י"ד בתמוז ,התש"פ
06/07/2020
אסמכתא122288258120 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים קופות חולים

שלום רב,
הנדון :הנחיות לצוותים רפואים בבתי חולים –
עדכון בעקבות הפעלה מחדש של איכון השב"כ
בימים האחרונים ,עם חזרת איכוני השב"כ לחולים ,אנשים שהיו במגע עם חולי קורונה החלו
לקבל מסרונים על כך שנחשפו לחולה (עם תאריך ושעת החשיפה) וחלה עליהם חובת בידוד
הבית .מטבע הדברים ,צוותים רפואיים נחשפים לחולים במסגרת עבודתם.
לכן ,ככל שהצוותים מקפידים על הנחיות המיגון ,הם אינם נדרשים לבידוד גם אם קיבלו הודעה
על חשיפה .אך ,על מנת לקבל פטור מבידוד זה ובפרט כדי שפרטי הצוות לא יועברו לגורמי
האכיפה ,חובה לפנות למוקד ההשגות לאנשי הרפואה ,במייל .quarant.appeal@moh.gov.il
מנהלי בתי חולים שעובדיהם מקבלים מסרון על חשיפה בעת העבודה ,יכולים לבצע את
התחקור ע"י אח/ות אפידמיולוגי/ת או צוות היחידה למחלות זיהומיות /מניעת זיהומים
ולהעביר את רשימת אנשי הצוות שניתן לפטור מהבידוד על פי הפורמט המצורף ,למוקד
ההשגות במייל הנ"ל .מנהלים רפואיים של קופות חולים שעובדיהם מקבלים מסרון על חשיפה
בעת העבודה ,יכולים לבצע את התחקור ע"י הרופא המחוזי של הקופה או ממונה מחוזי/ת
מטעמו שהוא/היא אח/ות אפידמיולוגי/ת מחוזי/ת או רופא/ה מחלות זיהומיות /מניעת
זיהומים ,ולהעביר את רשימת אנשי הצוות שניתן לפטור מהבידוד על פי הפורמט המצורף,
למוקד ההשגות ,במייל הנ"ל.
הן בבתי החולים והן בקהילה  -ככל שהחקירה מתייחסת למגע עם עובד חולה  -יש לציין
במקום המתאים בטבלה את התייחסות החקירה למגע עם החולה ב  14יום האחרונים ולציין
בגוף המייל את שם החולה הידוע מקרב העובדים.
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אבקש להדגיש כי אם החשיפה הייתה במועד בו העובד לא היה במגע עם חולים ידועים ,או לא
היה ממוגן כנדרש ,או שהחשיפה הייתה מחוץ לעבודה ,יש לפעול ככלל האזרחים ולהיכנס
לבידוד.
במידה ובדיקת האירוע נמשכת יותר מזמן קצר ,על העובד להיכנס לבידוד עד תום הבירור.
בכל מקרה ,אם מתפתחים תסמינים באיש הצוות ,יש להיכנס לבידוד ולהיבדק.
יש להעביר מסר זה לכלל המנהלים והצוותים הרפואיים במוסדכם.

בברכה,

העתקים:

ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין  -שר הבריאות
חה"כ יואב קיש  -סגן שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
ד"ר אודי קלינר – סגן ראש שירותי בריאות הציבור
פרופ' 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' מיטל שוואבר – מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים
ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר טל ברגמן לוי – ראש אגף בריאות הנפש
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב – ראש אגף רפואה כללית
ד"ר אירית לקסר עשהאל – ראש אגף גריאטריה
ראשי מקצועות הבריאות
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 החולים
פרופ' מיקי שרף – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שרותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,קופ"ח כללית
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