ט"ז באדר ,התש"פ
 12מרץ 2020
152139020
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלי אגף רפואי בקופות חולים
מר אלי בין ,מנכ"ל מד"א
רופאי המחוזות והנפות
מנהלים רפואיים ,מוקדי רפואה דחופה
מנהלי מעבדות בריאות הציבור
דוברות משרד הבריאות
שלום רב,
הנדון :הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום  - 12.3.20עדכון 10
מצ"ב עדכון הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה .חוזר זה מחליף את "הנחיות להתמודדות עם
תחלואה מנגיף קורונה החדש" מתאריך . 05/03/2020
להלן השינויים העיקריים:
 .1עודכן הרקע (פרק .)1
 .2עודכן הרקע המשפטי (פרק .)2
 .3עודכנה "הגדרת מקרה חשוד" (פרק :)6
"מקרה חשוד":
קריטריונים קליניים

וגם קריטריונים אפידמיולוגים

חום מעל  38מעלות או שיעול או קושי וגם שהייה בחו"ל או בבית לחם ,בית סחור ,בית
ג'אלה ב 14-יום לפני הופעת התסמינים
בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר
חום מעל  38מעלות או שיעול או קושי וגם כל אדם ,כולל עובדי בריאות ,שהיה ב"מגע
בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר
הדוק" עם חולה  COVID-19מאומת בתוך
 14יום מהמגע האחרון
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 .4בנוסף לחולים העונים להגדרת מקרה חשוד ,בדיקות מעבדה לנגיף קורונה החדש תתבצענה גם
במצבים אלה (פרק :)6
קריטריונים אפידמיולוגים

קריטריונים קליניים
מקרים קשים של חום מעל  38מעלות ומצוקה
נשימתית המחייבים סיוע נשימתי בהנשמה או
ב ECMO -באשפוז ואין סיבה אחרת למחלה*
דלקות ריאה המחייבות אשפוז ואין סיבה אחרת
למחלה*

ללא קשר אפידמיולוגי

ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של דלקות ריאה
בקהילה**
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של חום ותסמינים
נשימתיים**

* אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן על
פי ההנחיות בנספח :17
לחולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית כולל חמצן – הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות המטפל בחולה במצב קל
בבית חולים".
לחולה שנזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) -הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות רפואי בחולה שאינו מוגדר
קל בבית חולים".
** אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן
על פי ההנחיות בנספח  " :17מיגון לצוות רפואי המקבל את פני החולה החשוד בקהילה" .
בדיקות נוספות אלה תתבצענה ללא צורך באישור רופא המחוז ,אך נדרש לדווח עליהן פרטנית על כל חולה
למוקד המחוזי בשעות העבודה המפורטות בנספח .2
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 .5עודכנו הנחיות כלליות הקשורות למיגון בפרק  .7בנוסף ,עודכנו הנחיות למיגון צוותים רפואיים
בקהילה ובבתי החולים בפרקים  8ו . 9-כמו כן ,עודכנו נספח " – 12הנחיות רפואיות למיגון
והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים בהתמודדות עם חולים או חשודים למחלת" ונספח
" – 17טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים" .בנוגע לנקיון סביבתי לאחר טיפול
בחולה חשוד או מאומת ,הוסר הצורך באיוורור המקום בו שהה המטופל במשך שעה ,למעט
במקרים בהם נדרשו תנאי בידוד אוויר.
 .6הוסף פרק  9סעיף כ' ,בנושא תיירות מרפא :מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל לא מורשים להיכנס
לצורך קבלת טיפול רפואי (תיירות מרפא) .אין לקבל לטיפול תיירי-מרפא ואין להזמין תיירי-מרפא
חדשים עד להודעה חדשה .יש להודיע מידית לכל המטופלים המיועדים להגיע לישראל ולבית
החולים כתיירי מרפא שלא להגיע לישראל ושכניסתם לארץ תסורב.
 .7עודכנו פרקים  14ו" ,15-הנחיות לשבים מחו"ל ואנשים שהיו במגע עם חולה  COVID-19מאומת",
בהתאם לצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש ( )2019בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),
התש"ף( 2020 -להלן" :צו בידוד בית").
 .8עודכנו פרק  21ונספח  " – 18הנחיות לקיום כנסים והתכנסויות בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש".
התווספו ההנחיות כדלקמן:
א .יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד .אם בכל זאת מקיימים
אותם ,יש לקיימן בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה ,לא יותר מ 100-איש.
ב.

לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שגודלן לא
יעלה על  15איש.

ג.

אירועי ספורט ית קיימו ללא קהל .במידה ומשתתפים שחקנים או שופטים מחו"ל ,יש לפעול
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ד.

באחריות חנויות ,קניונים ומרכזי קניות למנוע צפיפות ולווסת את עומס המבקרים בכל רגע
נתון ,ועל הציבור להקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים.

 .9התווספו הנחיות לפרק " 22הנחיות כלליות ואוכלוסיות מיוחדות":
א .על אנשים עם חום של  38מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה או
קוצר נשימה) להישאר בבית במשך יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת
קורונה.
ב .האוכלוסייה הכללית תמנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות לקשישים .ככל שיש צורך
במלווה ,יש להסתפק במלווה אחד.
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ג.

אנשים עם חום או תסמינים נשימתיים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות
לקשישים או בבתי חולים.

ד .התווספו הנחיות לנשים בהריון ומניקות.
 .10הוספו הנחיות לפרק  " 23הנחיות לעובדים ,מפעלים וארגונים במשק".
א .עובד חולה לא יגיע למקום העבודה ולמקומות עם קהל ,למעט למרפאה לשם אבחנה או
טיפול רפואי.
ב .כחלק מההערכות לשלבים הבאים ,על המעסיקים להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן.
 .11עודכן נספח  " 2מספרי טלפון של רופאי מחוז ,רופאים נוספים ומוקדים טלפוניים בלשכות
הבריאות".
 .12נוספו לנספח  6שתי שאלות בטופס חקירה הנוגעות להסכמת הנחקר להעברת פרטיו לחברת התעופה
ולרשויות בריאות הציבור במדינות בהן שהה .זאת בהתאם לדרישות ה.IHR -
 .13עודכן נספח  " 14נוהל לתרומת דם" .נוספו מצרים ,בית לחם ,בית ג'אלה ובית סחור לרשימת היעדים
שאם טרם חלפו  28יום מהשהייה בהם ,לא ניתן לתרום דם.
 .14עודכן נספח " 15הנחיות לכלי שייט".
הואילו להעביר את העדכונים לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שירותי בריאות הציבור
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העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר אסנת לוקסנבורג ,מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות ,מידע ומחקר
גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
מר דב פסט ,סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
גב' שרה שטרייספלד ,מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ד"ר בעז לב ,יו"ר הצט"מ
ד"ר טל ברוש ,מזכיר הצט"מ
גב' עינב שימרון -גרינבוים ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
מר אייל בסון ,דובר משרד הבריאות
מר ודים פרמן ,סמנכ"ל לתכנון ,תקצוב ותמחור
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב ,ראש האגף לרפואה כללית ,משרד הבריאות
ד"ר הדר אלעד ,ראש אגף רפואה קהילתית ,משרד הבריאות
מנהלי מחלקות בריאות הציבור
ד"ר רותי ישי ,מנהלת המחלקה למעבדות ,משרד הבריאות
פרופ' אלה מנדלסון ,מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים ,משרד הבריאות
מר רון רביע ,אחראי על מינהל בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' בלה אלרן ,עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה
ד"ר שושי גולדברג ,אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
מגר' הדס רותם ,מנהלת אגף הרוקחות
גב' נועה חסדאי ,מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי ,האגף לשעת חירום
מר רן אדלשטיין ,מנהל המערך הלוגיסטי ,האגף לשעת חירום
גב' רונית רינגל ,מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום
פרופ' מיטשל שוואבר ,מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים
פרופ' יהודה כרמלי ,מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
פרופ' אהוד דוידסון ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
פרופ' מיקי שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
מר יוסי נגה ,מנהל המחלקה להכשרת כ"א רפואי ,אגף הרפואה ,חטיבת בתי החולים
גב' שרית יערי ,מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה ,מינהל רפואה אגף קהילה
מר יאיר חברוני ,מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה ,אגף רפואה כללית
מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים
גב' שני דהן ,מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
ד"ר אווה אברמוביץ ,ראש ענף בריאות הצבא
פרופ' חגי לוין ,יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור
ד"ר מיכל שני ,יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
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פרופ' אבישי אליס ,יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
פרופ' שי אשכנזי ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
פרופ' מירי ויינברגר ,יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
סנ"צ בוריס זיו ,מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל
גנ"מ ליאב גולדשטיין ,קרפ"ר שירות בתי הסוהר
ד"ר נועה טיימן ירדן ,סגנית מנהלת המחלקה למעבדות ,משרד הבריאות
מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
מנהלי בתי חולים גריאטריים
מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים
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