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 י"ז באייר, התש"פ
 2020מאי  11

228927420  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 

 בודלכ

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 

 מנהלי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה 

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 
 
 
 11.5.20מעודכן ליום  -( COVID-19נוהל מחלימים מנגיף קורונה החדש ) הנדון: 

              

 רקע .1

ופיתחו נוגדנים -COVID-19 על פי ארגון הבריאות העולמי נכון להיום אין הוכחות לכך שאנשים שהחלימו מ

(. בנוסף, גם אם ישנה הגנה בעקבות פיתוח relapse( או התלקחות חוזרת )reinfectionמוגנים מהדבקה חוזרת )

ת, ההנחה המקצועית המקובלת בעולם נכון להיום היא כי בדומה לידוע נוגדנים, משך ההגנה אינו ידוע. עם זא

 ממחלות נגיפיות אחרות, קיום נוגדנים מהווה הגנה מפני הדבקה חוזרת. 

 נוהל זה צפוי להתעדכן בעתיד, בתלות בידע הקליני שיצטבר. .COVID-19 -להלן הנחיות למחלימים מ
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 (16עדכון  -7.520מעודכן ליום –דות עם תחלואה מנגיף קורונה החדשהנחיות להתמודסימוכין: ) הגדרת "מחלים"

 חולה מאומת יוגדר כ"החלים" כאשר:

 חולה מאומת שסבל מתסמינים:       .א

ת חום וללא תסמינים נשימתיים מעלות ומעלה(, ללא שימוש בתרופות להורד 38העדר חום ) (1

 וגםשעות לפחות  48למשך 

 וגםשעות לפחות  72שנדגמו בהפרש של  SARS-CoV-2-שתי בדיקות שליליות ל (2

 ימים* לפחות מתחילת התסמינים. 7הבדיקה הראשונה להגדרת החלמה תילקח  (3

 חולה מאומת ללא תסמינים:        .ב

שעות לפחות, כאשר הבדיקה  72ש של שנדגמו בהפר SARS-CoV-2-שתי בדיקות שליליות ל

 ימים* לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון. 5הראשונה מהן תילקח 

              לאחר הצגת תיעוד כתוב לכך שאכן היה חיובי  –מחו"ל  והחלמתו מחלתועם תיעוד על  שהגיע חולה .ג

 לבצע יידרש לפחות אחת יתשליל החלמה בדיקת על כתוב תיעוד וכן PCRבבדיקת  SARS-CoV-2 -ל

 השלילית יש לשהות בבידוד בית.  התשובה קבלת עד. בישראל ההחלמה לאישוש נוספת בדיקה

 תיעוד, אין להגדיר אדם כמחלים.  ללא

 יום לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.     12* בעת הזו, בדיקת ההחלמה הראשונה תילקח 

 היא מיום ביצוע הבדיקה ולא מקבלת התשובה.  הספירה של הימים מבדיקה לבדיקה

 
 ההנחיות .2

יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת COVID-19 -ממידע אודות היות אדם מחלים  .א

 החולים המבטחת. 

                , בארץ או בחו"ל.אחר COVID-19לא יחוייב בבידוד במידה ונחשף לחולה  COVID-19-מחלים מ .ב

 2020 -( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף2019צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש 

 )להלן: "צו בידוד בית"(.

 מחלים כשיר לחזור לעבודה.  .ג

, מותנה בהסכמתם, ורק לאחר COVID-19ובדי בריאות מחלימים יהיו בעדיפות לעבוד עם חולי ע .ד

שקבלו הסבר מלא על מצבם הבריאותי ועל היעדר הידע הקיים בספרות העולמית לגבי הסיכון 

https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf


 

3 

 

 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

להדבקה חוזרת. עובדי בריאות מחלימים יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם, בלי 

 תם מחלימים. התחשבות בהיו

 
 ינהג כמו כל אדם אחר ובכלל זה:COVID-19 -מעט ההחרגות הנ"ל, מחלים מל

 חובת עטיית מסכה במרחב הציבורי, וכל עוד מתקיים צו המורה על כך. -מסכה  .ה

)בכלל  ,מחלים יחויב בכללי הריחוק החברתי במרחב הציבורי הנהוגים באותו העת –ריחוק חברתי  .ו

 , קיום פעילות מחוץ לבית וכדומה(.מ' 2זה שמירת מרחק 

ינהג על פי הנחיות משרד הבריאות בעת התנהלות עם COVID-19 -מחלים מ –מגע הדוק עם חולה  .ז

 חולה חשוד/מאומת )למשל השוהה בבידוד בית יחד עם המחלים(. 

 

 לצורך יישום הנחיה זו, התראות בידוד יבוטלו במערכת הממוחשבת עבור מחלימים.

 

המחשידים על כך שבכל זאת מדובר בתחלואה בקורונה )לדוגמא דלקת  תסמינים מחלים המפתח .ח

ריאות פתוגנומונית או שחלף זמן קצר מאוד מאז ההחלמה לכאורה ואותם תסמינים חוזרים( יופנו 

לרופא מטפל לבדיקה ולשקילת בדיקת קורונה חוזרת. בכל מקרה בו תשובת הבדיקה תהיה חיובית 

 להתייעץ עם האגף לאפידמיולוגיה. או חיובית גבולית יש 

 

 
 הואילו להעביר את העדכונים לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:
 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות 
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 הבריאות  ר למנכ"למר נעם ויצנר, יועץ בכי

 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר
 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש  

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 רונה  אחראית על הרכש הרפואי לקוד"ר אורלי ויינשטיין, 
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
  בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון

 הבריאות מר אייל בסון, דובר משרד 
 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט
 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

  ירית לקסר, ראש האגף לגריאטריהד"ר א
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 
 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד

  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 
 יאותמנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבר, אלה מנדלסוןפרופ' 

 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 
 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות

 הגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגי
 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית   
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום
 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום
 פריסת כוח אדם בשעת חירום גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון

 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת
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 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים 
 חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש 

 , שירותי בריאות כללית ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכלליתד"ר יוסי נגה, 
 מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 

 ה כלליתאגף רפואתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל מר יאיר חברוני, 
 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים

      גב' שני דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 רופאי בריאות הציבורלאיגוד היו"ר פרופ' חגי לוין, 
 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' שי אשכנזי, 

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 
 יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואיתד"ר אבי פרץ, 

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית
 אטריה קליניתד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדי

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל
 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
 טיותמנהלי מעבדות רפואיות פר

 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 
 חמ"ל מערכת הבריאות 

 


