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(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק 21 -
לכבוד
מנהלי בתי החולים הכלליים
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,
הנדון :נוהל איתור מגעים של חולי  COVID-19במסגרת חקירה אפידמיולוגית
סימוכין :הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש מיום  5.7.20מס' 226010920

 .1רקע:
מתחילת פנדמיית הקורונה ,הנחיית משרד הבריאות היתה לאתר מגעים של חולים מאומתים ב 14-הימים לפני
קבלת התוצאה החיובית .מדיניות זו ננקטה על בסיס הידוע לגבי תקופת הדגירה ,ובהעדר מידע על משך הזמן
בו חולה קורונה מדבק לפני הופעת התסמינים .פרק זמן זה מתחשב בכך שעובר זמן בין תחילת הסימפטומים
לבין ביצוע הבדיקה וקבלת התשובה החיובית והכנסה לבידוד של החולה.
הנחיות משרד הבריאות נבחנות מעת לעת ,בהתאם ליידע והניסיון המצטברים בארץ ובעולם .לנוכח המידע
שהצטבר עד כה ,המצביע על כך שתקופת ההדבקה היא כ 48-שעות שלפני הופעת תסמינים ,שהתסמינים אינם
ספציפים ,ומועד הופעתם קשה לקביעה ובהתאם להמלצת הצט"מ ,הוחלט לקצר את פרק הזמן בו נדרש לאתר
מגעים של חולי  COVID-19מאומתים .קיצור פרק זמן זה ,המקובל במדינות אחרות ,עשוי לפטור מבידוד
אנשים רבים שכיום נדרשים לכך .כמו כן ,קיצוץ מספר המגעים הנבדקים יאפשר לצוותי החקירות
האפידמיולוגיות להתמקד במגעים בעלי הסיכון הגבוה יותר להימצא חיוביים לקורונה .יש לומר כי להחלטה זו
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יש מחיר ,בוויתור על הכנסת מגעים אשר חלקם עלולים להפוך לחולים לאחר מכן ,אך הנתונים מראים כי
מחיר זה הינו סביר לעומת התועלת.
 .2הגדרות:
 2.1חולה תסמיני – אדם מאומת לקורונה ,שפיתח תסמיני COVID-19
 2.2חולה א-תסמיני – אדם מאומת לקורונה ,שעד למועד החקירה לא פיתח תסמיני COVID-19
נוהל זה מתייחס לשלושת המצבים הבאים:


מגע הדוק עם חולה תסמיני



מגע הדוק עם חולה א-תסמיני



איתור השב"כ ,בו לא ניתן לדעת אם החולה היה תסמיני או א-תסמיני

 .3הנחיות:
 3.1חולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע – יש לאתר את המגעים שנחשפו אליו במהלך  4הימים
טרם הופעת תסמיניו ,ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
 3.2חולה תסמיני שאין מידע או שקיים ספק לגבי תאריך הופעת התסמינים (החולה לא זוכר או שלא ניתן
לשחזר פרט זה) – יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך  10הימים שלפני קבלת התוצאה
החיובית ,ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
 3.3חולה מאומת א-תסמיני  -יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך  7הימים שלפני קבלת התוצאה
החיובית ,ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
 3.4הודעות איתור של השב"כ יישלחו לאנשים שיזוהו כמגע של חולה מאומת במהלך  10ימים לפני קבלת
התוצאה החיובית.
הערה :לתשומת ליבכם חובת הבידוד חלה על פי "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש –
מעודכן ליום  – 7.5.20עדכון" מס' סימוכין .226010920
הואילו להעביר תוכן הנחייה זו לעוסקים בנושא במוסדכם.
בברכה,
פרופ' סיגל סדצקי
ראש שרותי בריאות הציבור
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העתק:
ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,שר הבריאות
ח"כ יואב קיש ,סגן שר הבריאות
פרופ' חזי (יחזקאל) לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
מר קובי צורף ,ראש מטה שר הבריאות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
חברי הנהלה מורחבת ,משרד הבריאות
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר אסנת לוקסנבורג ,מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות ,מידע ומחקר
גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
מר נעם ויצנר ,יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות
מר דב פסט ,סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
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
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ד"ר בעז לב ,יו"ר הצט"מ  /חברי וועדת הצט"מ
ד"ר טל ברוש ,מזכיר הצט"מ
גב' עינב שימרון -גרינבוים ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
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
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב ,ראש האגף לרפואה כללית ,משרד הבריאות
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
ד"ר רותי ישי ,מנהלת המחלקה למעבדות ,משרד הבריאות
ד"ר דינה נוף ,יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה
פרופ' אלה מנדלסון ,מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים ,משרד הבריאות
מר רון רביע ,אחראי על מינהל בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' בלה אלרן ,עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה
ד"ר שושי גולדברג ,אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
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
גב' רונית רינגל ,מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום
גב' איילת גרינבאום ,מנהלת אגף השירות ,אגף להבטחת איכות
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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
פרופ' מיקי שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ,ראש אגף הרפואה ,חטיבת בתי החולים בכללית ,שירותי בריאות כללית
גב' שרית יערי ,מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה ,מינהל רפואה אגף קהילה
מר יאיר חברוני ,מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה ,אגף רפואה כללית
מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים
גב' טלי דהן ,מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
תא"ל ד"ר טריף בדר ,קצין רפואה ראשי
סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל ,ראש ענף בריאות הצבא
פרופ' חגי לוין ,יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור
ד"ר מיכל שני ,יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
פרופ' אבישי אליס ,יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
פרופ' שי אשכנזי ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
פרופ' מירי וינברגר ,יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
ד"ר אבי פרץ ,יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית
ד"ר שמעון ברק ,יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית
ד"ר עדי קליין ,יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית
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
מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
ד"ר חגי ציון ,יו"ר ההסתדרות הרפואית
חמ"ל מערכת הבריאות
אל"מ (מיל') ערן זליגמן ,מנהל המכלול
רס"ן (מיל') עירם אמתי ,צוות המכלול
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