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 המלצות הוועדה הרפואית למחלימים מקורונה
 כללי-

 
ובהדרגה הצטבר המידע לגבי משמעות  ,מגפת הקורונה התפשטה בעולם לפני כשנה

אשר יכולות  ,השלכות ארוכות טווחעלולות להיות לנגיף התחלואה בנגיף זה בספורטאים. 

בלבד, כמו גם באלו  סימפטומים קליםבעלי סימפטומטיים או -להופיע גם בחולים המוגדרים א

 .עם מחלה קשה יותר

, אשר נערכו בספורטאים והשלכות התחלואה בנגיף על בריאותם ותפקודםבעקבות מחקרים 

בנושא בדיקות למחלימים המלצות הוועדה הרפואית של ההתאחדות לכדורגל גיבשה 

בהסתמך על המלצות אופ"א  ,גובשו על ידי צוות מומחים רלוונטיאלו המלצות  מקורונה.

 .בישראל והמלצות החברה לרפואת ספורט

 
 להלן ההמלצות המחולקות על פי חומרת המחלה-

 
 :סימפטומטי(-)א לקורונה, ללא תסמיניםשחקן חיובי 

 

לקורונה ללא תסמינים, או שתסמינים כללו איבוד חוש טעם וריח  שחקן שאובחן כחיובי -

יום מבדיקת קורונה  14חזרה הדרגתית לפעילות גופנית בחלוף בלבד, תאושר 

מדובר בשחקן חיובית, לאחר הערכת רופא מטפל/רופא הקבוצה שיוודא כי אכן 

 . סימפטומטי-אשהיה חולה 

 .חת אנמנזה מכוונת לתלונות קרדיווסקולריות ונשימתיותיש לק -

יש לבצע בדיקה גופנית בדגש על מערכות הלב והנשימה, כולל דופק, לחץ דם  -

 וסטורציה.

במקרה בו במהלך חזרה לפעילות גופנית יופיעו תסמיני נשימה או לב, לרבות ירידה  -

פסיק כל פעילות גופנית חריגה בביצוע מאמץ מוכר לספורטאי משגרת אימוניו, עליו לה

 ולפנות להערכה רפואית.

 

 קלים:לקורונה, עם תסמינים  שחקן חיובי

תסמינים קלים כוללים כאב ראש, חולשה קלה, תסמינים במערכת הנשימה העליונה כגון 

למשך  38.0וחום עד כאב גרון או גודש באף, בחילות הקאות, שלשולים, הפרעות טעם וריח 

 .ימים 3עד 

 



 

 

לקורונה עם  שאובחן כחיובי השחקןטרם חזרה לפעילות ספורטיבית מאומצת/תחרותית, על 

 תסמינים קלים, לעבור בירור רפואי הכולל: 

  הערכת רופא מטפל או רופא ספורט, כולל אנמנזה ובדיקה גופנית 

  מרבי.בדיקת מאמץ לבבי 

 אקו לב במנוחה. 

 ספירומטריה במנוחה.  

 ריאה-מבחן מאמץ משולב לבבנוכחות תסמינים עם רכיב נשימתי בולט, מומלץ לבצע  -

(CPET.) 

ליעוץ שחקן בנוכחות ממצא שאינו תקין בכל אחת מהבדיקות הנ"ל, יש להפנות את ה -

 רופא מקצועי בתחום הרלוונטי, כגון קרדיולוג או רופא ריאות, לצורך הערכה נוספת.

 יום לפחות מחלוף הסימפטומים. 14מותרת רק לאחר חזרה הדרגתית לפעילות גופנית  -

במקרה בו במהלך חזרה לפעילות גופנית יופיעו תסמיני נשימה או לב, לרבות ירידה  -

חריגה בביצוע מאמץ מוכר לספורטאי משגרת אימוניו, עליו להפסיק כל פעילות גופנית 

 ולפנות להערכה רפואית.

 

 בינוניים:לקורונה, עם תסמינים  שחקן חיובי

, (ימים ומעלה 3למשך  37.8או מעל מעלות ומעלה,  38)תסמינים בינוניים כוללים חום 

 צמרמורת, כאבי שרירים, חולשה כללית, קושי בנשימה ולחץ בחזה.

 

לקורונה עם  שאובחן כחיובי על השחקןטרם חזרה לפעילות ספורטיבית מאומצת/תחרותית, 

 ר בירור רפואי הכולל: תסמינים בדרגת חומרה בינונית, לעבו

 הערכת רופא מטפל או רופא ספורט, כולל אנמנזה ובדיקה גופנית.  

  תפקודי )ניתן לבצעה במסגרת מבחן המאמץ המשולב( או ספירומטריה במנוחה

 .ריאה מלאים )פלתיסמוגרפיה(

 צילום חזה. 

 אקו לב במנוחה.  

 בדיקת מאמץ משולב לב-( ריאהCPET).  

ליעוץ יש להפנות את השחקן  תקין בכל אחת מהבדיקות הנ"ל,בנוכחות ממצא שאינו  -

רופא מקצועי בתחום הרלוונטי, כגון יעוץ קרדיולוג או רופא ריאות, לצורך הערכה 

 נוספת.



 

 

יום לפחות מחלוף  14חזרה הדרגתית לפעילות גופנית מותרת רק לאחר  -

 הסימפטומים. 

נשימה או לב, לרבות ירידה  במקרה בו במהלך חזרה לפעילות גופנית יופיעו תסמיני -

חריגה בביצוע מאמץ מוכר לספורטאי משגרת אימוניו, עליו להפסיק כל פעילות גופנית 

 ולפנות להערכה רפואית.

 

 קשים או אשפוז:לקורונה, עם תסמינים  שחקן חיובי

 עקב מחלתם, עם קושי מתמשך בנשימה שנזקקו לאשפוז זו נכללים שחקנים בקבוצה

הכולל  קשה מחלה מהלך עם באלואו תסמינים נוירולוגיים.  94%מתחת  סטורציה

ממליצות על התייחסות לספורטאי במסמכים השונים הנחיות ה, מעורבות שריר הלב

 ., וחזרה לפעילות בהתאםמיוקרדיטיסעם כחולה 

 

לקורונה השחקן שאובחן כחיובי טרם חזרה לפעילות ספורטיבית מאומצת/תחרותית, על 

 תסמינים קשים או שאושפזו, לעבור בירור רפואי על פי הפירוט מטה.עם 

 
)לפי בירור באשפוז, שצפוי שכלל לכל הפחות אק"ג, רמת  א. ללא עדות לפגיעת לב

 טרופונין בסרום והדמיית לב(, יש צורך ב:

 הערכת רופא קרדיולוג ו/או רופא ריאות, לפי הממצאים במהלך האשפוז 

 ( בדיקת מדדי דלקת בדםCRP/ )שקיעת דם 

 )תפקודי ריאה מלאים )פלתיסמוגרפיה 

 צילום חזה 

  ריאה-בדיקת מאמץ משולב לב 

 אם נמצאו באשפוז )כגון בדיקות דם או אקו לב חזרה על ממצאים לא תקינים ,

לפי המהלך הקליני וממצאי  חזה, CTלב/  MRIולבצע אקו לב במאמץ/ במנוחה(, 

 האשפוז. 

 

)שינויי אק"ג/ עליית טרופונין בסרום/ ממצאים אופייניים  ב. עם עדות לפגיעה בלב

יש לפעול לפי המלצות קיימות לחזרה לפעילות ספורטיבית לאחר בהדמייה(, 

 חודשים. 6חזרה הדרגתית לפעילות גופנית תתאפשר לרוב רק לאחר  .מיוקרדיטיס

 

 



 

 

 

 :UEFAהנחיות לקבוצות המשתתפות במפעלי 

סימפטומטי או -, ללא אבחנה בין רמות המחלה והאם היה אלקורונהכל שחקן שנמצא חיובי 

עם סימפטומים כלשהם, מחויב לבצע את הבדיקות הבאות לאחר סיום תקופת הבידוד 

 וההחלמה:

 אק"ג במנוחה 

 ספירומטריה 

 

 מתעדכנות מעת לעת, ויש לעקוב אחר השינויים בהנחיות.  UEFAהנחיות 

 

 

 בברכה,                                                                                       

 המחלקה הרפואית                                                                                      

 ההתאחדות לכדורגל                                                                                     


