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 חטש יאופר רטמורב תווצ -לארשי ןגמ תדעו

 1 רפסמ ח"וד

 

 תוליעפ ךשמה דצל הנורוקה ילוחב לופיטל םילוחה יתב תלעפהו תוכרעה תא רטנל אוה תווצה ינפב בצוהש יזכרמה דעיה

 עירתהלו היסולכואל םישרדנה םיתורישה תא תתל םילוחה תופוקו םילוחה יתב תולוכי לע תועיפשמה תומגמ תוהזל ,הרגשה

 םידעצ תטיקנו תמדקומ תוברעתה רשפאל תנמ לע תאז לכ .םילוחה יתב לש הדימעה תלוכיב תידיתע הקיפס יא תנמתסמ רשאכ

 .האולחתה םוצמצל

 תודוקנ ,קובקבה יראווצ יופימב ,םילוחה יתב ללכב תינושאר בצמ תנומת תריציב קסע זאמו 27/7ב ותוליעפ תא לחה תווצה

 ךישממ תווצהו םילוחה יתב תיברמ ורקסנ התע דע .הליהקה לומ םיקשממה רקחו םילוחה יתב ןסוח ,תוירקיעה תוירשפאה לשכה

 .ךשמהל תוטלחהה תלבקו רוטינ ךילהת סוסיבו רקסה תמלשהב

 לע ,תיבב םיבכרומ םילוחב לופיטו , תיב זופשא -תובכרומ תויסולכואב םילוחה תופוק יתורישמ תומשרתהל רויס םייקתה ןכ ומכ

 .םיזופשא עונמל תנמ

 םג ףרוצמ הז ךמסמל .3/8/2020ל ןוכנ בצמה תכרעה תאו תווצה לש תוינושארה תוצלמההו תונבותה תא םכסמ הז ךמסמ

 .הליהקה תאופר יתוריש לש תוליבקמה תונבותה תא םכסמה ךמסמ

 -הנורוקה תאולחת םע תודדומתהו םילוחה יתבב תוליעפה תומר .1

 ירה ,תירוטלובמאהו תיזופשאה ,הפוחדה ,תיללכה תוליעפב תכרעמה בחורל תיתועמשמ הדירי התייה וב ןושארה לגל דוגינב

 שידקהל ךרוצה ףסונ וז תוליעפל .הרגשה תוליעפל הבורקה תיללכ תוליעפל ובש םילוחה יתב תיברמ תיחכונה תעבש

-אל םרוג ןוגימב ךרוצהו םילוחה תובכרומ ,הנורוקה תוקלחמב תוליעפה יפוא .הנורוקה ילוחב לופיטה תוליעפל םיבאשמ

 לפוטמ-לפטמ סחיב שויא תובייחמ ולא תוקלחמ .הנורוקה תוקלחמ תבוטל דויצהו םדאה חכ יבאשמ תאצקהב הירטמיס

 ןוגכ םינוש םיגוסמ תונורתפ תיינב בייחמו םילוחה יתב תא קחוד הז בצמ .בר ילוהינ בשקו םיבאשמ תושרודו לופכ טעמכ

 הפוחדה האופרהו ןוימה ירתא תלפכה ,ץרמנ לופיט יבאשמ תטסה ,הנורוק תוקלחמל תויגרוריכ וא תוימינפ תוקלחמ תבסה

 .םילפוטמ בותינו םידושח רוקיסב בר ןמזו םיבאשמ תעקשהו



 

 

 תדימל הנורוקה ילפוטמל הנעמה בחור לש המאתה םירשפאמה םייליטסרו תונורתפ םע םתיברמ ,וכרענ םילוחה יתב ללככ

 30 ןיב ,תכרעמה בחורל ,תיחכונה ןמזה תדוקנב .םיליגרה םיתורישה ןתמב העיגפ לש ןתינה לככ םוצמצ ךות האולחתה

 הנורוקה ילוחב לופיטב םיעקשומ ימינפה ףגאה יבאשממ )םינטק םילוח יתבב( יצח דע עברכו ץרמנה לופיטה יבאשממ 50%ל

 .ץראה יבחרב

 ןופצב םילוחה יתב דועב .םינושה םירוזאב םילוחה יתב םישרדנ ול הנעמה תמרב ןוזיא רסוח רצי ץראב האולחתה רוזיפ

 רתוי ףאו זכרמב םילוחה יתב ,תוליעפה תא תשבשמ הניאש ,האולחת לש תיסחי הכומנ המר םע םידדומתמ המורדבו ץראה

 תבייחמה )ההובג םילשוריבו( תינוניב האולחת תמר םע הרצק אל הפוקת ךרואל םידדומתמ םילשורי רוזאב םילוחה יתב ךכמ

 .הכרעמל םייתועמשמ םיבאשמ לש  תוסיו

 הנעמה קוזיחב ,קובקבה יראווצ תחיתפב ,םיקשממה לועייב ןומט ןמז ךרואל הדימעל חתפמה ,האולחתה םוצמצל רבעמ

 רומישבו  ,ךכל םימיאתמו הנורוק םניאש םייטוקא םירקמ לש תיבב זופשא םג ומכ םילקה הנורוקה ילוחל הליהקב ןתינה

 .םיתווצה

 

 זופשאה תכרעמ ןסוח .2

 לוהינו ןוגרא  .א

 הכרענש תנגרואמו הרודס הלעפה תרות המשויו תילוהינ תכרעמ התנבנ התע דע ורקסנש םילוחה יתב ללכב

 תוליעפ ןיב ןזאל ידכב םינוכיס לוהינו תוטלחה תלבק לש תוכרעמו םילהנ וחתיפ םילוחה יתב .רבשמה םע תודדומתהל

 םע תודדומתהל םתונכומו ולא תוכרעמ לש ןסוחה יכ םשורה .םאתהב םיבאשמה תא תסוולו הרגשה תוליעפל הנורוקה

 לע העפשההו )אמגודל ,העושיה ינייעמ וא דודשא אתוסא( םינטקה םילוחה יתבב רגתאה תאז םע דחי .םיהובג רבשמה

 .םילודגה םילוחה יתבב רשאמ רתוי הברה תיתועמשמ איה הרגשה תוליעפב ךישמהל תלוכיה

 

 הדימע תלוכיו הקיחש .ב

 וז הקיחש ןמז ךרואל .הנורוקה תוקלחמב דחוימבו םידבכ םיסמוע תחת םידבוע םילוחה יתב תיברמב םיידועיסה םיתווצה

 ןורתפה .תעגפנ הדימעה תלוכיו םירכינ רבכ הקיחשה ינמיס םילוחה יתבמ קלחב .םילוחה יתב לש הדימעה תלוכיב עגפת

 רורחשב דקוממ לופיט ,ךשמהב ןיוציש יפכ ,םג ומכ םיזכרמה ןיב םישקה םילפוטמה דחוימבו םילפוטמה תוסיו אוה ירקיעה

 הקיחשה אשונל םיבאשמ תוצקהלו שגד תתל שי ףסונב .תעכ ליעי הנעמ םהל ןיאש רורחש תורב תודחוימ תויסולכוא לש

 םיאור ונא .םיצירמת ןתמלו תואדוו תריציל ,הקיחשבו סמועב לופיטל םינושה םיזכרמל םיבאשמ לס רוצילו םיתווצה ברקב

 .ןמז ךרואל םילוחה יתב תדימע תלוכיל םייזכרמהמ דחאכ הז םוחת



 

 

3. Standard of care- םיטרדנטסל םאתהב ,תירשפאה ההובגה המרב ילופיטה טרדנטסה תא רמשל םיקבאנ םילוחה יתב 

 הווהמ תיבטימ לופיט תמר לע הרימשה ,הז דדמ לש הרורבה תובישחל רבעמ .םיזכרמהמ דחא לכב הרגשב םילבוקמה

 תעב .םודא וקכ םהמ םיבר יניעב בשחת הז טרדנטסב העיגפ .ץמאמל סייגתהל םיתווצה לש היצביטומב יזכרמ ךבדנ םג

 ןובשח לע בורל ,ורקסנש םיזכרמה ללכב תקפסמ המרב ילופיטה טרדנטסה רמשנ תיחכונה תוליעפה תמרבו תיחכונה

  .םילפטמה םיתווצה לע יתועמשמ סמוע

 

 -םימסחו קובקב יראווצ .4

 יראווצ רורחש ,הליהק-ח"יב ןיב ףצרה רופישו הליהקב  לופיטה תבחרה  ,סמועה תקולח -ןמז ךרואל החלצהל חתפמה

  :תויטירקה תודוקנה לש יזכרמ לוהינו םיבאשמ םוגיא ,קובקב

 

 תלפכהב ךרוצה .זופשאה תכרעמ לש ףסה רמוש םה הפוחד האופרל תוקלחמה -םילוחה תיב םורט ןוניס .א
 30-50% יכ ונתכרעהל הלוע רקסהמ .ולא תוקלחמ לע דאמ סימעמ םייבויח/םידושחל דרפנ לולסמל הנעמה

 י"ע םילוחה יתבל ץוחמ לופיטל םיבתונמ תויהל ויה םילוכי הפוחד האופרל תוקלחמל םיעיגמה םילפוטמהמ

 םימייקה תונורתפה םע םירצק םילגעמ תריגס ךות ,תופוקה לש הפוחד האופרל םידקומו םיימדק םינוימ

 םע םיינורכ םילוח ןוניסל ןתניי דחוימ שגד .ולא םיתוריש עצה לש הריהמ הבחרהל לועפל שי .הליהקב

 תויעב / םילק םימוטפמיס םע םיעודי םייבויח םילוח ,הנורוק תוקידבל םיקקזנה םילוח ,םייתמישנ םימוטפמיס

Non-Corona. תיאופר היעב םע לפוטמש ךכ תיבב זופשא תוינכת תבחרה אוה ףסונ יתועמשמ ןורתפ 

  .םילוחה יתבל ללכ עיגי אלו ,תיבב זפשואי -תיבב זופשא תרשפאמה

 

 ילהנמו ילוהינ בשק לזוג ךשמה תורגסמל םתרבעהו רורחש ירב / םימילחמ רורחשב קוסיעה -םימילחמ תרבעה .ב

 םילברוסמ ןיידע םה ךא ורפתשה רורחשה יכילהת .)םילוחב לופיטב עייסל תולוכי ויהש תוריכב תויחא בורל( בר

 ,תועסה םואית ,םירושיא תלבק ,םיבר םימרוג ןיב םואתל ד"רלמה/תזפשאמה הקלחמה תא םיבייחמו דואמ

 הנורוקה תוקלחמב םיזפשואמהמ 30% כ יכ הלוע רקסהמ .ב"ויכו שרדנ דויצ ןוגרא ,יחוטיב יוסיכ תרדסה

 תרדסה .)ךשמהב האר( הליהקב תונורתפה תבחרהו רתוי ליעי םואית ןתניהב ררחתשהל םילוכי ויה תוימינפה

 םילוחה תכישמ ,ירק( Pull תטישב םימילחמה תמשה ךילהת ללכ לע תימוי תיארחא הייהתש תללכתמ תכרעמ

 ןתמו תוסיו םג רשפאיו ךילהתה תא לעיי )זפשאמה םרוגה י"ע "םתפיחד"ל דוגינב תוזפשאמה תוקלחמהמ

 לש תונורתפהו םיסמועה תנומת תא זחואה ירוזא םילפוטמ רורחש ט"לשמ שרדנ .םיסומעה םיזכרמל תומידק

 תופוק לומ לא יביטרטסינימדאה ךילהה תאו )הרובחת( םיררחושמה תרבעה תונורתפ תא ,םיחטבמה ללכ

 .םינושה תודסומהו םילוחה



 

 

 םילק-םיינוניבו םילק םילוח 1000 -כ דועב לפטל תופוקה תלוכי תבחרה -הליהקב םייטוקא םילוחב לופיט .ג
 הלועפ ףותישב םהלש הריהמ הינפהל תכרעמ תריציו "תיבב םוי זופשא" ןוגכ תונורתפ וא תיב יזופשא תרגסמב

 תכרעמה דוקימו זופשאה יסמוע לש תידיימ התחפה רשפאת םילוחה יתב לש תוימינפה תוקלחמה םע רישי

 תצאומ תינכת םייקתת יכ עצומ ךכ ךרוצל .לטנה רקיע תא םיווהמה םישקהו םיינוניבה םילוחב תיזופשאה

  .םילוחה תופוקל ןהו םילוחה יתבל ןה םיצירמתו פ"תש לע שגדב תיב זופשא תוינכת תבחרהל

 

 ללכ לש תבכרומה הכימתלו ץרמנה לופיטה יבאשמ ברימל םיקוקזה םילוחה םה ולא םילוח -םייטירק םילוח .ד

 םינותנהמ דימת תפקתשמ הניא םישקה םילוחה תייסולכוא ךותמ ולא םילוח לש םרועיש .םילוחה תיב תוכרעמ

 גויתל םינוירטירקה .םילוחה יתב לע סמועה תא הבר הדימב תעבוקש איה ךא תוטלחהה ילבקמל םינימזה

 רועיש רוטינ .זכרמ לכב ינילקה לופיטה תסיפתבו תולוכיב םייולתו זכרמל זכרממ םינוש יטירק הלוחכ לפוטמ

 .תוכרעיהה לוהינלו בצמה תנומת תריצי תלוכיל ינויח וז הרדגהל םינועה םילפוטמה

 

 רצונ םילוחה יתב תוכרעהב תונושהו ץראה יבחרב האולחתה לש הדיחא אלה הסירפה רואל -םילפוטמ תוסיו .ה

 רקסהמ .םהמ דחא לכ תולוכיל רישי רשק אלל ףא םיתיעל ,םינושה םיזכרמה ןיב םיסמועב יתועמשמ ןוזיא רסוח

 תקולחו ןוזיאה לע הרימשל ךרוצל אלמ ןורתפ תנתונ הניא םויכ תלעופה תיזכרמה תוסיווה תכרעמ יכ הלוע

 ,ןורתפ שקבמו הנופ תירשפאה הקיפסה ףסל עיגמה םילוחה תיב( הטמלמ להונמ תוסיווה ךילהת .םיסמועה

 תימואל תולכתסהב ןורתפ ןתמ שרדנ .)דבלב יקלח ןפואבו א"דמ תוינפה לש ינוינשה תוסיווה תמרב בורל ןתינה

 ליחתהל ךירצ תוסיווה עבצא ללככ .Non-Corona ילוח לש םג ןכתיו םידושחו םייבויח םילפוטמ תוסיוול תללוכ

 ילבו תימואלה הנומתה תייאר ךותמ ,םילוחה תיב לש תרהצומה תלוכיהמ 80-85%ל הקיפסה ףס ברקתהב

 רשפאל ידכ תופוקלו הליהקב םיאפורל םיסמועה לע עדימה תא שיגנהל שי .תוסיוול םילוחה תיב תשקבל רשק

 תוסיו לש תכרעמ םייקל שי ףסונב .םיסנלובמא תוסיווב קר דקמתהל אלו םילוחה תיבל הינפהה םרט דוע תוסיוו

 יכ ריבס אל .ךשמהב טרופמכ תודחוימה תויסולכואה וא םייטירק/םישקה םילוחה תייסולכוא לע שגדב ינוינש

 תכרעמה םע תוסיווה תא תעצבמה תכרעמה דוחיאב ןורתי שיו ,תחא תומדל רבד לש ופוסב זקנתי ךילהה

 .םימילחמה תרבעה לע תיארחאה

 .תוימינפו ד"רלמ ,צ"נפט תויחאב רכינ רסח לע שגדב יטירק באשמכ ידועיסה באשמה לוהינ -ידועיס םדא חכ .ו

 .)'דכו םידלי צ"נפט ללוכ( וימודו צ"נפטב םייסיסב לעה םיסרוקה תורגוב תויחאה ללכ תא דחאל ךרוצה הלוע

 םיפסונ םייסיסב לע םיסרוק תחיתפל ןומימ תאצקה ,הז יטירק ביתנל םימייקה דועיסה יבאשמ ללכ בותינ

 .ולא םיכרעמ רובגת תבוטל )'וכו ל"הצ( םילוחה יתב "ץוח" תורוקממ יסיסב לע סרוק םע תויחא תטסהו םדקהב



 

 

 -Non-Corona-ה תוימינפה תוקלחמב סמועה תדרוה .ז

i. םיבכרומ םילוחל תיבב לופיטה תולוכי תבחרה )Home Care(. תבחרה , תיבב זופשא תועצמאב 

  .זופשאו הקבדה תעינמל ןוכיסב תויסולכואל תיבב לופיטה

ii. תודסומה םעו םילוחה תופוק םע ףצרה רופיש תועצמאב ."םיעוקת" םילוחו םימילחמ לש ריהמ רורחש 
  םינושה

 

 

 תודחוימ תויסולכוא .5

 תדרפנ תוסחייתה תושרודה תודחוימ תויסולכואל םיכייתשמה םילוח לש תמצמוצמ הצובקמ םרגנ סמועהמ רכינ קלח

 כב סמועה תא תיחפי הנורוק תוקלחממ הלא תויסולכוא לש רורחשב דקוממ לופיט .םימלוה תונורתפ תאיצמב דוקימו
 .טביה לכב המישנ בחרמ ןתייו תוחפל 30% –

 ץראה יבחר לכב טעמכ דבלב זופשאב תעכ םילפוטמ הנורוקל םייבויח םיינורכ הזילאיד ילוח -הזילאיד .א

 דחא לכב םייבויחל הליהקב הזילאיד ילופיט ןתמל בחרנ ןורתפ רצייל שי .זופשאה תוקלחמ תא ךכב םיסימעמו

 תורקי הנורוק תוטימ םיכרוצה ץראה יבחרב םיזפשואמ 40 לעמב רבודמ .תופוקה תוירחאב ץראה ירוזאמ

  )תורטונמ תוטימ(

 .וז הצובקמ םיבויח םילוחל תודסומ לש הריהמ החיתפ תשרדנ -הירטאירגו םיינורכ םימשנומ ,בכרומ ידועיס .ב
 .תוקלחמהמ קלחב םיזפשואמהמ 25% דע .הנורוקה תוקלחמב "םיעוקת" םילוח לש תיתגרדה תורבטצה תרכינ

 םימיאתמ םניאש ,הנורוקל םייבויח םילק םירטאיכיספ םילוחב לופיטל תונורתפב רסח רכינ -הירטאיכיספ .ג

 .רכינ סמוע םיווהמו הנורוקה תוימינפב םירתונ ןכלו ךכל וצקוהש תוידועייה תורגסמב זופשאל

 דמעמ ירסח .ד

 ומקא הלוחב לופיטל דועיס ינקת 7 -כ םישרדנ( גירח ידועיס ץמאמ זוכיר םישרוד םייבויחה ומקאה ילוח -ECMO .ה

 תורשכומה תויחאה רפסמ םיזכרמה לכב דגנמ .)Non-Corona ומקא הלוחב םינקת 3.5 תמועל דחא יבויח

 ולא םילוח לש םיינדפק תוסיוו תוסחייתה םע ימואל באשמכ היהיש ךירצ ECMO לוהינ .םצמוצמ ומקאב לופיטל

 .םיזכרמה ןיב

 

 תופסונ תודוקנ .6

 2( ןטק ץרמנה לופיטה תוטימ רפסמו תוימינפה תוקלחמה רפסמ םהב םילוחה יתב -םינטקה םילוחה יתב .א

 זופשא םע תודדומתהל תשרדנה תושימגבו תונורתפה ןתמ תלוכיב דאמ םילבגומ )הטמו תוימינפ תוקלחמ



 

 

 שי .וללה םילוחה יתב קותישל תוריהמב איבהל לוכי םש םיבויחה םילפוטמל שרדנה הנעמה .הנורוק ילפוטמ

 דודשא אתוסא אמגודל( םהילא םילפוטמה תיינפה תא ןתינה לככ ליבגהלו ולא םיזכרמ לע דחוימ שגד םישל

 .)העושיה ינייעמו

 םידרטומ ונא םילשוריב םילוחה יתב לע ברה סמועהו רכינה רגתאה רואל -םילשורי חרזמב תוצרפתה .ב

 תיזופשאה תכרעמה תא איבהל לוכיש םרוג הב םיאורו םילשורי חרזמב תחוודמה האולחתב הריהמה היילעהמ

 . הז רוזאב האולחתה תמילבל םידקוממ םידעצ תטיקנ לע םיצילממ .הקיפס יאל רוזאב

 ,םוכיסל

 ולכוי םילוחה יתב יכ הארנ םיסמועה תוסיו תרדסהו השקה האולחתב הנותמ היילע ךשמה ןתניהב -םיבורקה םייעובשל הכרעה

 .תכרעמב תושימג תמייק יכו תיחכונה האולחתה תא ליכהל

 30-40 לש הריהמ תורבטצה .רוזאב םילוחה יתב לע סמועה תלקהל םידיימ םידעצ תטיקנ בייחמו ילובג םילשורי רוזאב בצמה

 .הקיפסה ףסל ץראה זכרמבו םילשוריב תכרעמה תא איבהל הלוכי םיפסונ םייטירק םילוח

 זופשאו ,הפוחד האופרל םידקומב תורישה תבחרה תועצמאב הליהקב לופיטה תבחרה תועצמאב( םילוחה יתבל תוינפהה םוצמצ

 רתויו 30%כ לש הילע רשפאי תודחוימה תויסולכואבו םימילחמב לופיטה רופישו םיסמועה תוסיו , )ךכל םימיאתמה םירקמל תיבב

  .םילוחה יתב ללכב םישקהו םיינוניבה םילוחה לש הלכהה תלוכיב

 לש תושימגה תא לידגהל ידכ םיפסונ תונורתפו ואבוהש תונורתפה תריציל צתללוכ תוכרעה תבייוחמ ךוראהו ינוניבה חווטל

 .האולחתה תלבגהל וטקניש םידעצל ליבקמב הב הליהקה תאופר תכימתו זופשאה תכרעמ

 

 חטש יאופר רטמורב תווצ

 ינבואר יחרזמ ירימ 'רד

 יריבס לגיס 'פורפ

 סמייה הליג 'בג

 חספ יתיא 'רד

 רגניז רייפ 'פורפ

 רצנ ןורוד 'רד



 

 

 דעלא רדה 'רד

 תוטמ תידיע 'פורפ

 

 


