ז' בחשון ,התשפ"א
25/10/2020
אסמכתא122408341520 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
הנדון :הוראת מנהל לפי סעיף  2ב( .ג) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) ,תש"פ  – 2020מתן "אישור
החלמה על ידי רופא/ה או אח/ות מוסמכ/ת – אופן מתן האישור למחלים
בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת
שעה) ,תש"פ  2020בסעיף 2ב( .ג) נקבע כי הבידוד הינו עד קבלת אישור רופא או
אחות מוסמכת לסיום תקופת הבידוד (להלן – "אישור החלמה") וכי אישור
כאמור יינתן לפי הוראות המנהל .ביום  12.10.20עודכנו הוראות מנהל ראש
שירותי בריאות הציבור ,להגדרות ההחלמה ואישור מחלים.
להלן הוראות מנהל ראש חטיבת הרפואה לאופן מתן האישור למחלים:
 .1שחרור החולים מבידוד יתבצע בהתאם להגדרת ה"מחלים" התקפה באותה
עת .לעת פרסום מסמך זה ההגדרות העדכניות פורסמו בתאריך 12.10.20
במסגרת עדכון להוראת המנהל.
 .2לייעול התהליך ניתן במקרים אלו להיעזר במענה המטופל לשאלון מובנה,
שיועבר באמצעים דיגיטליים.
 .3חולים המצהירים כי הינם א – תסמינים לחלוטין במהלך שלושת הימים טרם
מועד החלמתם :ניתן לאשר החלמה ולסיים את תקופת הבידוד בחתימת
רופא/ה או אח/ות מוסמכ/ת כנדרש בצו ואין חובה לקיים עמם שיחה
טלפונית.
 .4עם חולים שלא היו א -תסמינים לחלוטין במהלך שלושת הימים טרם מועד
החלמתם ,יש לקיים שיחת טלפון ולבחון באם מדובר "בתסמינים המונעים
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הגדרת החלמה" ,כהגדרתם בעדכון מתאריך  12.10להוראת המנהל לעניין
הגדרת "מחלים" .במידה ואין מדובר "בתסמינים המונעים הגדרת החלמה"
ניתן לאשר החלמה ולסיים את תקופת הבידוד.
 .5ככלל התהליכים לאישור החלמה צריכים להתנהל באמצעות פנייה יזומה
למטופלים ,תוך הקפדה על הליך הזיהוי.
 .6ניתן גם לאשר החלמה במקרים בהם המטופל פנה לקופה ,באמצעות זיהוי
מאובטח באתר הקופה.
 .7אישור החלמה יינתן מהיום בו נחתם על ידי רופא/ה או אח/ות מוסמכ/ת.
אין לתת אישור החלמה לתאריך עתידי.
 .8אין לתת אישור החלמה "רטרואקטיבי" ,כלומר שתחולתו מתאריך קודם
לתאריך בו נחתם האישור בפועל.
 .9במקרה שאישור ההחלמה ניתן על בסיס בדיקה סרולוגית ,בהתאם להנחיות
באותה עת ,יש לציין על גבי האישור גם את תאריך ביצוע הבדיקה
הסרולוגית.

בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
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