י"ד באדר ,התש"פ
 19מרץ 2020
אסמכתא122 152053320 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)

לכבוד
מנהלי בתי חולים
שלום רב,
הנדון :טיפול בתייר מרפא

טיפול בתייר מרפא בבית חולים אינו עונה על הגדרת "בידוד" כמשמעותו בסעיף
 2לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת
שעה) ,תש"ף 2020-ואינו מאפשר קיום הנחיות הבידוד במלואן.
לפי הנחיות שניתנו לרשות האוכלוסין בעניין סגירת כלל מעברי הגבול לישראל
למי שאינו אזרח או תושב ישראל ,מי שאינם תושבי או אזרחי ישראל לא יוכלו
להיכנס לישראל אם לא יציגו אפשרות מוכחת לקיום הנחיות הבידוד במלואן.
לכן ,מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל לא מורשים להיכנס לצורך קבלת טיפול
רפואי ("תיירות מרפא").
בנוסף ,מאחר וטיפול בתיירי מרפא בשעה זו עלול להשפיע לרעה על מתן
שירותים רפואיים למטופלים שאינם תיירי מרפא – אין לקבל לטיפול תיירי
מרפא ואין להזמין תיירי מרפא חדשים עד להודעה חדשה.
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לכן ,יש להודיע מיידית לכל המטופלים המיועדים להגיע לישראל ולבית החולים
כתיירי מרפא  -שלא להגיע לישראל ,שכניסתם לארץ תסורב ,אין לקבל לטיפול
תיירי מרפא חדשים.

בברכה,
ד"ר עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
מר משה בר סימן טוב – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מר ודים פרמן – סמנכ"ל לתכנון ,תמחור ותקצוב
מר מוריס דורפמן – ראש חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר סיגל ליברנט טאוב – ראש אגף רפואה כללית
מר אהוד דוידסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
פרופ' מיקי שרף – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות
כללית
גב' שיר אברמיצקי – מנהלת תחום הסדרת תיירות מרפא ,חטיבת הרפואה
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