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  חוזר מנהל אגף הרפואה :הנדון
  למיגון אנשי צוות עדכון הנחיות – H1N1/A 2009שפעת 

  
  H1 N1/Aבריאות את הגדרת המקרה לחולים החשודים כלוקים בשפעת משרד החודש יולי עדכן  ףוסב

2009.  
  :H1 N1/A  2009 חולה חשוד לשפעת ).25.07.09נכון ליום ( הגדרת המקרה

  
  או יותר ותסמינים של שפעת  צלסיוס מעלות 38חולה במחלה חדה הכוללת חום .א
  ).קוצר נשימה ,כאבי שרירים ,שעול ,כאבי גרון, נזלת : הבאים 5מתוך  1לפחות (  
  .ת חריפה קשה ללא סיבה ידועה אחרתחולים מאושפזים עם מחלה נשימתי. ב
  

  .שעות לאחר שחלפו 24ם ועד רגע הופעת התסמינימ: המידבקתהתקופה 
  

הנחיות המיגון עדכון החליט מנהל אגף הרפואה על אחרונים ובהתאם לאירועים ה עדכון זהבהתאם ל
  .א בשטח"לצוותי מד

  
אמצעי המיגון ב א"מד יתמגן צוות ,כלל אך ללא תסמיני שפעתעם מחלת חום  בפונה בעת טיפול  .א

  :הבאים
  אף -כת פהמס .1
  כפפות חד פעמיות .2
 .עיניים - פה מסכת ומעליה N95על המטפל להניח על פניו מסיכת , פעולות פולשניותבביצוע  .3

 
אמצעי המיגון בא "מדיתמגן צוות  ,עם מחלת חום ואחד מתסמיני השפעת בפונה בעת טיפול  .ב

  :הבאים
   N 95מסיכת  .1
 כפפות חד פעמיות .2
 .95N למסכתמעל עיניים -פה מסיכת  על המטפל להניח על פניו, בביצוע פעולות פולשניות .3
 .חד פעמיתגוף חליפת  .4

 
 : המטופל והמלווהמיגון   .ג
 .הניח זוג כפפותבקש מהמטופל ליש ל .5
 . אף -יש להניח על החולה מסיכת פה, במידה ואין צורך במתן חמצן .6
 .אף -מסיכת פה, ן על פניו של החולה ומעליהתונח מסיכת חמצ, במידה ויש צורך במתן חמצן .7
 .אף -מסיכת פהוהמלווה להניח זוג כפפות מ לבקשיש  .8

 
 :הנסיעה באמבולנס  .ד
 . מערכת המיזוג באמבולנס הפעלתיש לפנות את החולה ללא  .1
 .חלונות הרכבאוורר את האמבולנס באמצעות פתיחת יש לבעת הנסיעה  .2

 
המגיע א "צוות מד. הפעילותכלל בועה של צוותם בים אשר החליטו על התמגנות ק"ישנם מלרד   .ה

 .ד"אף טרם הכניסה למלר -במסכות פה ים אלו יתמגן"למלרד
 

  או לקו המידע של א"של מד יש לפנות למוקד הרפואי H1N1/A 2009שפעת בכל שאלה בנושא 
  03-7371500בטלפון  הבריאות  משרד


