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 ג' בניסן, התשפ"א
16/03/2021 

 299416421122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד 
 חולים בתי מנהלי

   רפואיים בקופות החולים מנהלים
 
 

 שלום רב,
 
 

 בתחלואה   הירידההיערכות לאופן פעילות עם     הנדון:
 

להלן ההנחיות אה וחזרה הדרגתית של המשק לשגרה בתחלו הירידה בעקבות

 המעודכנות לפעילות בתי החולים וקופות החולים עד להודעה חדשה. 

  חולים בתי .א

 3 מלאשר יותר  איןההנחיה של הגבלת מבקר אחד לחולה. יחד עם זאת,  בטלה .1

, מבודדים כניסת אי על, המיגון הנחיות על להקפיד יש, בנוסףמבקרים למטופל. 

 . חום מחלתעם  מבקריםסימפטומים או  עם ריםמבק

 יחד. היורדות ותלתפוס בהתאמה תהיה COVID-19לחולי  אשפוז מיטות הפעלת .2

במידה ותידרש  מחודשתמיטות  לפתיחת ערוך להיות החולים בית עלעם זאת, 

 החולים לבית שנקבעוהמיטות  ליעדי בהתאם( וזאת לתחלואה בהתאם)

 ובהתאם להנחיות קודמות בנושא.

 "ד ביולוגי בהתאם להנחיות. מלר בהפעלת להמשיך יש .3

אדם רפואי בכל הנוגע לטיפול בחולי  לכח ורענונים הכשרות עם להמשיך יש .4

COVID-19 ואחיות רופאים של אורגניים יםתוך שימת דגש על הכשרות צוות ,

 אקמות טכנאי הנשמה, והכשרת בעלי תפקידים תומכים דוגמ ילדים עבור כולל

 וכד'. 

כה  עדשעקב העומסים  השונים הצוות לאנשי חופשות ולאפשר להציע מומלץ .5

 במחלקות הקורונה לא הצליחו לממש את זכותם זו. והעבודה
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 :חולים קופות .ב

( לשאר וחולים)קשישים  סיכון קבוצות בין במרפאהלשאוף להפריד  יש .1

המטופלים, ולקבוע שעות קבלה נפרדות / או אזורי קבלה נפרדים בעבור 

 אוכלוסיות אלו. 

 להמשיך בפעילות של רפואה מרחוק בתחומים רלוונטיים.  מומלץ .2

, מסיכות של הנדרשת בהקפדה והמבקריםאת אנשי הצוות  לתזכרלהמשיך  יש .3

 .מרחק ושמירת ידיים היגיינת

 .במרפאה הסגול התו מגבלת על לשמור יש .4

 בו מקרה בכל הרפואית הבדיקה ביצוע במהלך מלווה נוכחות לאפשר יש .5

 שני נוכחות את לאפשר יש קטין הינו המטופל בו במקרה. בכך מעונין המטופל

 .מחלים או מחוסן מהם אחד שלפחות ובלבד בבדיקתו הוריו

אדם רפואי בכל הנוגע לטיפול בחולי  לכח ורענוניםלהמשיך עם הכשרות  יש .6

COVID-19  .כולל עבור ילדים 

עד כה  העומסים שעקב השונים הצוות לאנשי חופשות ולאפשר להציע מומלץ .7

 הצליחו לממש את זכותם זו.  לא

 

: בשלב זה יש לפעול בהתאם עלת חדרי אוכל, חדרי צוות וכנסיםלהפ בנוגע, בנוסף

התו הסגול  בהתאם לכללי ת חדרי אוכל להפעל להערך שלתקנות העדכניות. אולם, י

בשטח הפתוח של חדר האוכל, ובהתאם לתו הירוק בחלל הסגור של חדר האוכל, הכל 

לאשר או לבטל את התיקון המאפשר הפעלה  לסמכות ועדת הכלכלה של הכנסתבכפוף 

נות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( כאמור, בתק

יש  - 18.3.21ה  חמישילתוקף ביום  סשצפוי להיכנ)הגבלת פעילות במקומות עבודה(, 

  להתעדכן בנושא.

 

 בברכה,                                                                           
                                                                               

 ד"ר ורד עזרא                                                                           
 ראש חטיבת הרפואה                                                                           
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 :העתקים
 שר הבריאות  –יולי )יואל( אדלשטיין "כ ח
 סגן שר הבריאות   –"כ יואב קיש ח

 המנהל הכללי  –' חזי לוי  פרופ
 ראש שירותי בריאות הציבור  –פרייס -"ר שרון אלרעיד

 המשפטי היועץ – שוורץ אורי"ד עו
 הסיעוד  מינהל וראשתאחות ראשית ארצית  –"ר שושי גולדברג ד

 סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות  –' ירון ניב פרופ
 מנהל מכלולי רפואה, מטה קורונה –פרופ' בשארה בשאראת 

 ראש אגף רפואה כללית –טאוב -"ר סיגל ליברנטד
 ראש אגף רפואה קהילתית –"ר הדר אלעד ד
 מנהלת האגף לבריאות הנפש   –"ר טל ברגמן לוי ד
 ראש אגף גריאטריה –"ר אירית לקסר ד

 סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן   –ברק  אורלימר 
 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים –"ר דודו דגן ד
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבתאגף רפואה, ראש  – "ר רמי שגיאד

 מנכ"ל, שירותי בריאות כללית –' אהוד דוידסון פרופ
 מנכ"ל, מכבי שירותי בריאות    –רן סער  מר

 מנכ"לית מאוחדת  –"ר סיגל רוזנברג ד
 מנכ"ל לאומית  – יים פרננדסח מר

 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית - ויינשטיין לי"ר אורד
 ראש אגף רפואה, שירותי בריאות כללית –פירוגובסקי"ר אבינועם ד
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