כ"ד תשרי ,תשפ"א
 12אוקטובר2020 ,
סימוכין 122/395954720
אל :מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון :אשפוז /טיפול בקהילה לחולי  COVID-19מאומתים – עדכון 8
להלן עיקר השינויים שבוצעו בגרסה  8ביחס לגרסה :7
א .נמחקו הגדרות "המחלים" מהנוהל .הגדרות חדשות פורסמו בנפרד ע"י ראש שירותי בריאות הציבור בתאריך
.12/10
ב .שולבו מקצועות הבריאות וסטודנטים לרפואה ,הפועלים בפיקוח רופא בקליטה ובמעקב אחר חולי COVID-
 :19פרקים  IIו – .III
ג .חודד הצורך לעדכן את החולה  /המאומת במפגש הרפואי הראשון בדבר חובת הבידוד החלה עליו ועל בני
ביתו והצורך בדיגום בני הבית .כמו כן חודד הצורך להסביר לחולה באילו מצבים עליו לפנות לסיוע רפואי
וכיצד .פרק .II
ד .הודגשה האפשרות להסתייע באמצעים דיגיטליים בהליך אישור סיום תקופת הבידוד (עדיין נדרשת חתימת
רופא או אחות על אישור סיום הבידוד) :פרקים  IIו .III-
ה .בוצעו הקלות בנוהל המעקב אחר חולים (נספחים ג' ו – ד'):
 .1בוטלה ההנחיה לביצוע מעקב שבועי אחר מאומתים ללא גורמי סיכון שהינם א -תסמיניים.
 .2נקבע כי המעקב הרפואי אחר חולים בטווח הגילאים  , 10-35ללא גורמי סיכון ,הינו לשיקול דעת הרופא
המטפל.
ו.

בוטלה ההנחיה ליצור קשר טלפוני עם מבודדים שאינם חולים  /מאומתים .מידע נדרש להם יימסר תוך שימוש
באמצעים דיגיטליים.

בנוסף ברצוננו להבהיר את כוונתנו במשפט העוסק בשחרור חולה מאומת לביתו ברכבו הפרטי (בפרק
"עקרונות מדיניות האשפוז" בסעיף  .3ב  ) 4אנו מתייחסים למטופלים שהגיעו ברכבם הפרטי לבית
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החולים (למלר"ד) והתגלו כמאומתים .במקרה זה ניתן לשחררם לשוב לביתם  ,שלא באמצעות הסעה
ברכב ייעודי ,בהנחה שמצבם הרפואי מאפשר לנהוג לביתם ושאינם מסכנים מלווים בהדבקה.

בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין – שר הבריאות
חה"כ יואב קיש – סגן שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנהל הכללי
ד"ר שרון אלרעי פרייס – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
מר אבי בן זקן – סמנכ"ל בכיר ,ראש המינהל לתכנון ,פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
ד"ר אודי קלינר – סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר בעז לב – יו"ר הצט"מ
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
פרופ' יהודה כרמלי – מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
פרופ' מיטשל שוואבר – מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים
ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר סיגל ליברנט טאוב – ראש אגף רפואה כללית
מר ליאור ברק – סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן ,קופות חולים
גב' שרי פנג שגב – חטיבת רגולציה ומחשוב דיגיטלית
רופאים מחוזיים
מנכ"לי קופות חולים
ד"ר אורלי ויינשטיין – סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
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