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אסמכתא294754420 :
לכבוד
מנהלי בתי החולים
רופאים ראשיים קופות החולים
שלום רב,
הנדון :הגדרה אחידה של מצב חומרת המחלה במטופלים מאושפזים עם COVID-19
לאור הצורך בהגדרה אחידה של חומרת המחלה במטופלים מאושפזים עם  COVID-19מועבר מסמך זה
להגדרות חומרת המחלה.
מטרתו של המסמך הינה ליצור אחידות הגדרות בתוך בתי החולים וביניהם וכן להתאימם להגדרות המעודכנות
בארגוני הבריאות בעולם .בנוסף ,הגדרה מוסדרת תאפשר לבצע ניתוב מותאם של מאושפזים ומשאבים על
בסיס העומסים והצרכים המדויקים בבתי החולים.
ההגדרה הנוכחית מבוססת על ההגדרות מטעם ה,1NIH-ה 2WHO -ומאמרי סקירה בעיתונים מובילים בעולם.3
הגדרה זו נידונה ואושרה על ידי הצוות לטיפול מגיפות (הצט"מ) .להלן ההגדרות:
מצב המטופל

הגדרת המצב

קל

סימפטומים עם ( COVID 19נוכחות של חום ,שיעול ,חולשה ,אובדן טעם
וריח וכדומה).

בינוני

אבחנה קלינית או רנטגנית של .COVID-19 Pneumonia

קשה

 COVID-19ואחד מהקריטריונים הבאים:
.1נשימות של מעל  30לדקה.
 .2ריווי חמצן בדם של  93%ומטה ללא תמיכה בחמצן*.
 .3יחס  PaO2/FiO2נמוך מ.300 -

מונשם/קריטי

 .1חולה הזקוק לתמיכה מכנית נשימתית פולשנית או לא פולשנית.
 .2פגיעה קשה בתפקוד מערכתי :הלם ,פגיעה לבבית ,פגיעה כבדית,
פגיעה כלייתית.

*בסעיף  2בהגדרת חולה קשה  -יש לסייג חולה ריאה כרוני ( )COPDהסובל מהיפוקסמיה קבועה – לגביו תיקבע
החומרה על פי קצב הנשימות והערכה הקלינית של הרופא המטפל.
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-2אבקשכם להטמיע את ההגדרות בתוך מחלקות הקורונה בבית החולים ,לשלבן בתוך מערכות המחשוב ולדווח
את הדיווחים העיתים בנוגע למטופלים על בסיס הגדרות אלו החל מ.13/7/2020-
לסיום ,הערכתי על ההירתמות והמאמצים מצד בתי החולים במצב הנתון בדגש על המשך טיפול מיטבי ברפואת
השגרה באופן פיזי ובאמצעים טכנולוגים ברפואה מרחוק.

ב ב ר כ ה,

ד"ר סיגל ליברנט-טאוב
ראש אגף רפואה כללית
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ח"כ יולי אדלשטיין – שר הבריאות
ח"כ יואב קיש – סגן שר הבריאות
מר קובי צורף – רמ"ט שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – מנכ"ל
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
ד"ר ורד עזרא – ראש חטיבת הרפואה
פרופ' סיגל סדצקי  -ראש שירותי בריאות הציבור
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ד"ר בעז לב – יו"ר הצת"מ
רופאים מחוזיים לשכות הבריאות
פרופ' אהוד דודסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
ד"ר אורלי ויינשטיין – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
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