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 כ' בתמוז, התש"פ
 2020יולי  12

293990220  
 )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

 ר אלי בין, מנכ"ל מד"א מ

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 דוברות משרד הבריאות

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיות ליציאה מבידוד לצורך טיפול רפואי דחוף הנדון:
              

 
 :ותהגדר

לרבות  כל טיפול אשר דחייתו עלולה לסכן את חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו -דחוף טיפול רפואי 

לתור טיפולים שזמן ההמתנה אליהם ארוך במיוחד, והמתנה נוספת גם . במסגרת זו ייכללו בריאותו הנפשית 

 המטופל.בריאות עלולה לסכן את חדש 

)נגיף הקורונה החדש( )בידוד  בית לפי צו בריאות העםאדם הנדרש לבידוד  - אדם המצוי בבידוד/נמצא בבידוד

 (.בידוד ביתלהלן: צו )  – 2020-בית והוראות שונות )הוראת שעה(, התש"ף

 

 :השיטה

לקבלת טיפול במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה , "צו בידוד בית)ז(  2סעיף על פי  .1

 ". ..הרפואי בדבר היותו בבידודרפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות 
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כאבים בחזה, חשד  עקב)לדוג'  לא תוכנן מראש שדחוף אדם המצוי בבידוד ונדרש לטיפול רפואי  על כן, .2

מטעם ( יעדכן את הצוות הרפואי אליו הוא פונה )מד"א, מוקד רפואי , טראומה לאירוע לב, חשד לאירוע מוחי

 בעת. COVID-19חשוד או מאומת כחולה  ואכי הוא נמצא בבידוד  ,(ו'וכ ,המבטחת, רופא מטפלקופה ה

 הנחיותב ומפורטים, יש לעמוד בכל תנאי המיגון הנדרשים על ידי המטופל והמטפלהיציאה מבידוד 

 .משרד הבריאותשל  קורונה החדשלהתמודדות עם תחלואה בנגיף 

 
 , יפנה לרופאשנקבע מראש, ולדעתו לא ניתן לדחותואדם המצוי בבידוד ונדרש לצאת לצורך טיפול רפואי  .3

 . או למוסד הרפואי בו נקבע הטיפול הנדרש להעניק טיפול זה

שאין אפשרות לדחותו עד  בטיפול רפואי דחוףכי מדובר  ,לאשראו המוסד הרפואי על הרופא המטפל .3.1

אפשרות לקביעת תור חדש בין שאר השיקולים יש להתחשב בדחיפות הטיפול, לאחר תום הבידוד. 

 במהירות, והסיכון לצוות המטפל. 

תייעץ עם מומחה למחלות זיהומיות י או המוסד הרפואי בכל מקרה של ספק, מומלץ כי הרופא המטפל.3.2

  או היחידה למניעת זיהומים במוסד.

 הנחיותב מפורטיםה ,מהמטופל האישור יינתן למטופל בכתב ויכלול את כל תנאי המיגון הנדרשים.3.3

, והרופא המטפל יוודא כי המטופל של משרד הבריאות להתמודדות עם תחלואה בנגיף קורונה החדש

 מכיר ומבין את הנדרש ממנו. 

באחריות הרופא המטפל והמוסד הרפואי לוודא, כי הצוות הרפואי המטפל במבודד מכיר את תנאי .3.4

 המיגון והריחוק הנדרשים בעת הטיפול ונוקט בהם. 

 
  .חר תקופת הבידוד, ויש לדחות אותו לאיציאה מבידוד עבור טיפול רפואי שאינו דחוףלא תתאפשר  .4

 

 

 

 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 

 

https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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 העתק:

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

 , 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, 

 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 
 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 

 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
 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות

 ות מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקח
 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 

 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית 
 , 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, 
 אגף רפואה כלליתתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל מר יאיר חברוני, 

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים
     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 אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 

 מערכת הבריאות חמ"ל 
 מנהל המכלול, ערן זליגמןאל"מ )מיל'( 

 צוות המכלול, רס"ן )מיל'( עירם אמתי

 
 


