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רפואה תעופתית בעידן הקורונה  
ההתקדמות  התעופתית.  הרפואה  בתחום  עוסק  זה  גיליון 
ליצירת  הובילה  חווים,  כולנו  אותה  אשר  הניכרת  הטכנולוגית 
פלטפורמות אוויריות עתירות יכולות, אך אלה עדיין מתבססות 

על פעולות הגוף והמוח האנושי. 

במשימות  נדבך  בכל  נוגעים  התעופתית  הרפואה  אתגרי 
לפעילות  ההכנה  במהלך  התעופתית  הפיזיולוגיה  האוויריות: 
על  לשמור  שנועדה  תעופתית  פסיכולוגיה  עצמה,  ובטיסה 
השיניים  רפואת  הקצה,  בנקודת  הביצוע  בעת  ודריכות  חדות 
בעת  המשימה  לביצוע  והפרעות  אפשרי  כאב  שמצמצמת 
גם  הביתה  החזרה  את  שמבטיח  בהיטס  והפינוי  הטיסה, 

במקרים שבהם המשימה אינה מסתיימת כמתוכנן.

ההתמודדות הממושכת עם נגיף הקורונה מחדדת עוד יותר את 
השפעות עולם הרפואה על הכשירות המבצעית ואת חשיבות 
רפואי  ידע  על  ההתבססות  רבים,  במקרים  והמחקר.  הלימוד 
קיים אינה מספיקה או מתאימה לאתגר הנוכחי והדבר מחייב 
את גורמי הרפואה ליזום תהליכי איסוף מידע והסקת מסקנות 
רלוונטיים שיאפשרו לספק המלצות טיפוליות ומקצועיות נכונות.

רפואת הקורונה מחייבת השתנות, זניחת פרדיגמות ותפיסות 
אבחון וטיפול קיימות, למידה מתמדת וקבלת החלטות בתנאי 

אי-ודאות.

השנתיים  במהלך  מתמשך  באופן  הקורונה  נגיף  את  למדנו 
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האחרונות, ושינינו מעת לעת את המדיניות בנושאים שונים כמו 
עטיית מסכות, בידוד, משך ההחלמה, בדיקות המעבדה ונהלי 
ההחלמה.  לאחר  טיסה  כשירות  או  גופנית  לפעילות  החזרה 
המשלבת  התעופתית,  ברפואה  גם  קורים  דומים  תהליכים 
טכנולוגיות מתקדמות והסקת מסקנות מתחומי האפידמיולוגיה, 
עוסקים  אנו  דבר,  של  בסופו  ועוד.  התזונה  הספורט,  רפואת 
ביצוע המשימה  מורכב שמטרתו לאפשר את  סיכונים  בניהול 

הלא-טבעית של ניתוק מהקרקע ושהייה באוויר.

גיליון זה מספק "טעימות" מהתחומים המגוונים בהם עוסקים 
אנשי הרפואה התעופתית. נציג אתגרים קליניים שבהם נתקל 
הרופא המטפל במפגש עם מטופל במרפאה התעופתית כמו 
פצוע  עם  מפגש  במהלך  או   ,D בוויטמין  טיפול  לתת  הצורך 
לצורך  מהירה  תוך-ורידית  גישה  השגת  נדרשת  שבו  במסוק 
הצלת חיים. נסקור מחקרים העוסקים בסוגיות ייחודיות לעולם 
הטיסה כמו עמידות להיפוקסיה או רפואת השיניים התעופתית, 
כדוגמת  כולנו  על  שמשפיעות  לתופעות  גם  שנוגעים  וכאלו 

שיפור ההתמודדות עם עייפות.

הרוצים  אלו  עבור  צוהר  תפתח  הגיליון  שקריאת  מקווה  אני 
לעסוק במחקר בתחום הרפואה התעופתית וגם עבור אלו שלא 

מכירים את התחום או קרובים אליו.

קריאה מהנה ומועילה לכולם,


