
 29.7.20 –קבינט המומחים המקצועי  סיכום מפגש
 
נדב   פרופ',  פרופ' איתמר גרוטו, פרופ' גבי ברבש, פרופ' ארנון אפק,  פרופ' רן בליצר שתתפים:מ

 .פרופ' שוקי שמר, פרופ' זאב רוטשטיין, פרופ' גליה רהב, דר' אירית עידן, בעז לב ד"ר, דוידוביץ

 רוני גמזו: פרופ'  –הקדמה  .1
 עדכון הרכב הקבינט המקצועי  .א
 הקבינט המקצועי. פרופ' גמזו ישתתף בישיבות.  עמוד בראשפרופ' בליצר י . ב
פעמים בשבוע. נושאי הדיון יקבעו על ידי מנהל הפורום, בהתאם   1-2הפורום יתכנס  .ג

 .הקבינט ' גמזו, משהב"ר, ונושאים שיעלו מחברילהצעות ובקשות של פרופ
 

אסתמיניים העולים בחקירה אפידמיולוגית,   תיעדוף ביצוע בדיקות למגעים: לדיון  מרכזי נושא .2
 כעת משיש עודף היצע של בדיקות ביחס לביקוש: 

 נתונים נדרשים להשלמה:     .א
  100%-שואפים ל –. לפי פרופ' גרוטו 250 -  מס' חקירות יומי )לפי פרופ' ברבש -

 ( ביום  2000מהנדבקים, דהיינו 
מדי יום,  4-5 –)לפי פרופ' גרוטו  בחלוקה לבני בית ואחרים  –לחקירה מס' מגעים ממוצע  -

 . מחציתם בני בית(
.  כאלה שלא עלו ממקורות חקירה אחרים  – מס' מגעים יומי מזוהים באיכון שב"כ )נוספים  -
 . מס' מגעים נוספים יומי מזוהים ע"י רופא המשפחה )כנ"ל( -

 
בשלב זה לא נראה שיש צורך בתיעדוף בדיקות למגעים   -ף החקירות לאור הנתונים על היק ב. 

יש די יתירות לטפל בכולם. צפוי שינוי וצורך   –  (600-700שאינם בני בית ) מזוהים בחקירות 
 : עקב בתיעדוף בהמשך

  עליית מספר החקירות. -
 עליית מספר המגעים המזוהה בכל חקירה  -

 
 לתיעדוף הבדיקות למגעים המזוהים בחקירה אפידמיולוגית: שיקולים עיקריים       .ג

ימים מחשיפה, מחייב בדיקה  4-לכוון לזמן אופטימלי )כ –פער זמנים מחשיפה  .1
 מקצועית לקבוע טווח( 

 על )לאור מקצוע / התנהלות / תנאי מגורים( -פוטנציאל למפיץ .2
3. Pre-test probability  לתוצאה חיובית 
 פגיעה לסיבוכיםיה יהשתייכות לאוכלוס .4

  
 נושאים נוספים שנדונו: .3

, שיטות pooling)הבדיקות. הוצע לרכז את השדרוג  קיבולת משמעותית של  עליהנדרשת  .א
 .את כולן דרגלמעבדות נבחרות מועטות, ולא לנסות לשחדשות( 

ולדיון   –. נושא לדיון הבא , בדגש על עובדי בריאות יש לקבוע כללים חדשים לשחרור מהסגר . ב
 מכין בצט"מ.

מהיר של נשאים איתור  בדגש עלבדיקות לבתי חולים למספר מטרות  יש לבחון הקצאת  .ג
 סקירת כל מטופל שעולה לאשפוז. ובמיון, מדבקים 

יש לבחון מינהלית ומחקרית שיטות שונות לשחרור מוקדם מבידוד של אנשי צוות   . ד 
  נחשפים.

 . אשפוזי בית יש לנהל מאמץ לאומי לתגבור משמעותי של מערך  .ה
 

אסוף חוו"ד מהצט"מ )בעז לב(  יעשה מאמץ להמפגש הבא יתמקד בסוגית שחרור מוקדם מבידוד. 
   מפגש ליום ב' בערב המאוחר., ולתאם כהכנה לדיון במהלך יום א' חברי הקבינטולהעביר ל


