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 לכבוד
 מנהלי בתי חולים

 מנכ"לי קופות חולים
 רופאים ראשיים קופות חולים

 
 

 שלום רב,
 
 

 ה בתחלואהיעלי - 5ל היערכות לגהנדון: 
 
 

 ריאנט האומיקרון. ואנו חווים כעת עלייה בתחלואה בארץ ובעולם מו ,כידוע
 

קיים צפי לשיעורי תחלואה גבוהים מאלו שנראו בגלים קודמים. בנוסף וריאנט, עקב מאפייני הו
ות כאשר גם היא צפויה לעל ,נצפית תחלואת חורף משמעותית יותר מאשר בשנתיים האחרונות ,לכך

 עוד ולהעמיס על המערכת. 
 

 ערכות מערכת הבריאות לעת הזו:ילהלן הנחיות לה
 
 :כלל מערכת הבריאות .1

יש להקפיד על מיגון הצוותים בהתאם להנחיות שפורסמו בעבר )מצ"ב קובץ שכותרתו  .א
 טית מסיכות של צוות ושל מבקרים."( ועל ע17"נספח 

מחלימים, לצורכי החלטה על ומחוסנים  האומיקרון עלול להדביק גםוריאנט לאור מידע כי  .ב
 לאחר חשיפה:איש צוות בידוד 

הגדרות משרד הבריאות, כאל לא  פ"י יש להתייחס למי שאינו מחוסן באופן מלא ע (1
 .מחוסן כלל

למחלות בהחלטת רופאים בודד גם מחוסנים באופן מלא לאחר חשיפה יש לשקול ל (2
 פא מחוזי(.)ניתן להתייעץ עם רו זיהומיות / מניעת זיהומים

 לשקול שימוש בבדיקות יומיות במקרים מסוימים. (3
 מנע מישיבות רבות משתתפים.ייש להקפיד על מיגון מלא גם בעת ישיבות צוות ולה .ג
 יש להשלים חיסוני שפעת, חיסוני קורונה ובוסטר למי שנדרש. .ד
  יש להקפיד על אי ריבוי מבקרים/ מלווים במוסדות השונים. .ה
 סגלים רפואיים לכנסים.ה של גלים רפואיים ויציאיש להימנע מכנסים של ס .ו
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 :בתי חולים כלליים .2

בתי חולים כלליים יערכו לקליטת חולי קורונה במחלקות ייעודיות על בסיס תרחיש  .א
הייחוס למוכנות המצורף בנספח. למען הסר ספק, על כל בית חולים כללי להיות מוכן 

תפוסה יש לפתוח מחלקה  80%-ה ובהגיעו לבאופן מידי לאשפוז חולים עם מחלקה פעיל
נוספת ללא צורך בהנחיה נוספת. יש לעדכן את חמ"ל האשפוז של משרד הבריאות בפתיחה 

לחניונים תת קרקעיים על מנת לעמוד ביעד המיטות להכינם על בתי חולים הנדרשים זו. 
 לפתיחה באופן מיידי.

 -לקורונה )מלר"ד ביולוגי(  בכל המרכזים לרפואה דחופה יפתחו מרכזים ייעודיים .ב
המלר"דים הביולוגים בבתי החולים הכלליים יערכו כך שבכל מלר"ד מספר העמדות לא 

העתידים להיות מאושפזים בבית החולים )יעדי  COVID-19מסך כמות חולי  20%-יפחת מ
 מיטות(. יש לתגבר את המלר"דים הביולוגים בכוח אדם מספק לטיפול בפניות למלר"ד זה.

מלר"ד ביולוגי יערך לקבלת כלל החולים שיופנו אליו מהמקורות השונים )בית המטופל,  כל .ג
 אין להשהותכי  ,מוסדות גריאטריים, בתי חולים סמוכים בוויסות שניוני(. יודגש

למלר"דים, ואין לדרוש כל תיאום נוסף מגופי   COVID-19באמבולנסים קבלת חולי
 ההצלה בטרם מגיעים מטופלים. 

 
 :רפואת הקהילהמערך  .3

למתן מענה רפואי ומנהלתי "מרחוק" במקרים  דיגיטליותבפלטפורמות  שימושלהעדיף  יש .א
 המתאימים.

ולאיתור מוקדם של החמרה רפואית בקרב  למניעה יזומה רפואית בפעילות לנקוט יש .ב
: אספקת תרופות לבתים, מעקב טלפוני בית ואוכלוסיות נוספות בסיכון מרותקיקשישים, 

 . יקורי ביתיזום, ב
בית  למרותקי, לקשישים ובפרטהבית  אשפוזיטיפולי הבית ומערכי  לתגבור להיערך יש .ג

  .בסיכוןנוספות  לאוכלוסיותו
מענה  ,)מעקב רפואי מרחוק  COVID-19לחולי קהילתי רפואי מענה למתן להיערך יש

 מרפאתי, טיפולי בית ואשפוזי בית(.
 

 :המערך הגריאטרי .4
מהות ימשיך לתכלל את מניעת תחלואת קורונה ירת מגן אבות ואהמערך הגריאטרי במסג .א

וטיפול בכל מסגרות החוץ ביתיות לקשישים ממשרדי שיכון קליטה רווחה ובמינהל 
מוגבלויות מהרווחה, וייערך לפתיחת מערך אשפוז קורונה בגריאטריה, יעודי, גם במר"גים 

ילה סיוע לבי"ח כלליים ובמוסדות הסיעודיים, כולל קליטת מקרים ייחודיים מהקה
 להעברות והמשך אשפוז. 

העברת חולים מאומתים לנגיף הקורונה למחלקות יש לפעול בהתאם למכתבינו בנושא " .ב
 ,122658942621 סימוכין 19.8.21" מתאריך הקורונה במרכזים הרפואיים הגריאטריים

 המצ"ב למכתב זה.
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 :מערך בריאות הנפש .5

בהתאם חומרת המחלה. ערך לטיפול בחולים בנגיף בהתאם ליעל בתי החולים לבריאות הנפש לה
ר מחלקה עד שתי מחלקות על כל בית חולים לאתלהנחיות שיתקבלו ע"י האגף לבריאות הנפש, 

פלים, בהתאם לגודלו של בית החולים על מנת לבצע הפרדה בין מטופלים חיוביים לשאר המטו
 בקה הגבוה.בשל פוטנציאל ההד

 
 את הערכתי לכלל הצוותים הרפואיים שנמצאים בחזית המאבק. אבקש למסור 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 

 פרופ' נחמן אש
 

 מר ניצן הורוביץ, שר הבריאותהעתק: 
 ד"ר ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאות      

 , משרד הבריאותד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה      
 , משרד הבריאותו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר דוד      
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ, משרד הבריאות      
 , משרד הבריאותד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור      
 , משרד הבריאותפרופ' ירון ניב, סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות      
 , משרד הבריאותחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעודד"ר שושי גולדברג, א      
 , משרד הבריאותהון אנושי ומינהל הבכיר יתסמנכ"לגב' שני שרביט,       
 , משרד הבריאותעו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית )בפועל(      
 , משרד הבריאותטאוב, ראש אגף רפואה כללית-ד"ר סיגל ליברנט      
 , משרד הבריאותראש האגף לרפואה קהילתית ד"ר הדר אלעד,      
 , משרד הבריאותלוי, ראש אגף בריאות הנפש-ד"ר טל ברגמן      
 , משרד הבריאות, ראש האגף לגריאטריהעשהאל-ד"ר אירית לקסר      
 ראשי מקצועות הבריאות       
 , משרד הבריאותמנהל מכלולי רפואה, מטה קורונה, פרופ' בשארה בשאראת      
 , פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה      
 משרד הבריאות      
 , משרד הבריאותפרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים      
 , משרד הבריאותמר יורם רובינשטיין, ראש אגף בכיר ביטחון      
 , משרד הבריאותאגף רפואה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר רם שגיא, ראש       
 , אגף רפואה כללית, משרד הבריאותמנהל תחום נוהלי מנהל ומשקמר טל ניקחו,       
 ' ענת דניאלי, דוברת משרד הבריאותגב      
 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"לית ראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית      
 ד"ר אבינועם פירוגובסקי, ראש אגף רפואה, שירותי בריאות כללית      
 פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י      
 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל      

 פרופ' רן בליצר, יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה        
 ישראלמר שמואל בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה ב        
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 מיטות קורונה לפי מוסד –תרחיש למוכנות בתי חולים נספח: 

 
   יחידת אשפוז   בית החולים

 טיפול נמרץ בינוני/קשה  
 0 5 אוגוסטה ויקטוריה 

 0 6 אל מוקאסד 
 11 44 אסותא אשדוד 

 16 64 בני ציון 
 20 81 ברזילי 

 0 0 הדסה הר הצופים 
 36 143 הדסה עין כרם 

 19 75 יפה הלל 
 4 16 המשפחה הקדושה 

 20 81 העמק 
 9 36 השרון ק. גולדה 

 28 112 וולפסון 
 14 57 זיו צפת 
 2 10 יוספטל

 20 79 כרמל 
 12 47 לניאדו 

 27 109 מאיר 
 11 44 מעייני הישועה 

 25 101 נהריה 
 45 181 איכילוב -סוראסקי 

 50 199 סורוקה 
 2 37 סנט ג'וזף 

 5 20 אנגלי  -י סקוט
 15 62 פוריה 

 5 19 סנט וינסנט  –צרפתי 
 22 88 קפלן 
 39 156 ק. בלינסון  –רבין 

 48 191 רמב"ם 
 55 221 שיבא 
 37 150 אסף הרופא –שמיר 

 10 40 שניידר 
 34 136 שערי צדק 

 641 2610 סה"כ 
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