ט"ו בתמוז ,התש"פ
07/07/2020
אסמכתא122289037520 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים בקופות החולים
שלום רב,
הנדון :היערכות להתפשטות מחודשת מגיפת  – COVID-19הנחיות לאופן פעילות
בעקבות העליה בכמות המאובחנים ב COVID-19 -והעלייה הנלווית בכמות החולים
המאושפזים במצב בינוני ובמצב קשה במרכזים הרפואיים והעליה בכמות החולים בקהילה,
להלן ההנחיות המעודכנות לפעילות:
 .Iבתי חולים
 .1רפואת שגרה:
 .1.1הקטנת פעילות במרפאות החוץ ל 50% - 30% -מהפעילות הקיימת כיום תוך
שימוש באמצעי רפואה מרחוק כגישור על הפער בפעילות הקיימת .יש לשמר
פעילות טרום ניתוחית ופעילות רפואית חיונית שלא ניתן לקיימה ברפואה
מרחוק.
 .1.2כל בית חולים יגדיר מדרגי עדיפות לירידה בפעילויות השגרה (ניתוחים
ופעולות אלקטיביות ) ותכנון הפחתת פעילות זו בהתאם לעלייה בתחלואה
ולצורך בפתיחת מחלקות וכוח האדם לטיפול במגיפת הקורונה.
 .1.3בפעילות הקיימת בכל בית החולים ובפרט במרפאות החוץ ובמכונים יש
להקפיד הקפדה יתרה על מניעת התקהלות של צוות רפואי ומטופלים בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.
 .1.4הקפדה על לא יותר ממבקר/מלווה אחד למטופל/חולה
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 .2כח אדם:
 .2.1יש להשלים ולרענן הכשרות כח אדם רפואי בכל הנוגע לטיפול בחולי COVID-
 19תוך שימת דגש על הכשרות צוותיות אורגניות של רופאים ואחיות
והכשרת בעלי תפקידים תומכים דוגמת טכנאי הנשמה.
 .2.2בתי חולים המעוניינים בכך יכולים לגייס יחצ"בים לבתי החולים והכשרתם
למתאר הפעולה הנדרש בתוך בית החולים באופן מקדים .יש לציין כי סוכם
אל מול פיקוד העורף שהוא יגייס לכל בית חולים המעוניין בכך יחצ"ב.
 .2.3יש לתזכר את אנשי הצוות בהקפדה הנדרשת של מסיכות ,היגיינת ידיים
ושמירת מרחק.
 .2.4יש לקרוא לאנשי צוות רפואי להימנע מהתקהלות ושהות במקומות הומים
בהם יש חשש לחשיפה לחולים גם מחוץ לשעות העבודה.
 .3תפעול ותשתיות:
 .3.1יש לוודא זרימת מטופלים נשימתיים בטוחה תוך שימוש במתחמי מיון ביולוגי
נשימתי המופרדים ממתחמי מיון השגרה. .3.2יש להגדיר אתרי טיפול ייעודים למאובחני  COVID-19ולחולים עם חשד
למחלה – חדרי ניתוח ,חדרי לידה ,חדרי צינתורים וכדומה.
 .IIקופות חולים
 .1על מנת להפחית התקהלות מטופלים ,יש לצמצם את הפעילות הפרונטלית
במרפאות ב  30% - 60%ולהמיר את השירות הפרונטלי ברפואה מרחוק ובאמצעים
דיגיטליים.
 .2במרפאה יש להפריד בין קבוצות סיכון (קשישים וחולים) לשאר המטופלים ,ולקבוע
שעות קבלה נפרדות /או אזורי קבלה נפרדים בעבור אוכלוסיות אלו.
 .3בפעילות הקיימת יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת התקהלות של צוות רפואי
ושל מטופלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
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 .4יש לתזכר את אנשי הצוות בהקפדה הנדרשת של מסיכות ,היגיינת ידיים ושמירת
מרחק.
 .5יש לקרוא לאנשי צוות רפואי להימנע מהתקהלות ושהות במקומות בהם יש חשש
לחשיפה לחולים גם מחוץ לשעות העבודה.
 .6הקפדה על לא יותר ממלווה אחד למטופל/חולה.

בברכה,
ד"ר עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין – שר הבריאות
ח"כ יואב קיש – סגן שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב – ראש אגף רפואה כללית
ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר טל ברגמן לוי – מנהלת האגף לבריאות הנפש
ליאור ברק – סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' אהוד דוידסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
מר רן סער – מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
ד"ר סיגל רוזנברג – מנכ"לית מאוחדת
מר ניסים אלון – מנכ"ל לאומית
פרופ' מיכאל שרף – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,קופ"ח כללית

חטיבת הרפואה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
Medical.directorate@moh.gov.il
טלפון 02-5080731 :פקס02-5655955 :

Medical Directorate
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St.
P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
Medical.directorate@moh.gov.il
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955

