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 COVID-19 הטיפול הנמרץ בחולים עם  נייר עמדה:

  16.4.20תאריך עדכון 

ממצב בו חשבנו  משתנה ככל שנצבר ניסיון עולמי ומקומי בטיפול בחולים קשים אילה. COVID-19וירוס בהתובנה שלנו את המחלה המתפתחת כתוצאה מהדבקות 

וך מס' שבועות , התפתחה הבנת המחלה מול עינינו ת)שהטיפול בה מוכר לנו מן השגרה( הפוקסמית ARDSשמדובר בדלקת ריאות ויראלית קשה הגורמת לתסמונת 

ריאתיות קשה, עם סערת ציטוקינים וקרישיות יתר הגורמת לתופעות טרומבואמבוליות  והמודינאמי עם מרכיב לבבי ,עם נזק ישיר לרקמת הריאהלמחלה  ,יםקצר

במקביל מתפרסמים בכל . בקצב מסחררמהבמה ותרופות עולות ויורדות  ,הנשמה, ניטור המודינאמיהבהתאם גם משתנות הגישות הטיפוליות ביחס לשיטות  סיסטמיות.ו

בתנאים אילה נייר עמדה על הטיפול הרפואי התומך  .ולעיתים אף סותרות ,של חולים עם המלצות שונות ומשתנותובילי דיעה עולמיים וסדרות יום מאמרים ע"י מ

מובנת כל שניתן לעשות הוא לתאר את "תמונת המערכה" כפי שהיא  .ומפורטת מדויק המתווה מדיניות טיפול מומלצתוהתרופתי בחולים אילה לא יכול לכלול אלגוריתם 

אשר  מטפל המנוסהנשאר בידי ה ,ומתי השיקול הרפואי במה להשתמש בחולה נתון , ולצרף את האצמעים הטיפוליים הנמצאים בשימוש הקלינאים עכשיו.לנו נכון להיום

 באותו זמן.  ,בנת הפתופיסיולוגיה הספציפית באותו בחולהעל פי ה ,צריך להתאים לחולה את הטיפול הטוב ביותר

 , מתוך הבנה שהתכנים ישתנו ויעודכנו בשבועות ובחודשים הקרובים.מהלך המחלה כפי שהוא מובן לנו היום ואת הטיפול האפשרי והזמין עכשיולכן נייר זה משקף את 

 .המצטבר לטובת חולינוולחלוק את ניסיוננו  ,מחלה החדשה והקשה הזוהטיפול בו הקלינית,ההתייצגות  חובה עלינו להיות מובילים בלימוד הפתופיזיולוגיה

 לביא-ד"ר ירון בר

 יו"ר האיגוד הישראלי לטיפול רפואי נמרץ.
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ההתדרדרות של שלבי  7

 חולי נגיף קורונה

 ציבור כללי

חיוביים 

 לקורונה

מחלה תסמיני 

 ראשונים

הפוקסיה, תסנין 

 בצילום חזה

אי ספיקה 

 נשימתית

סערת 

 ציטוקינים

 מוות



 4.2016. טיפול תומך וטיפול תרופתי לפי השלבים אסטרטגיית

 טיפול תרופתי טיפול תומך שלב מחלה
  מסכות, בידוד, בדיקות סיקור   ציבור כללי .1

  , חיטוי פה ואףביתי  בידוד חיוביים בבדיקת קורונה .2

 סמפטומאטיטיפול  במחלקת קורונה אשפוז תסמיני מחלה ראשונים .3

הפוקסיה או תסנין קוצר נשימה,  .4
 בצלום חזה

 .Hfncחמצן בלחץ חיובי, מתן 
Cpap/Bipap 

 אספירין כלורוקוין, אזניל, אבץ,-הדרוקסי

שיתוק  הנשמה מלאכותית, אי ספיקה נשימתית .5
 שרירים, 

 prone, nitric  oxide ,
ECMO 

Lopinavir/ ritonavir 
Tocilizumab ,Full Heparinization  ,
Remdesivir 

, סינון הדם מציטוקינים סערת ציטוקינים, שוק .6
 CRRT, המופילטרציה

Steroids - high dose 
Hyperimmune globulin 

 הערות:

 כדי למנוע התדרדרות הלאה ראשוניםהמחלה ה יש להשקיע את המאמץ העיקרי בשלבי .1

 הטיפולים הם מצטברים ולא מבטלים זה את זה .2

 בהתאם להתפתחות הידע והניסיון בעולם - יתכן שיש לשנות סדר או לתת מס טיפולים יחד .3

בשיטה לתת לו את החמצן  לשקולהוא כבר בסיכון להנשמה ויש  ,חמצן 93-95%להיות הפוקסי תחת  ברגע שהחולה מתחיל .4

 בלחץ חיובילא פולשנית ו

 רצוי להנשים מוקדם –אם הנשמה לא פולשנית לא מראה סימני שיפור  .5

 תצפיתיים או מבוקרים מחקריםבמסגרת לבצע  רצויניסיוניים תרופתיים טיפולים  .6

 בהתאם למדיניות כל מוסד רפואי –מתן טיפול חמלה  .7



 



 

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) 
James M. Sanders et al. JAMA, April 13, 2020 
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