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 בודלכ

 המחוזות רופאי 

 מנהלי בתי החולים הכלליים 

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 י בקופות החולים מנהלי אגף רפוא

 קורונההמבצעות בדיקות מעבדות המנהלי 

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 הוספת דיווח "חיובי גבולי" -דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש הנדון: 

              

בולי" מתאריך הוספת דיווח "חיובי ג –מכתב זה מחליף את "דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש 

 .220096920מס' סימוכין  3.5.20

 
על סמך דיווחי המעבדות, אנו עדים לאחרונה לעלייה בשיעור של תוצאות חיוביות גבוליות בבדיקות מעבדה 

. תוצאה מסוג זה ניכרת במספר מצבים קליניים איתור נגיף הקורונה החדשל( RT-PCR)מולקולרית 

להלן המצבים בהם יכולות להתקבל תוצאות גבוליות )"חיובי חלש"(  ומשמעויותיה אינן זהות בכל המצבים.

 ומשמעותן הקלינית:

 

מקרים אלו יכולים לייצג תוצאה  - בדיקות המבוצעות בעת התפתחות המחלה בשלביה המוקדמים .1

 . FPחיובית שעדיין אינה מובהקת )תחילת מחלה(  או 

המקום הנכון לבודד אותו. לדוגמא, קשיש במקרים אלה יש לבחון את מצבו הקליני של החולה ואת  .א

מאשפוזו  עיש להימנ -הנמצא במוסד שנמצא חיובי גבולי בבדיקת סקר בהיותו ללא תסמינים

במחלקת קורונה )מחשש לחשיפת אדם בריא לנגיף(. יחד עם זאת ומחמת הספק, ניתן לבודדו במוסד 

 הצוות המטפל. את על מנת שלא לסכן את יתר הדיירים ו
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 חוזר. PCRרה, יש לדגום את הנבדק פעם נוספת בהקדם לצורך ביצוע בכל מק .ב

 epidemdiv@MOH.GOV.ILניתן להתייעץ על תוצאת הבדיקה עם האגף לאפידמיולוגיה בדוא"ל 

 יש לבודד את החולה עד קבלת תוצאת הבדיקה האמורה.  .ג

רוב התשובות הגבוליות נמצאות בקטגוריה זו.  -ך ההחלמה של המטופל בדיקות המבוצעות בעת תהלי .2

במצב זה  אין להגדיר את המטופל כמחלים ויש להתייחס לתוצאה כחיובית ולנהוג בהתאם לנוהל 

 (. 215897520מס' סימוכין  27.4.20" מתאריך יקות החלמה לנגיף קורונה החדשביצוע בדמחלימים )"

ים אלו אינם שכיחים וקורים לעיתים מקר –בדיקות שליליות(  2בדיקה של אדם שהוגדר כמחלים )לאחר  .3

עקב חזרה על בדיקה טרם שהתקבלה תשובת הבדיקה הקודמת או בשל סימפטומים חוזרים ו/או סיפור 

אפידמיולוגי מחשיד )לאחר ההחלמה(. מקרים אלו נבדקים באופן פרטני ויש להביאם לידיעת האגף 

(. במקרים אלו יש לנהוג באופן epidemdiv@MOH.GOV.IL בדוא"ל  לאפידמיולוגיה )דר' אמיליה אניס

 הבא:

אם בדיקות ההחלמה לא נלקחו במועד )הן מבחינת זמן והן מבחינת היעדר תסמינים, בהתאם לנוהל(  .א

 יש להתייחס לאדם כחולה חיובי שטרם החלים.

ש ליטול בדיקה חוזרת ולבודד את הנבדק עד במידה ומדובר בבדיקה חוזרת לאחר החלמה כנדרש, י .ב

  קבלת תשובה.

 ן להתייעץ עם האגף לאפידמיולוגיה.בכל מקרה של אי בהירות נית

  FPבכל בדיקה עלולה איכות נטילה נמוכה לגרום לתוצאות שגויות )הן  -איכות דיגום או בדיקה נמוכים .4

 בחשד למקרים כאלו יש לחזור על הבדיקה.   (FNוהן 

 ודים הסופיים לתוצאות בדיקות מעבדה: להלן הק .5

 שלילי  .א

 חיובי  .ב

 פסילה  .ג

 חיובי גבולי  .ד

 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

mailto:epidemdiv@MOH.GOV.IL
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-215897520.pdf
mailto:epidemdiv@MOH.GOV.IL
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 העתק:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 

 הרפואה  חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש 
 ר בכיר למנכ"ל משרד הבריאות מר נועם ויצנר, עוז

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 , מנהלת המחלקה למעבדותד"ר רותי ישי
 , סגנית מנהלת המחלקה למעבדותטיימן ירדן ד"ר נועה

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, אלה מנדלסוןפרופ' 
 יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 

 הציבור בריאות שירותי, סיכונים ניהול תחום רייכר, מנהל שי ר"ד
 גב' ליאת שירן, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

  לקסר, מנהלת אגף לגריאטריהד"ר אירית 
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 ומחשוב  דיגיטלית בריאות אגףמנהלת , רונה קייזר' גב
 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית    

 גב' לירז יהושע לוי, מנהלת פרויקטים מערכות לאומיות, אגף מידע ומחשוב 
 7160אל"מ ש' מפמ"ר 

 
 
 

 

 
 


