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 122 277576120: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
 מנכ"לי קופות חולים

 מנהלים רפואיים קופות חולים 
 
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיות -עליית תחלואה  הנדון:
 
 

 במספר עלייה ,האחרונים בימים COVID-19 – ב בתחלואה העלייה מגמת המשך עקב

 ריענון הנחיות קיימות והנחיות להלן ,ן החולים והן המבודדיםה הרפואי הצוות אנשי

 :עדכניות

 לקיים האפשר וככל העובדים של החברתי והריחוק המיגון הנחיות על להקפיד יש .1

 .עבודה בקפסולות

 סיכון ויצמצם צפיפות שימנע באופן למרפאה המטופלים זימון את לנהל יש .2

 .להדבקה אפשרית

 חיטוי ולאחר מסכה עם למרפאה יכנסו ומלוויהם שמטופלים כך על לפקח יש .3

 .ידיים

 .המתאימים במקרים מרחוק טיפולים להעדיף מומלץ .4

 לאפשר יש לכך בהתאם. החולים לקופת מלווים כניסת הניתן ככל להגביל יש .5

 מטופל. לכל אחד בלבד מלווה
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 לבין )רספירטורית סימפטומטולוגיה בעליגון כ(חשודים  בין להפרדה לפעול יש .6

 חשודים קרבת למנוע ובמיוחד אחרות מסיבות למרפאה חולים הפונים

 .)למשל, )קשישים בסיכון למטופלים

לחשודים ולבעלי  PCRיש להקפיד על הפניה מהירה וביצוע מהיר של בדיקות  .7

, אבקש לוודא כי הרופאים והצוותים מנחים את כל מי כמו כןסימפטומים. 

עקב סימפטומים להיות בבידוד מרגע ההחלטה על צורך  PCRשהופנה לבדיקת 

 בהפניה לבדיקה. 

 

 גם הכללים שמירת על היתרה ההקפדה חשיבות את הצוות לאנשי הזכירו בנוסף, אנא

 .זו בדרך הדבקה למנוע בכדי העבודה מחוץ לשעות

 

 .טיפולכם להמשך     

 

 בברכה,                                                                                                  

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 העתקים:
 שר הבריאות –מר יולי )יואל( אדלשטיין 

 סגן שר הבריאות –ח"כ יואב קיש 
 המנהל הכללי –פרופ' חזי לוי 

 המשנה למנהל הכללי  –פרופ' איתמר גרוטו 
 ראש שירותי בריאות הציבור –פרופ' סיגל סדצקי 

 סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות  –פרופ' ירון ניב 
 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד –ד"ר שושי גולדברג 

 ראש אגף רפואה קהילתית  –ד"ר הדר אלעד 
 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית –פרופ' מיכאל שרף 

 כלליתראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות  –ד"ר יוסי נגה 
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