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 קופות חולים: מנהלים רפואיים

 

 התנהלות קופות החולים באזורים מוגבלים

 דיגום .1
 

יונחו לפעול במדיניות דיגום "מתירנית"  קרי, לפעול בהתאם  הצוותים הרפואיים .א
 להתוויות  המאושרות אולם להפעיל שיקול דעת מקל במקרים גבוליים.

 

קופות החולים יפעילו נקודות דיגום באזורים המוגבלים או בקרבתם.  נקודות  .ב
הדיגום יופעלו בטווח שעות שיאפשר זמינות דיגום גבוהה למטופלים, שפנו 

 למרפאות.
 

מגעים או חולים ידועים הזקוקים לדיגום , וכן מי שעלה לגביו חשד כי הינו חולה ,  .ג
יתו , על מנת למנוע תנועה מיותרת במרחב. טרם פנייתו הפיזית למרפאה , יידגם בב

   הציבורי.
 

 יונחה להישאר בבידוד עד קבלת התשובה. COVID – 19 –מטופל שנדגם בחשד ל  .ד
 
 

 טיפול מרפאתי  .2

 

יש לנהל את זימון המטופלים למרפאה ולפקח על כניסתם ושהייתם במרפאה על   .א
 מנת למנוע צפיפות והדבקה אפשרית. 

 

יש לפעול להפרדה בין חשודים )בעלי סימפטומטולוגיה רספירטורית, למשל(  לבין  .ב
חולים הפונים למרפאה מסיבות אחרות ובמיוחד למנוע קרבת חשודים למטופלים 

 .בסיכון )קשישים, למשל(
 

 יש להקפיד על חיטוי ידיים, עטיית מסיכות ומדידת חום בכניסה למרפאות.   .ג
 

  ם להנחיות .הצוות יתמגן כל העת בהתא .ד
 

במיוחד ויש להעדיף מתן מענה רפואי מרחוק לכלל האוכלוסייה באזור המוגבל  .ה
 למטופלים החשודים כסובלים ממחלה מדבקת ולאוכלוסיות בסיכון. 

 

מאידך, אין לסרב לטפל בחולים המבקשים להיבדק במרפאה באופן פרונטלי ויש  .ו
 תוך הקפדה על כללי המיגון הנדרשים. מתואמת לקבלם לבדיקה 

 

 

 



 

 ולמבודדים COVID- 19 -מענה רפואי לחולים ב .3
 

יש לשקול להציע לחולים , המתאימים מבחינה רפואית ומתקשים לשמור על בידוד  .א
 פני מעקב רפואי בבית .  בבית , פינוי למלונית החלמה בעדיפות על

 

תנאים במקרים בהם ו החייבים בבידוד למגעיםיש לוודא קיום תנאי בידוד הולמים  .ב
לערב את הרשות המקומית לבחינת אפשרות פינוי כאלו אינם מתקיימים  יש 

 למלונית בידוד.

 

 .יידחו לתום תקופת הבידוד הנדרשת טיפולים רפואיים שניתן לדחותם , .ג
 

מענה רפואי במצבים, שאינם מאפשרים דחיית הטיפול,  יינתן בעדיפות בביתם תוך  .ד
רפואה מרחוק ובמקרה הצורך, הגעה פיזית של צוותי טיפול ממוגנים שימוש באמצעי 

הגעה למתקן רפואי תתבצע באופן מתואם, תוך נקיטת כל צעדי הבטיחות כנדרש.  
 הנדרשים ורק במקרים בהם לא ניתן לתת את המענה הרפואי הנדרש בדרך אחרת. 

 

חר , החולים בעת החמרה במחלה הזיהומית או התפתחות כל מצב חירום רפואי א .ה
 יפונו באופן מתואם על ידי צוות ממוגן של מד"א לבית החולים.
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