
 

 
 

2020אפריל      .ם , בית בלב בת יסטויצ׳ב מולדימיר מכתב   

 

 ,שלום לכולם 

 

 

 קריטיים  שלדעתי הדברים  אתבהתמודדות עם וירוס הקורונה ולהדגיש  מהניסיון קצת איתכם  לחלוק רציתי

 .בהתמודדות

 

 .קריטית ואפילו ביותר כחשובה התבררה נפרדים  צוותים  3 ל באשפוז הפיזיותרפיה בצוות שעשינו החלוקה .1

 שונות במחלקות מטפלים  ,שונים  בחדרים  אוכלים  ,שונים  בחדרים  שמתלבשים  אומר שזה להדגיש חשוב

כך שבמידה ומחלקה מסוימת נכנסת    .שונים  פיזיותרפיה טיפול חדרי ,)המחלקות בין ועזרה מעבר ללא(

 לבידוד, תמיד חלק מהצוות נשאר בעבודה. 

 

 להמשך קריטית הייתה גם  )מגעים  ,מתחם  ,צוות(  לאמבולטוריה האשפוז יןב שעשינו המוחלטת ההפרדה .2

 יהם. בינ ההדבקה למניעת הסקטורים  הפעילות בכל

 

 שעת  את בדיווחים  לציין חשוב מאוד .האפידמיולוגית החקירה את עושים  כאשר ביותר חשוב הרפואי הרישום  .3

 . )'וכו בגינה/במרפסת/בפרוזדור/פיזיו חדר באיזה( הטיפול ומיקום הטיפול

 

 הצוות וגיבוש המידע למעבר ביותר כחשובות התגלו ZOOM בתוכנת סדירות כלליות צוות ישיבות .4

 . )כזה במצב קריטי דבר גם  שזה(       

 

 חדשה הנחיה יש שעה וכל מסחרר הוא הקצב ,מתחיל שזה ברגע כי ביותר חשוב סגורה בקבוצה המידע מעבר .5

 . חדשה חקירה שדורש חדש נתון או הקודמת את שמחליפה

 

 . ם  האביזרי וכל החללים  וכל המטופלים  בין שעובר ציוד של מחמיר חיטוי .6

 

 כולם חייבים להישמע להוראות כדי לא להפוך את התוכנית לחסר משמעות.  – הכללים  כל על שמירה  .7

 

 :ם  לסיכו . לבידוד שיצאו לאלה ועזרה הפעילות להמשך קריטית הייתה הצוות אנשי בין ההדדית התמיכה .8

 .מקום  לכל יגיע שזה הסיכוי גם  עולה ,בארץ  הנדבקים  מספר שעולה ככל

  

 מקום  לכל מתישהו יגיע שזה גדול מאוד סיכוי שיש אומרת הסטטיסטיקה כי ,אצלכם  לקרות יכול לא שזה תחשבו אל

 .המערכת של קריסה ולמנוע להתמודד קל יותר לפני מתכוננים  טוב שיותר כמה  ם(.שומרי כמה משנה לא(

  .אותה לנהל אלה במחלה בלטפל מדובר לא מהמחלות שבחלק כמו

  ן.ותמר ריצת על אאל ,מטר 100 של ריצה על מדובר לא

 הצוות אנשי על לשמור.ולהצליח בסערה העוגן להיות עוזר מאוד וזה מגובשים  מאוד כלל בדרך הפיזיותרפיה צוותי

 . הזמן לאורך

 

 .בריאות לכולם  מאחל

 

 

 
 


