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 כ' באב, התש"פ
 2020אוגוסט  10

323887220  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 -מס' תיק                   
 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות 

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 ף רפואי בקופות החולים מנהלי אג

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 

 

 
   עדכון התוויות לבדיקה -(COVID-19ם תחלואה מנגיף קורונה החדש )הנחיות להתמודדות ע הנדון: 

              
 15.7.20מיום  291147520' עדכון התוויות לבדיקה מס-הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש סימוכין:             

 22.6.20מיום  122 272102120לפני פרוצדורות אלקטיביות מס'  SARS-CoV-2 ל PCRביצוע בדיקות                                
 11.6.20מיום  262586620נוהל ביצוע בדיקות החלמה לחולה בנגיף קורונה החדש מס'  
              7.5.20מיום  226010920נה החדש מס' הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורו 

 

 
 

עדכון התוויות לבדיקה"              – ות עם תחלואה מנגיף קורונה החדשאת "הנחיות להתמודדמחליף זה  מסמך

 .291147520מס' סימוכין: ס'  15.7.20מיום 

___________________________________________________________________ _____________
 : קודם מנוהל יםהשינוימהות 

 הוספת משמעות בידוד בכל מצב הדורש בדיקה  .1

  שהוגדרו כמגע הנדרש לדיגום עפ"י חקירה אפידמיולוגיתחסרי תסמינים  דיגום -ב 2סעיף הוספת  .2

 דיגום עובדי בריאות הנמצאים בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת במטרה לקצר בידוד -ג 2הוספת סעיף  .3

 הזמן לביצוע בדיקת הסקר –א 5א, 4עדכון סעיפים  .4

 סיקור לפני נסיעה לחו"ל עפ"י דרישת מדינת היעד –ב 5הוספת סעיף  .5

 הוספת הקצאה לרופאים מחוזיים בלשכות הבריאות  –ב 6עדכון סעיף  .6

 הוספת שיקול דעת רופא מומחה במחלות זיהומיות  -ג 6הוספת סעיף  .7
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  משאב לאומי והקצאת הבדיקות מבוצעת בהתאם לתעדוף הלאומי.הן -SARS-CoV-2 ל PCR  בדיקות

 תבוצענה במקרים הבאים: -SARS-CoV-2 ל  PCRבדיקות 

 

 משמעות לבידוד התוויה קטגוריה מס'

מטופל עם  1

 תסמינים 

של  החדים תסמיניםהמלפחות אחד כל מטופל שמתייצג עם 

, כאב מהקושי בנשי, שיעול, ומעלה 38חום  מחלת הקורונה )כגון

גרון, שינוי חוש טעם או ריח, חולשת שרירים וכל תסמין אחר 

 (שהופיע בצורה חדה ומעלה חשד למחלה ויראלית

 ניתן לצאת מבידוד עם

תוצאה שלילית קבלת 

ו נדרש )במידה ואינ

 בידוד מסיבה אחרת(ל

אדם ללא  2

תסמינים שבא 

במגע עם 

 חולה מאומת 

 כל בן בית של חולה מאומת  .א

ע"י שירותי בריאות  בחקירה אפידמיולוגיתדר הוגאדם ש .ב

ידגם בכניסה לבידוד  )ייבדק הציבור כמגע הנדרש לדיגום, 

 תחת התוויה "מגע לדיגום בהוראת משרד הבריאות"(

ללא קשר לתוצאות 

הבדיקה נדרש להשלים 

בידוד עד תום התקופה 

 שנקבעה

שחרור  3

מוקדם 

מבידוד לאחר 

חשיפה לחולה 

 מאומת

חולה מאומת עם עקב מגע  בידודהנמצא ב בריאותה מערכת עובד

 המגע האחרוןימים ממועד  5-8 ראשונה PCRיבצע בדיקת 

 . המגע האחרון עם החולה ממועד העשירי יוםבשנייה  ובדיקה

שתי בדיקות שליליות 

במועדים אלו מאפשרות 

יציאה מבידוד וחזרה 

 לעבודה

סיקור  4

לאוכלוסיה 

 בסיכון

עם שיעור גבוה של  סגרת טיפוליתמ /עובר למוסדאדם ש .א

יש  –או מוסד סיעודי  בית אבותאוכלוסייה בסיכון, כגון 

 שע' טרם ההעברה.  72 -לסקור ב

 סיקור במסגרת תוכנית מגן אבות ואמהות  .ב

אוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה לשירותי רפואה שיש חשד  .ג

סיקור שנמצאים בסיכון לתחלואה למשל עקב תנאי צפיפות )

 הבריאות(  משרדבאישור ו יתבצע אוכ' ז

 אין צורך בבידוד 
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סיקור לפני פרוצדורות אלקטיביות, על פי ההנחיות אשר  .א סיקור מקדים   5

לפני  SARS-CoV-2 ל PCRביצוע בדיקות " בסימוכין

 שע' לפני הפעולה. 72 -". יש לבצע בפרוצדורות אלקטיביות

 דסיקור לפני נסיעה לחו"ל עפ"י דרישת מדינת היע .ב

 אין צורך בבידוד

 .בדיקה לפי שיקול דעת רופא מטפל  ו/או הקופה המבטחת .א שיקול דעת 6

ליום בחלוקה  5000 –הקצאה לאומית לבדיקות בהתוויה זו 

 בין הקופות.

 לפי שיקול דעת רופא לשכת בריאות מחוזית   .ב

לפי שיקול דעת רופא מומחה במחלות זיהומיות בבית  .ג

 גיים מוסדיים משיקולים אפידמיולו ,החולים

במידה ויש תסמינים או 

 –חשיפה לחולה מאומת 

 נדרש בידוד

בדיקת  7

 החלמה

לקיחת דגימה לחולה מאומת לצורך הגדרתו כמחלים על פי נוהל 

 "ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה החדש"

 לפי הפירוט בנוהל 

אחר צורך  8

 בדיקהבביצוע 

לפי הסיבה לבדיקה  בדיקה ראשונה פסולה .א

 קורית המ

יש לשמור על בידוד עד  בדיקה עם תוצאה חיובית גבולית .ב

 לתוצאת בדיקה חוזרת 

בדיקת במידה ונמצאה בדיקה חיובית בסקר סרולוגי ללא  .ג

PCR חיובית בעבר 

 בידודנדרש לא 

 

 
 שעות מפרסומן. 48תחולת ההנחיות תוך 

 הואילו להעביר עדכון זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם. 

 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס-ד"ר שרון אלרעי
 )בפועל( ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:

 "כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאותהח
 "כ יואב קיש, סגן שר הבריאות הח

 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי

 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות 
 הרפואה  חטיבתזרא, ראש ד"ר ורד ע

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 
 פרופ' רוני גמזו, מנהל תכנית קורונה 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 

 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 אנוש ומשאבי נהללמי 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
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 חלות בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מ-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

 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 
 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

  ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 חופהמנהלים רפואיים, מוקדי רפואה ד
 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות, אלה מנדלסוןפרופ' 
 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 

 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת ב' ליאורה ולינסקי, האחותג
 הגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגי

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום
 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום גב'
 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת
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 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 
 קהפרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטי

 מנכ"לי קופות חולים 
 וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית  ית, סמנכ"לינשטייןד"ר אורלי וו

 , 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, 

     ב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"ג
 קצין רפואה ראשי, טריף בדרתא"ל ד"ר 
 ראש ענף בריאות הצבא ,יוסי בן מיכאלסא"ל ד"ר 

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

 תפרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימי
 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
 יאטריה קליניתד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפד

 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
 הציבור בריאות שירותי, סיכונים ניהול תחום רייכר, מנהל שי ר"ד

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 
 ות המבצעות בדיקות קורונה מנהלי המעבד

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 

 חמ"ל מערכת הבריאות 
 חברי צוות מייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה בישראל

 מנהל המכלול, ערן זליגמן( אל"מ )מיל'
 צוות המכלול, רס"ן )מיל'( עירם אמתי

 


