נוסף   –יעל 

 בחורף הבא.

                                                                                            האם יש מחסור בציוד מיגון ומכונות הנשמה? .2

 מבקשים לעבוד יום שלם עם מסכה אחת. ציוד המיגון בקהילה הוא חלקי -אסי

                                                 ש בדיקות פשוטות כמו בדיקות הריון ותוך כמה זמן יש תוצאות?  י יש טענה ש .3

יש ערכות אמינות לבדיקה ביתית כרגע רק בארה"ב, אין צפי לבדיקות כאלו בארץ כרגע. תוצאות   -יובל

שעות אבל אז התוצאות עוברות למשרד הבריאות ולכן יש עיכוב עד   4-5לבדיקות מתקבלות תוך  

 שהתשובה מגיעה לחולה.

רלוונטיות עדיין? האם אפשר לסמוך   האם החולה מדבק מיד? האם החקירות האפידימיולוגיות .4

                                                                                                                                על הדיווחים מסין?

ט לאט  אדם מתחיל לדבק לקראת סוף תקופת הדגירה, נוטה האמין לדיווחים מסין רואה שהם לא -רמי

 חוזרים לשגרה.

                                                                      אך הקהילה/ חברה אזרחית/ שלטון מקומי יכולים לסייע?   .5

, חברות כמו רפאל  8200מאד עזר הקמה של בתי ספר לילדי העובדים, ישנה התגייסות של  - שרון

ים, אפליקציות וכ"ו.. אבל הכי חשוב שהקהילה והאנשים  ואלביט שמסייעות בפתרונות כמו רובוט

זה הזמן של הרשות המקומית לקחת בעלות על תיכוניסטים למשל שבחופשה   -ישארו בבית! אסי

ויכולים לסייע לקשישים שלא יכולים לצאת מהבית. וצריכים את הקהילה בעיקר שיעשו מאמצים לא  

 להגיע למרפאות ולהישאר בבתים 

 


