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 ו' בניסן, התש"פ

 2020מרץ  31
 173593120אסמכתא: 

 נא ציינו מספרנו( ,)במענה
 

 
 

  לכבוד
 מנהלי בתי החולים

 מנהלי קופות החולים
 מנכ"ל מד"א

      
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיה לשימוש מושכל בציוד מיגון בעת קורונה  :הנדון
 

 רצות הקורונה. כדי להבטיחפמיגון נכון של אנשי צוות רפואי הוא נדבך עיקרי בהתמודדות עם הת
, נכון להיום מיגון הולם לאורך זמן, נדרש להקפיד על שימוש מושכל בציוד מיגון. ע"פ נתוני צריכה

חסיני מים, גבוה מאד ועולה על  בסרבלים, וחלוקים ,N95 במסכות מסוג שנעשה היקף השימוש 
הנחיות משרד הבריאות מבוססות על דרכי הצפוי על פי האינדיקציות בהנחיות משרד הבריאות.  

שימוש שאינו מושכל, עלול .  בפעולות שונות ובאוכלוסיות שונות רמת סיכון להדבקההערכת העברה ו
   בעתיד וקושי להגן על אנשי הצוות ברמה הנדרשת ע"פ האינדיקציות. להוביל למחסור בציוד המיגון

 
ההדבקה בנגיף , 27.3.2020על פי מסמך רשמי של ארגון הבריאות העולמי שפורסם ביום  

הקורונה מתרחשת באופן טיפתי או מגע בלבד, כאשר צעדי מיגון כנגד העברה אווירנית נדרשים 
 אך ורק במצבים בהם מתרחשת אירוסוליזציה.

 
לאור זאת, ועל מנת לוודא כי ציוד מגן מתאים נשמר רק למצבים הנדרשים כדי לאפשר הגנה מירבית 

ואמצעים אחרים שנועדו  N95לא נעשה שימוש בציוד כגון מסיכות על הצוותים הרפואיים, יש לוודא כי 
 כנגד הדבקה אווירנית, במתארים בהם אין בכך צורך.

 
שאינו ע"פ  בציוד מגן לא הכרחילהבטיח כי לא יעשה שימוש  של כל מוסד רפואימנהל  באחריות

   להלן:מפתח מותאם במפורט הקצות ציוד מיגון ע"פ על כן, נדרש להאינדיקציות. 
( לכל מחלקת קורונה חסיני מים , סרבלים, או חלוקים N95סטים של מיגון מלא )הכולל מסכות  100

 למיון רספירטורי ליממה.  כן מונשמים(, ו 10חולים עד  30)
 

סטים כפול מספר מחלקות התפרצות+מיון  100לפיכך לכל בית חולים תוקצה כמות לפי החישוב של 
 ליממה.
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בכל מקום בו יש חריגה בשימוש ממכסות אלו, יש לקיים ברור ולבדוק האם השימוש לאינדיקציות 
זעור השימוש בציוד, והאם ההקצבה אינה תואמת ת, והאם שיטות העבודה מותאמות למהמומלצו

 צרכים.
 

במתארים שאינם בית חולים למעט במקרים חריגים בהם עלולה  N95לא תהיה הקצאה של מסיכות 
תקיים אירוסולוזציה מחוץ לבית חולים, ובאישור של אחד מהבאים: ראש חטיבת הרפואה, ראש לה

 שירותי בריאות הציבור, ראש אגף רפואה כללית והמשנה למנכ"ל.
 

בכל המצבים האחרים ובכלל זה לעובדי קופות החולים, עובדי מד"א ועובדי בתי חולים שאינם עוסקים 
 לאירוסוליזציה, יעשה שימוש במסיכות כירורגיות.בפעילות שיש בה סיכון 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב          

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                              

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                            
           

 
 :העתק

 משרד הבריאות מנכ"למר משה בר סימן טוב, 
 ראש חטיבת רפואה, ורד עזראד"ר 

 בריאות הציבור, ראש שירותי סיגל סדצקיפרופ' 
 , ראש אגף רפואה כלליתסיגל ליברנטד"ר 
 , אגף לשעת חירוםרן אדלשטייןמר 

 חמ"ל לוגיסטיקה
 חמ"ל רפואה
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