
 

1 
 חטיבת הרפואה

 הבריאות משרד
 39רחוב ירמיהו 

 1176ת.ד. 
 9101002ירושלים 

Medical.directorate@moh.gov.il 
 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

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

 
 

 

 "א אלול, תשפ"אי
 2021אוגוסט,  19

 658942621122: אסמכתא
)במענה נא ציינו 

 אסמכתא(
 

 לכבוד 
 מנהלי בתי חולים

 מנהלי קופות החולים  
 
 

 שלום רב,
 
 

 העברת חולים מאומתים לנגיף הקורונה למחלקות הקורונה במרכזים הרפואיים הגריאטריים  הנדון:
 

 

עם העלייה הנוכחית בתחלואה בנגיף הקורונה נפתחו שוב מחלקות ייעודיות לטיפול בחולים מאומתים 

. בעקבות 24/7פעילות של חודשה ל אימהותבמרכזים הרפואיים הגריאטריים ופעילות חמ"ל מגן אבות ו

 ודמים מול הקופות להלן הנחיות להסדרת תהליך ההעברה.מחלוקות וערעורים ק

 הגדרות: .1

)ממסגרות מיועדת לחולים סיעודיים, תשושי נפש ותשושים  -מחלקה קורונה סיעודית )קל( .א

מגן אבות(, ללא תסמינים או עם תסמינים קלים למחלת הקורונה. המימון במסגרת קוד 

  ייעודי ממשרד הבריאות.

 םסיעודיימהגריאטריה הפעילה )מיועדת לחולים - ג"במר פעילה גריאטריהמחלקת קורונה  .ב

מורכבים, שיקומיים, תת אקוטיים ומונשמים( ללא תסמינים או עם תסמינים למחלת 

חולי קורונה מהאשפוז ומהמלר"ד בבית חולים כללי או  אוהקורונה בדרגות חומרה שונות 

, ללא תסמינים או עם שהסטטוס הגריאטרי שלהם מתאים לגריאטריה פעילהמהקהילה 

 ע"י הקופהזו מימון האשפוז במחלקה , תסמינים למחלת הקורונה בדרגות חומרה שונות

 .המבטחת

 .אימהותבכל מקום שנרשם חמ"ל הכוונה היא לחמ"ל מגן אבות ו .ג
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  :למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי העברת חולים מאומתים מאשפוז בבית חולים כללי .2

חולה שמיועד להעברה יעבור הערכה רפואית ע"י הצוות המטפל במחלקה בבית החולים שבה יקבע 

למחלקת לשחרור הביתה, מצבו הרפואי והגריאטרי ובהתאם לכך יוחלט האם החולה מתאים 

הערכה וההחלטה לאן להעביר  .גריאטרית פעילה במר"גלמחלקת קורונה  קורונה סיעודית )קל( או

 תתועד בגיליון החולה. 

יש לתאם את השחרור עם בית במקרים בהם החולה יכול  להשתחרר לביתו להמשך בידוד  .א

 השיחרור.הקופה. בית החולים יתאם את 

במקרים בהם יוחלט שהחולה מתאים להעברה למחלקת קורונה סיעודית )קל(, צוות  .ב

יעד פינוי וסיוע בתיאום מול המחלקה הקולטת. אישור, המחלקה יפנה לחמ"ל לקבלת 

  .האמבולנס להעברה יתואם ע"י בית החולים

 במר"ג יש להציג פעילה גריאטריהבמקרים בהם יוחלט שהחולה מתאים למחלקת קורונה   .ג

של מר"ג זמין שבהסדר הבחירה לבפני נציג הקופה את ההחלטה ולקבל אישור לפינוי 

לאחר קבלת האישור יש לפנות לחמ"ל  .אחר זמין מר"גלמהפניה או  שעתייםבתוך הקופה 

קבלת יעד פינוי אחר בהתאם לזמינות. החמ"ל יסייע בתיאום מול ללקבלת אישור ליעד או 

  .תואם ע"י בית החוליםתהמחלקה הקולטת. הזמנת אמבולנס להעברה 

 לבהתאם להחלטת החמ" מר"גזמין, המבוטח יועבר ל מר"גלא הציגה הקופה בתוך שעתיים 

  .במימון הקופההעברה באמבולנס והאשפוז 

לאשפוז במחלקת קורונה  מקבלת את החלטת בית החוליםמקרים בהם הקופה אינה ב .ד

יש לפנות אליו  ,, המקרה יוצג לרופא גריאטר נציג האגף לגריאטריה להחלטהפעילה במר"ג

 תככל שמתקבליון החולה טרם העברה. דרך החמ"ל. החלטת הרופא הגריאטר תירשם בגיל

הזמנת ת יעד פינוי וסיוע בתיאום. יש לפנות לחמ"ל לקבל לאשפוז במר"ג החלטהמגריאטר 

 העברה באמבולנס והאשפוז במימון הקופה .תואם ע"י בית החוליםתאמבולנס להעברה 

 

 : העברת חולים מאומתים ממלר"ד בבית חולים כללי למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי .3

לבידוד  ולברר עם הקופה והמשפחה האם ניתן לשחרר חולה מאומת שמיועד לשחרור מהמיון יש

 יש לברר את מצבו הרפואי והגריאטרי של החולה ולתעד בגיליון המלר"ד.  ,בית, במקרים שלא ניתן

mailto:Medical.directorate@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

3 
 חטיבת הרפואה

 הבריאות משרד
 39רחוב ירמיהו 

 1176ת.ד. 
 9101002ירושלים 

Medical.directorate@moh.gov.il 
 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

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

 
 

 

במר"ג יש להציג  פעילה גריאטריהבמקרים בהם יוחלט שהחולה מתאים למחלקת קורונה  .א

של מר"ג זמין שבהסדר הבחירה לבפני נציג הקופה את ההחלטה ולקבל אישור לפינוי 

ל יש לפנות לחמ" לאחר קבלת האישור ,אחר זמין מר"גלמהפניה או  שעתייםבתוך הקופה 

קבלת יעד פינוי אחר בהתאם לזמינות. החמ"ל יסייע בתיאום מול ללקבלת אישור ליעד או 

  .תואם ע"י בית החוליםתהמחלקה הקולטת. הזמנת אמבולנס להעברה 

 לבהתאם להחלטת החמ" "גמרזמין, המבוטח יועבר ל מר"גלא הציגה הקופה בתוך שעתיים 

  .העברה באמבולנס והאשפוז במימון הקופה

במקרים בהם הקופה אינה מקבלת את החלטת בית החולים, המקרה יוצג לרופא גריאטר  .ב

ל. החלטת הרופא הגריאטר "דרך החמ יש לפנותגריאטריה להחלטה, אליו לנציג האגף 

 קבלת ההחלטה יש לפנות לחמ"ל כמפורט מעלה.תירשם בגיליון החולה טרם העברה. לאחר 

הזמנת אמבולנס להעברה יתואם ע"י בית  ,לאשפוז במר"גהחלטה מגריאטר  תככל שמתקבל

 .העברה באמבולנס והאשפוז במימון הקופה .החולים

במקרים בהם יוחלט שהחולה מתאים להעברה למחלקת קורונה סיעודית )קל(, צוות  .ג

יעד פינוי וסיוע בתיאום מול  אישור. ואימהות לקבלת המחלקה יפנה לחמ"ל מגן אבות

  .המחלקה הקולטת. האמבולנס להעברה יתואם ע"י בית החולים

 

גים לבית "ומהמר אימהותל מגן אבות ו"העברת חולים מאומתים סימפטומטיים ממסגרות חמ .4

 :חולים כללי

. נציג לבית חולים כללי  להעברה של המוסד הגריאטרי במקרים בהם קיימת החלטה רפואית

המסגרת יפנה לחמ"ל לקבלת יעד פינוי למלר"ד בבית חולים כללי. באחריות המסגרת להזמין 

 המימון של העברה ע"י הקופה המבטחת. אמבולנס להעברה.

 

למחלקות הקורונה בבתי החולים  אימהותהעברת חולים מאומתים ממסגרות חמ"ל מגן אבות ו .5

  :הגריאטריים

הקורונה ממסגרות חמ"ל מגן אבות  למחלתקל  יסימפטומטאו  יאסימפטומטחולה מאומת  .א

חמ"ל. החמ"ל ידאג התיאום אישור ויעבור למחלקת קורונה סיעודית קל ב אימהותו

 לשליחת אמבולנס להעברת המטופל. 
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שהוצג  אימהותממסגרות חמ"ל מגן אבות ולמחלת הקורונה  יסימפטומטחולה מאומת  .ב

פעילה במר"ג בשל מצבו  גריאטריהל חושב שיש להפנותו למחלקת קורונה "והחמל, "לחמ

 . העברהויעד הרפואי המורכב. החמ"ל יפנה לנציג הקופה לקבלת אישור 

ל. "לאחר קבלת האישור יתואם המעבר מול המחלקה הקולטת ויוזמן אמבולנס ע"י החמ

שהעברה אושרה ע"י נציג בתיק הרפואי של החולה במחלקת הקורונה הקולטת ידווח 

 המבוטח, זמין ג"מר שעתיים בתוך הקופה הציגה לא הקופה, שם ותפקיד הנציג המאשר.

   .העברה באמבולנס והאשפוז במימון הקופה .ל"החמ להחלטת בהתאם ג"מרל יועבר

במקרים בהם הקופה אינה מקבלת את החלטת החמ"ל נציג הקופה ישלח מסמך בו ירשם  .ג

ההסבר לאי קבלת ההחלטה חתום ע"י רופא. במקרים אלה ההחלטה תעבור לרופא 

הגריאטר המחוזי או לראש אגף הגריאטריה, ההחלטה תתועד בתיק החולה במחלקה 

יתואם המעבר מול המחלקה  ,לאשפוז במר"גהחלטה מגריאטר  תככל שמתקבל הקולטת.

 .והאשפוז במימון הקופההעברה באמבולנס . ל"הקולטת ויוזמן אמבולנס ע"י החמ

)סעודי מורכב, שיקום, תת אקוטי  הפעילותחולים מאומתים ממחלקות הגריאטריה  .ד

מחלקות הקורונה במר"גים. העברה תתבצע בתיאום חמ"ל מגן לאשפוז בהנשמה( יעברו ו

. האמבולנס יוזמן ע"י  מנציג הקופה המבטחת שעתייםתוך  אבות לאחר קבלת אישור

 ועד בתיק החולה. האישור של נציג הקופה יתר. ג המעבי"המר

 

 : למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי העברה של חולים מאומתים מהקהילה .6

קלים מהקהילה שנזקקים לאשפוז עקב  יםסימפטומטיאו  יםאסימפטומטיחולים מאומתים  .א

תיאום אישור ויעברו למחלקות הקורונה הסיעודיות קלות בוהצורך בבידוד מצבם הסיעודי 

האשפוז ימומן . ידאג לשליחת אמבולנס להעברהבקהילה חמ"ל מגן אבות. הגורם המפנה 

 .הבריאות ממשרד עודייי קוד במסגרת

 גריאטריה פעילהל חושב שיש להפנותו למחלקת קורונה "שהחמ יסימפטומטחולה מאומת  .ב

על הקופה יודיע לגורם המפנה שעליו לפנות לנציג הקופה לקבלת אישור. , החמ"ל במר"ג 

לאחר קבלת האישור יש לפנות לחמ"ל ולהציע יעד להעברה.  שעתייםלענות לפנייה תוך 

קבלת יעד פינוי אחר בהתאם לזמינות. החמ"ל יסייע בתיאום מול ללקבלת אישור ליעד או 
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 הקופה הציגה לא .הגורם המפנהתואם ע"י תהמחלקה הקולטת. הזמנת אמבולנס להעברה 

 .כללי חולים בבית למיון יועבר המבוטח, זמין ג"מר שעתיים בתוך

 

 :נוספות הבהרות .7

במר"ג וקיימת אפשרות להציע לקופה  פעילה גריאטריהבתקופות בהן יהיו מספר מחלקות קורונה  .א

 לבחור בין המחלקות יש להציג את האפשרויות בפני הקופה.

מרגע הפניה. במקרים בהם  שעתייםקופת החולים תיתן את החלטתה תוך המקרים שפורטו  בכל .ב

אותר נציג. בית החולים ימשיך בתהליך כפי שנרשם מעלה. בית לא התקבל מענה מהקופה או לא 

החולים ירשום בתיק החולה את שעת הפניה ואת העובדה שלא התקבלה תגובת הקופה. ההחלטה 

 .אליו על יעד תיקבע ע"י החמ"ל והקופה תממן את האשפוז ואת העברה

לאחר מכן עם  החמ"ל. העברות מבית חולים כללי בסופ"ש יתואמו עם הנציג תורן של הקופה ו .ג

 אין שינוי בהנחיות. 24/7היות והחמ"ל פועל 

חריגים בהם יהיה צורך להעביר חולים מעבר לשעות הפעילות הרגילות של מוקד הקופה,  במקרים .ד

 .עברההוה האשפוז את ממןת"ל והחמאת החלטת  כבדת הקופהשאין מענה זמין,  ככל

כל העברות המפורטות מעלה יבוצעו ע"י אמבולנס במימון הקופה למעט העברה של חולים  .ה

למחלקות  ואימהותקלים ממסגרות חמ"ל מגן אבות  סימפטומטייםמאומתים אסימפטומטיים או 

 הקורונה הסיעודיות קלות בבתי החולים הגריאטריים. 

נס תואמות את ההנחיות כפי במסמך לגבי ההסדרים הכספיים עבור העברות באמבול ההנחיות .ו

 . 24.8.2020שפורסמו ב 

שם השרות והגדרת השירות של מחלקת קורונה הבריאות ימליץ לועדת המחירים לשנות את  משרד .ז

יום אשפוז, מחלקת קורונה גריאטריה פעילה בבתי חולים ל ,במחירון שמופיע כפיבנוני קשה 

אשפוז במחלקות קורונה לסיעוד מורכב,  תעריף ליום והגדרת השרות תהיה. ומרכזים גריאטריים

  גריאטריה שיקום, תת חריפה והנשמה ממושכת בבתי חולים ומרכזים גריאטריים.

 

 בברכה,      

 ד"ר ורד עזרא    
 ראש חטיבת הרפואה
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 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

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

 
 

 
 
 

 העתקים:
  מנהל הכלליהפרופ' נחמן אש, 

 פרופ' סלמאן זרקא, פרוייקטור מגן ישראל 
 שרותי בריאות הציבורד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש 

 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 ר' המשלט הלאומי למאבק בקורונה מר אופיר אביב,

 ואימהותפרופ' נמרוד מימון, פרוייקטור מגן אבות 
 גב' ענת דניאל לב,  דוברת המשרד

  נהל מכלולי רפואהמפרופ' בשארה בשארת, 
 ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית"ד
 ף רפואה כלליתר סיגל טאוב ליברנט, ראש אג"ד

 ראש אגף גריאטריה  ,ד"ר אירית לקסר
 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן ,ליאור ברק ח"רו

 מנהל אגף כלכלה, אגף בכיר לתכנון, תקצוב ותמחור ,מר חיים הופרט
 ממונה )טכנולוגיות רפואיות( לשכה משפטית ,עו"ד טל נשרי

 ה מנהלת המחלקה להסדרת השירותים הרפואיים, חטיבת הרפוא ,גב' זהבה רומנו
 רופאים מחוזיים 

 גריאטריים מחוזיים
 , רופאה ראשית, משרד הרווחה ד"ר שגית ארבל

 מר אלי כהן, מ"מ מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 

 ד"ר אבינועם פירגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים
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