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29/6/2020 
 אל:

      מנהלי מערך בריאות הנפש בקופות החולים

       מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים 

  מנהלי מערך הפסיכיאטריה בבתי החולים הכלליים

 

 שלום רב,

 
 29/6/2020 -בעת החמרת תחלואת קורונהלמערך האמבולטורי בבריאות הנפש דגשים   הנדון:

 

עלייה במספר אנשי הצוות ובימים האחרונים,  – COVID-19קב מגמת העלייה בתחלואה ב ע

הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת " ובהמשך להרפואי הן החולים והן המבודדים, 

הנחיות קיימות והנחיות ל דגשים וריענוןלהלן , 20/5/2020מתאריך  "3עדכון  -מגיפת הקורונה

 :עדכניות

וככל האפשר לקיים עבודה  ,של העובדיםושמירת המרחק יש להקפיד על הנחיות המיגון  .1

 .בקפסולות

 לעובדים יש אחריות להמשיך ולנהוג על פי ההנחיות גם לאחר סיום יום העבודה. .2

יש לנהל את זימון המטופלים למרפאה באופן שימנע צפיפות ויצמצם סיכון להדבקה  .3

 .אפשרית

סכה יכנסו למרפאה עם מי )לא יותר ממלווה אחד( יש לפקח על כך שמטופלים ומלוויהם .4

 .ולאחר חיטוי ידיים

אף כי ניתן לקיים שירותי טיפול "פנים אל פנים", יש להמשיך בתיעדוף מתן שירותי  .5

)אנשים המצויים בסיכון גבוה לתחלואה  במיוחד ל"אוכלוסיות בסיכון" ,רפואה מרחוק

קשה במידה ויידבקו בקורונה(, וכן לאלו המתגוררים ב"אזור מוגבל" שבו יש התפרצות 

לספק להם מענה איכותי  אשר ניתןמומלץ לאפשר טיפול מרחוק גם למטופלים  קורונה. 

 .באופן זה

נטלי ויש לקבלם מאידך, אין לסרב לטפל בחולים המבקשים להיבדק במרפאה באופן פרו .6

 .לבדיקה מתואמת תוך הקפדה על כללי המיגון הנדרשיםעל פי שיקול קליני 
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החלטה בדבר הגעת אנשי צוות למרפאה באופן פיזי או הישארותם בבית עם אפשרות  .7

תבוצע בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה )לעובדי  -לביצוע טיפול מרחוק מביתם

 וכד'(. , בית חוליםפת חוליםמדינה( והנחיות הארגון עצמו )קו

אדם החשוד כנשא פוטנציאלי של הנגיף,  או טיפול היום ברגע שזוהה בשטח המרפאה .8

יש לפעול מיידית לבידודו ולהפרדתו הפיזית מאנשים ומטפלים, ולאתר יחד איתו ועם בני 

 מסגרת מתאימה לבידוד. משפחתו התומכים בו

להיכנס לבידוד יש להבטיח כי הדיווח הועבר בכל מקרה שבו נאלץ איש צוות רפואי    .9

במקביל, על מנהל המרפאה לקבל הנחיות ייעודיות בנוגע לתפקוד  למשרד הבריאות.

 המרפאה מעת נציג רופא המחוז.

 

 

 נוספים מידע מקורות

 נגיף קורונה החדש, משרד הבריאותלהלן קישור לאתר המשרד: 

 :הבריאות משרד של הייעודית גם באפליקציה שאלות על ישירים ומענה עדכונים קבל ניתן

http://apps.apple.com/il/app/coronapp/if1500189423 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp 

 

 

 יש להביא מידע זה כלל אנשי הצוות ולוודא הטמעתו.

 

 

 בברכה, 

 

 ד"ר טל ברגמן            דני בודובסקי                                                  
 מנהלת     מנהל המערך האמבולטורי                                          

 האגף לבריאות הנפש    האגף לבריאות הנפש     
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 העתקים:
 , מנכ"ל משרד הבריאותפרופ' חזי לוי

 ל"למנכ משנה, גרוטו איתמר פרופ'
 החולים בתי חטיבת מנהלת, עזרא ורד ר"ד

 הציבור בריאות שירותי ראש, סדצקי סיגל' פרופ
 ד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים

 ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור  מר
 מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית   מר

 הנפש לבריאות האגף, הקליני המערך מנהל, ססר אודי"ר ד
 מנהל האגף לרפואה קהילתיתד"ר הדר אלעד, 

 "ןושב"ח קופ על לפיקוח האגף מנהל סגן"ח, רו, ברק ליאור
 רפואיים לשירותים המחלקה מנהלת, רומנו זהבה' גב
 ח"לשע רינגל, האגף רונית' גב

 מר אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר לתכנון ולבינוי
 מגיסטר אלי מרום, סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

 מחוזיים רופאים
 פסיכיאטריים מחוזיים

 ד"ר ג'ינט שקד, מנהלת המחלקה לפסיכיאטריה משפטית, האגף לבריאות הנפש
 ד"ר רחל מאור, מנהלת המחלקה לפסיכיאטריה של הילד, האגף לבריאות הנפש

 הנפש לבריאות האגף, רגולציה תחום ראש, אמסטר יונתן מר
 חירום לשעת האגף
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