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 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלי אגף רפואי בקופות החולים 

 ר אלי בין, מנכ"ל מד"א מ

 

 

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

 
                      7.5.20 מיום 226010920הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש מס' סימוכין:              

 22.6.20מיום  122 272102120 מס' לפני פרוצדורות אלקטיביות SARS-CoV-2 ל PCRביצוע בדיקות                             
 11.6.20מיום  262586620והל ביצוע בדיקות החלמה לחולה בנגיף קורונה החדש מס' נ 

 

 

על מנת למקד ולייעל את מערך הבדיקות המבוצעות בקהילה על ידי קופות החולים, הוחלט לאחר דיון עם גורמי 

יתר הנוהל . SARS-CoV-2-ל  לבדיקות המבוצעות על ידי הקופות תאת ההתוויו לעדכן המקצוע הרלוונטיים

 אשר בסימוכין ללא שינוי.

-SARS בדיקות מעבדה ל הבדיקות הן משאב לאומי והקצאת הבדיקות מבוצעת בהתאם לתעדוף הלאומי.

CoV-2 תבוצענה במקרים הבאים:במסגרת מרפאות הקהילה  על ידי קופות החולים , 

ומעלה  38חום מינים(: כלל בעלי התסמינים הקליניים )בהעדר אבחנה חליפית היכולה להסביר את התס .1

או שינוי/ אובדן חוש טעם או ריח )ללא נזלת  או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר

 כתסמין בודד(.

 
 חסרי תסמינים קליניים, יבדקו במקרים הבאים בלבד: .2

 בני בית של חולה מאומת .א

או מוסד  בית אבותון עם שיעור גבוה של אוכלוסייה בסיכון, כג מסגרת טיפולית /עובר למוסד .ב

 רפואי טרם חזרתו.ו יצא, ייבדק רק אם אושפז במוסד סיעודי. אם חוזר למוסד ממנ
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-SARS ל PCRביצוע בדיקות " על פי ההנחיות אשר בסימוכין לפני פרוצדורות אלקטיביות, .ג

CoV-2 לפני פרוצדורות אלקטיביות." 

 נגישות נמוכה לשירותי רפואהבאישור משרד הבריאות באוכלוסיות בעלות  בדיקות מיוחדות .ד

 .שיש חשד שנמצאים בסיכון לתחלואה למשל עקב תנאי צפיפות

ד', אלא -אחד מהקריטריונים א'ליש להדגיש כי אין צורך לקחת בדיקה למבודדים שאינם עונים  .ה

 .אם פיתחו תסמינים

 

 5000על פי הקצאה יומית של  הקופה המבטחת ו/או מקרים מיוחדים לשיקול דעתו של הרופא המטפל .3

 לאומית. 500מאוחדת,  750מכבי,  1250כללית,  2500בדיקות: 

 

 מצבים נוספים: .4

 מקרים מיוחדים בהנחיית רופא המחוז של משרד הבריאות  .א

 ( ואינו ידוע כמחליםIgGאפידמיולוגי )המצאות נוגדני -נמצא חיובי במסגרת סקר סרו .ב

דיקות החלמה לנגיף דרתו כמחלים על פי נוהל "ביצוע בלקיחת דגימה לחולה קורונה לצורך הג .ג

 (262586620מס' קורונה החדש" )מס' סימוכין 

 חוזרת לאחר קבלת תוצאה של בדיקה פסולה לקיחת דגימה .ד

 

 בדיקות במסגרת "מגן אבות", יבוצעו על פי הנחיות המתעדכנות מעת לעת. .5

 

 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:
 "כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאותהח
 "כ יואב קיש, סגן שר הבריאות הח

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

 הבריאות  מר קובי צורף, ראש מטה שר
 הרפואה  חטיבתד עזרא, ראש ד"ר ור

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 
 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 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

 אגף לאפידמיולוגיהד"ר אמיליה אניס, מנהלת ה
 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
 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

 תכנון, תקצוב ותמחור מר ודים פרמן, סמנכ"ל ל
 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 
 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 
 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה
 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' 
 ל בריאות הציבור, משרד הבריאות מר רון רביע, אחראי על מינה
 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות

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

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 מנכ"לי קופות חולים 

 וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית  ית, סמנכ"לינשטייןאורלי וו ד"ר
 , שירותי בריאות כללית כלליתראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בד"ר יוסי נגה, 

 מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 
     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"

 קצין רפואה ראשי, טריף בדר"ל ד"ר תא
 ראש ענף בריאות הצבא ,יוסי בן מיכאלד"ר סא"ל 

 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
 דיםיו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילפרופ' 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
 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית

 ראלסנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת יש
 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות
 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 

 מנהלי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה 
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

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

 חברי צוות מייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה בישראל
 מנהל המכלול, ערן זליגמןאל"מ )מיל'( 

 צוות המכלול, רס"ן )מיל'( עירם אמתי
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 


