ד' אלול ,תש"ף
 24אוגוסט2020 ,
אסמכתא122338042420 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים קופות החולים
מנהלי מרג"ים
פקע"ר

שלום רב,

הנדון :הסדרים כספיים  -העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורונה covid-19
בעקבות התפרצות חוזרת של נגיף קורונה עלה הצורך לחדד את כללי ההתחשבנות להעברה
של חולים ממרכז טיפול ובידוד אחד לאחר.
א .להלן כללי ההתחשבנות להעברת חולה חיובי לנגיף קורונה ,העברות יבוצעו על ידי
אמבולנס מוגן או רכב מוגן אחר וזאת בהתאם למצבו של החולה.
 .1העברה מבית החולה לבית חולים כללי בהפניה של הקופה תיעשה באמצעות
אמבולנס מוגן במימון המבטח גם אם החולה לא אושפז.
 .2העברה מבית החולה לבית מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות מוסכם במימון
פיקוד העורף.
 .3העברה של חולה מאושפז  /שוהה במיון מבית החולים כללי לבית מלון  /מלונית /
אכסניה או כל מקום שהות מוסכם במימון פיקוד העורף.
 .4העברה של חולה מאושפז  /שוהה במיון מבית החולים כללי טרם ההחלמה לביתו
במימון המבטח .העברה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד ובאישור קופת החולים
וחטיבת הרפואה.
 .5העברה של חולה מבית מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות מוסכם לבית חולים
כללי והחולה אושפז ,במימון המבטח.
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 .6העברה של חולה מבית מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות מוסכם
למלר"ד בבית חולים כללי והחולה לא אושפז העברה הלוך במימון המבטח חזור
במימון פקע"ר .החלטה זו תקפה גם אם ההחלטה על העברה ,שצורפה אליה הפניה
הייתה של גורם רפואי שאינו נציג הקופה.
 .7העברה של חולה שטרם החלים מבית מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות
מוסכם לביתו במימון המבטח .העברה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד ובאישור קופת
החולים וחטיבת הרפואה.

ב .העברה של חולים גריאטריים חיוביים לנגיף הקורונה
.1

העברה מבית החולה  /דיור מוגן למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים סעודי
 /מרכז גריאטרי במימון המבטח.

.2

העברה מבית חולים כללי למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים סעודי  /מרכז
גריאטרי במימון המבטח.

.3

העברה מבית חולים סעודי  /בית אבות  /מרכז גריאטרי ממחלקה ממושכת
(סעודית ,תשושי נפש ,תשושים) לבית חולים כללי או למחלקה ייעודית לחולי
קורונה במרכז גריאטרי או בית חולים סעודי אחר במימון המוסד המפנה.

.4

העברה מבית חולים סעודי  /בית אבות  /מרכז גריאטרי ממחלקה ממושכת
(סעודית ,תשושי נפש ותשושים)

למלר"ד בבית חולים כללי ,החולה לא אושפז

והועבר למחלקה ייעודית לחולי קורונה במרכז גריאטרי אחר  -העברה למלר"ד
במימון המרכז הגריאטרי המפנה .העברה למחלקת קורונה במימון המבטח.
.5

העברה מבית חולים  /מרכז גריאטרי ממחלקה פעילה (סעודי מורכב ,שיקום,
הנשמה ,תת אקוטית) לבית חולים כללי או למחלקה ייעודית לחולי קורונה במימון
המבטח.

.6

העברה מבית חולים  /מרכז גריאטרי ממחלקה פעילה (סעודי מורכב ,שיקום,
הנשמה ,תת אקוטית) לבית חולים כללי למלר"ד ,החולה לא אושפז והועבר
למחלקה ייעודית לחולי קורונה ,שתי העברות במימון המבטח.
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.7

העברה של חולה שטרם החלים ממחלקת קורונה במרכז גריאטרי לביתו במימון
המבטח .העברה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד ובאישור קופת החולים וחטיבת
הרפואה.

ג.

העברה של חולים פסיכיאטריים חיוביים לנגיף קורונה
 .1העברה מבית החולה למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי במימון
המבטח.
 .2העברה מבית חולים פסיכיאטרי לבית חולים כללי והחולה אושפז במחלקת קורונה
במימון בית החולים המפנה.
 .3העברה מבית חולים פסיכיאטרי לבית חולים כללי למלר"ד והחולה לא אושפז,
והועבר למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי אחר ,העברה
למלר"ד במימון בית החולים הפסיכיאטרי המפנה .העברה למחלקת קורונה בבית
החולים הפסיכיאטרי במימון המבטח.
 .4העברה מבית חולים פסיכיאטרי אחד לבית חולים פסיכיאטרי אחר שבו יש מחלקה
ייעודית לחולי קורונה במימון בית החולים הפסיכיאטרי המפנה.
 .5העברה של חולה מאושפז בבית חולים כללי למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית
חולים פסיכיאטרי במימון בית החולים הכללי.
 .6העברה של חולה שטרם החלים ממחלקת קורונה בבית חולים פסיכיאטרי לביתו
במימון המבטח .העברה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד ובאישור קופת החולים
וחטיבת הרפואה.

ד .העברת חולי דיאליזה לטיפול דיאליזה בבית חולים כללי
חולה דיאליזה חיובי לנגיף יכול לבצע דיאליזה אך ורק בבית חולים כללי שבו יחידת
דיאליזה שיועדה לחולים חיוביים לנגיף ,חולים סימפטומטיים יאושפזו בבית החולים
הכללי .חולים אסימפטומטיים יוכלו לעבור למלונית או להישאר בבתיהם בתיאום עם
המבטח .חולים שנשארו בבית או במלונית יועברו לבית החולים לביצוע דיאליזה ברכב
מוגן  /אמבולנס מוגן במימון מלא של המבטח הלוך וחזור.

חטיבת הרפואה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
Medical.directorate@moh.gov.il
טלפון 02-5080731 :פקס02-5655955 :

Medical Directorate
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St.
P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
Medical.directorate@moh.gov.il
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955

עמוד  3מתוך 5

ה .העברות לטיפולים אמבולטוריים
בטרם העברה מבית החולה ,מבית מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות מוסכם
לשירות אמבולטורי במכון/מרפאה בבית חולים או בקהילה הקופה תבחן אם קיימת
התכנות במקום לבצע את הטיפול לחולים חיוביים לנגיף טרם העברה .כמו כן ,באחריות
הקופה לברר האם ניתן לבצע את השרות מרחוק או האם ניתן לדחות את השרות עד
להחלמה של המטופל מהנגיף ,והיה ולא ניתן לדחות את השרות ויש להפנות את
המטופל למכון  /למרפאה .העברה תעשה ברכב ממוגן במימון הקופה הלוך וחזור.

ו.

שחרור חולים מחלימים
מחלים ששוחרר מבית חולים כללי ,בית חולים גריאטרי ,בית חולים פסיכיאטרי או מבית
מלון  /מלונית  /אכסניה או כל מקום שהות מוסכם לביתו אין צורך באמבולנס או כל
אמצעי תחבורה ממוגן וההעברה היא במימון המחלים.
מחלים ששוחרר לבית חולים סעודי העברה היא במימון המוסד הקולט ,מחלים שהועבר
מבית החולים הכללי להמשך טיפול בבית חולים פסיכיאטרי ,העברה תהיה במימון בית
החולים הכללי .העברה של מחלים ממחלקת קורונה בבית חולים פסיכיאטרי לבית
חולים פסיכיאטרי ממנו הגיע המחלים ,המימון הוא על בית החולים השולח.
* חולים במצב "סעודי" הנדרשים להעברה באמבולנס ,ניתן להשתמש באמבולנס
שאינו מוגן.

ז.

הבהרות
 .1כללים אלה מתייחסים רק לחולי קורונה ומחליפים כללים המקובלים בשגרה.
 .2למען הסר ספק :העברות של מטופלים שאינן קשורות לתחלואה בנגיף יתבצעו
בהתאם לחוזרים הקיימים בשגרה.
 .3העברת מטופלים יכולה להיות בכל אמבולנס או רכב ממוגן מכל חברה שהיא,
ובתנאי שהאמבולנס אושר ע"י משרד הבריאות.
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 .4במקרים של מטופלים חסרי ביטוח בכל מקום בו נרשם "במימון המבטח" ,המימון
הינו של משרד הבריאות.

הואילו להעביר תוכן הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתקים:
חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין  -שר הבריאות
פרופ' חזי לוי  -המנהל הכללי
מר קובי צורף  -ראש מטה שר הבריאות
ד"ר ארז און  -ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים
מר ודים פרמן  -סמנכ"ל תקצוב ,תמחור ותמחור
ד"ר הדר אלעד  -ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר טל ברגמן לוי  -מנהלת האגף לבריאות הנפש
ד"ר סיגל ליברנט טאוב  -ראש אגף רפואה כללית
ד"ר אירית לקסר  -מנהלת אגף גריאטריה
מר חיים הופרט  -מנהל אגף כלכלה ,אגף בכיר לתכנון ,תקצוב ותמחור
מר ליאור ברק  -סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן
גב' סיביל סירקיס  -עוזרת בכירה לראש אגף בריאות הנפש
מר פרדי סולמון -מרכז תקציבים ,אגף גריאטריה
פרופ' נמרוד מימון  -פרויקטור ,מגן אבות ואמהות
גב' זהבה רומנו  -מנהלת המחלקה להסדרת שירותים רפואיים ,חטיבת הרפואה
גב' ורדה טוחנר  -אחות בקרת סיעוד ,ממונה על מרפאות דיאליזה ,אגף רפואה כללית
מנכ"לי קופות החולים
ד"ר אורלי ויינשטיין  -סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה  -ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
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