ל' בסיון ,התש"פ
 22יוני 2020
אסמכתא122 272102120 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים בקופות החולים
שלום רב,
הנדון :ביצוע בדיקות  PCRל  SARS-CoV-19לפני פרוצדורות אלקטיביים -עדכון
לאחר דיון בנוגע לצורך בבדיקת  PCRל SARS-CoV-19 -טרם ביצוע פרוצדורה
אלקטיבית כגון ניתוח או פעולות אבחנתיות פולשניות ,הוסכם שאין צורך בביצוע
בדיקה למי שמועמד לטיפולים או פרוצדורות אלקטיביות למעט בהשתלות ,השתלות
מח עצם וטיפולים המטואונקולוגיים.
בדיקות לנשים וגברים העומדים לפני טיפול פריון ,יהיו בהתאם לשיקול דעת הרופא
המטפל ויתבצעו ,במידה וידרשו ,באחריות הקופה.
בשיקולי הרופא המטפל יש להתחשב בתפוצת התחלואה בקורונה וכתוצאה מכך
ב Pretest Probability -לבדיקה חיובית .כמו כן יש לשים לב לחשד גבוה במיוחד
לתחלואה (כגון מי שגר באזורים שהוגדרו בשלב התפרצות או צבר ,או במקרים של
מגע עם חולה מאומת).
בכל מקרה ,יש מקום לשיקול דעת של הרופא המטפל והמומחים למחלות זיהומיות
במוסד המטפל .באותם מקרים ,תוקצה הבדיקה ממכסת בית החולים על פי שיקול
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דעתו .במקרה כזה ,בית החולים לא יגבה תשלום נוסף או יום אשפוז נוסף עבור
הבדיקה .יש להדגיש כי יש להשתמש במיגון בסיסי לפי סוג הפרוצדורה.

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שירותי בריאות הציבור

ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
פרופ' חזי (יחזקאל) לוי  -מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו  -המשנה למנכ"ל
ד"ר ארז און  -ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מר מוריס דורפמן  -ראש חטיבת רגולציה ,מיחשוב ובריאות דיגיטלית
פרופ' ירון ניב  -סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות ,אבטחת איכות
מר ודים פרמן  -סמנכ"ל תכנון תקצוב ותמחור
ד"ר שושי גולדברג  -אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
ד"ר אודי קלינר  -סגן ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר הדר אלעד  -ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר אמיליה אניס  -מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
ד"ר סיגל ליברנט טאוב  -ראש אגף רפואה כללית
מר ליאור ברק  -סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן
צוות מייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה בישראל
גב' זהבה רומנו  -מנהלת המחלקה להסדרת השירותים הרפואיים ,חטיבת הרפואה
מנכ"לי קופות החולים
פרופ' מיכאל שרף  -סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה  -אגף רפואה ,חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
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