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 2020, אוקטובר 1
 א"תשפ, תשרי ג"י

 383534620122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד 
 מנהלי בתי החולים

 מנהלים רפואיים קופות חולים 
 
 

 שלום רב,
 
 

 הקורונה מגפת התפרצות בעת לדיאליזה הזקוקים במטופלים לטיפול הערכות :הנדון
 

בשבועות האחרונים בישראל, נצפה צורך   Covid-19אור התגברות התחלואה בנגיף ל

 הולך וגובר בטיפול במטופלים חיוביים לנגיף הקורונה הנזקקים גם לדיאליזה. 

 

אוכלוסיות של  5 -יחידות הדיאליזה בבתי החולים הכלליים נותנות היום שירות ל

 מטופלים:

( המטופלים באופן קבוע ESKDסופנית )מטופלים הסובלים מאי ספיקת כליות  .1

 חיוביים לנגיף או נזקקים לבידוד. שאינםבאופן אמבולטורי בדיאליזה 

מטופלי דיאליזה שדרך קבע מטופלים במרפאות דיאליזה בקהילה המאושפזים  .2

 מסיבות שונות בבית החולים וזקוקים לדיאליזה.

וקים לטיפול בדיאליזה מטופלי דיאליזה כרוניים, שחיוביים לנגיף הקורונה, הזק .3

 במחלקת קורונה בבית החולים באשפוז או באופן אמבולטורי.

מטופלי דיאליזה כרוניים, שנחשפו לנגיף הקורונה, הנמצאים בבידוד וזקוקים   .4

 לטיפול בבידוד בדיאליזה בבית החולים באשפוז או באופן אמבולטורי. 
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( בעקבות מחלת Acute Kidney Injuryמטופלים המפתחים נזק כלייתי חריף ) .5

Covid-19   או סיבוכיה ונזקקים לאשפוז וטיפול דיאליזה במחלקת קורונה בבית

 החולים.

 

המצב הקיים היום גורם לעומס על יחידות הדיאליזה בבתי החולים בנוסף לחוסר 

 תשתיות וכ"א ייעודי שיכול לטפל בכלל מטופלי הדיאליזה.  

 

 :להלן הנחיות לביצוע לאלתר

ת בית החולים לפתוח  עמדות דיאליזה נוספות לחולים חיוביים לנגיף באחריו .1

Covid-19 .ולחולים הנמצאים בבידוד בבית החולים 

 ייםהאמבולטור הכרוניים הדיאליזה מטופליאת  להפנותבית החולים  באחריות .2

ו/או אינם נמצאים בבידוד ומצבם הרפואי יכול לאפשר ביצוע  לנגיף חיוביים שאינם

. לציין, יחידת דיאליזה שתראה בקהילה דיאליזהדיאליזה בקהילה, למרפאות 

 להעביר תידרש לא בבידוד שהינם אולנגיף   חיוביםזמינות מידית לקבלת חולים 

קשות היחידות מתב שאר. בקהילהדיאליזה  במכוןהחולים הכרוניים לטיפול  את

 את בהתאמהכי המשרד ידאג לווסת  אדגישלפעול בהתאם להנחיות המצורפות. 

 .הכלליים החולים בתיההפניות של חולי הדיאליזה בין 

על מנהלי יחידות נפרולוגיה בבית החולים למפות מטופלים אלו, על פי הקופה  .3

 המבטחת, ולהעביר את רשימת מטופלי הדיאליזה לקופה לה הם שייכים.

למטופל במיידי ת הקופה ובתאום עם מרפאות הדיאליזה בקהילה, להתאים באחריו .4

מרפאת דיאליזה במרחק סביר ממקום מגוריו של המטופל, לידע את המטופל, 

משפחתו ובית החולים על המקום החלופי. בית החולים ידאג להעברת המידע 

  הרלוונטי, כולל מסמכים למרפאה בה הועבר המטופל להמשך טיפול.
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      varda.tochner@MOH.GOV.ILשאלה בנושא ניתן לפנות לגב' ורדה טוחנרבכל 

 .050-6243154טל'  

 קופת החולים תדאג לנושא התשלום למרפאת  הדיאליזה בקהילה. .5

בית החולים ידווח למשרד הבריאות את שמות המטופלים שהועברו להמשך טיפול  .6

במרפאת דיאליזה בקהילה לפי קופת חולים. הדיווח יכלול: שם, ת"ז, גיל, קופה 

מבטחת והמרפאה שאליה הועבר לטיפול. הדיווח יופנה לגב' ורדה טוחנר, מפקחת 

 ארצית על יחידות הדיאליזה. 

,  תוך שבוע מיום פרסום 6המטופלים, בהתאם לסעיף  אבקש להעביר את רשימת .7

 מכתב זה.

 

 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 העתקים:
 המנהל הכללי –פרופ' חזי לוי 

 המשנה למנהל הכללי –פרופ' איתמר גרוטו 
 סמנכ"ל תכון, תקצוב ותמחור –מר ודים פרמן 

 ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים –ד"ר ארז און 
 חשב המשרד –מר חסן איסמעיל 

 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
 ראש אגף רפואה כללית –ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 ראש אגף רפואה, חטיבת בתי החולים –ד"ר רם שגיא 
 מנהל אגף כלכלה –מר חיים הופרט 
 מנהל האגף לבקרה על בתי חולים ציבוריים -מר נדב בן יוסף 
 סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן, קופות חולים -מר ליאור ברק 

 אחות בקרת סיעוד, ממונה על מרפאות דיאליזה -גב' ורדה טוחנר 
 מנהלת מחלקה להסדרת השירותים הרפואיים -רומנו זהבה גב' 

 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שרותי בריאות כללית -ד"ר אורלי וויינשטיין  
 פואה, חטיבת בתי חולים, שרותי בריאות כלליתראש אגף ר -ד"ר יוסי נגה  
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