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   COVID-19המלצות בזמן הפנדמיה עם  -גוד הישראלי לרפואת ריאותיהא

 ביקור חולה במרפאה

 עשות יבכל מקום בו ניתן, יש לשקול להפסיק זימון חולים למרפאה. הביקורים יכולים לה .1

שיחת טלפון של הרופא והמטופל, כאשר הרופא מול תיקו הרפואי של  -באופן וירטואלי

האפשר, מומלץ לבצע תיעוד של ביקור טלפוני בתיק המטופל. על המטופל במחשב. במידת 

פי שיקול הדעת ניתן לרשום "מרשם אלקטרוני" או לשלוח מרשם בפקס אם צריך. הפניות 

 לבדיקות )דימות, מעבדה( יש לנסות ולדחות.

חולים חדשים, הדורשים ברור דחוף כדוגמת חשד לגידול ריאתי, יזומנו לבדיקה במרפאה.  .2

זמנה בטלפון יש לוודא עם המטופל שאין מחלת חום חריפה/זיהום חריף בדרכי בעת הה

 נשימה.

 בזמן הבדיקה יש לבקש מהמטופל לשטוף ידיים לפני הבדיקה ולשים מסיכת ח.נ. .3

 הרופא יתמגן לפי ההנחיות של משרד הבריאות .4

 המלצות אלו נכללות גם על מרפאות הקהילה. .5

 צוע תפקודי נשימהיב

 שימה ככלל יופסק לחלוטין.  ביצוע תפקודי נ

אם יש צורך דחוף לבצע תפקודי נשימה, הבדיקה תבוצע ללא אינהלציה. בנוסף גם במקרה 

זה יש לשלול מחלת חום חריפה/זיהום בדרכי נשימה. על טכנאי תפקודי הנשימה להתמגן 

 באופן מלא, לאוורר ולחטא את החדר בסיום הבדיקה.

 אמבולטוריות BIPAPהתאמות 

 אמבולטוריות BIPAPו התאמות יופסק

 ריאה -מאמץ לב 

 ריאה-יופסקו בדיקות מאמץ לב

 צוע ברונכוסוקפיות הן אמבולטריות והן דחופותיב

 ראה קובץ המלצות נפרד. 

 

יודגש כי מדובר בהמלצות בלבד, וכי למנהל היחידה האפשרות להפעיל שיקול דעת 

 בהתאם למקרה הספציפי, ובהתאם להחלטות הנהלת המוסד בו הוא עובד.    
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