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 ה' בתשרי, התשפ"א
 2020ספטמבר  23

317552220  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 -מס' תיק                   
 
 

 לכבוד

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים 

 יםמנהלי אגף רפואי בקופות חול

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 דוברות משרד הבריאות

 איכות להבטחת אגף, השירות אגף מנהלת, גרינבאוםגב' איילת 

     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"

 מנהלי חברות אמבולנסים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 

 
 

 
 הנחיות השתתפות בהלוויה לחולה מאומת בנגיף קורונה החדש הנדון: 

              

 
 

נגיף הקורונה העם ) בריאות ב)ב( לצו2ובהתאם לסעיף  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20מתוקף סמכותי לפי סעיף 

ראות לאישור השתתפות של חולה מאומת , להלן הו2020-החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

בהלוויה במסגרת בידוד בתנאי אמבולנס. בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה, ניתן לאשר חריגה מההוראות הקבועות 

תסמינים נשימתיים או לחולה  הנחיות לבידוד במסגרת שאינה מוסד רפואי לאדם עם חום או" – ב'3בנספח 

                   226010920מס' סימוכין  16 עדכון –הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש " בקובץ מאומת

 .7.5.20 מיום

 

https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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 חולה בקהילה .א

 :להלוויה היציאה אישור .1

בטלפון  הבריאות משרדלמוקד  שו לפנותיתבק ,הלוויהב להשתתףקורונה מאומתים המבקשים  חולי 1.1

 למנהלת המוקד.הבקשות *. מוקדני המוקד יעבירו את 5400

רק אם מדובר בקרוב על ידי מנהלת המוקד הלוויה תאושר בחולה מאומת ככלל, השתתפות של  1.2

 משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר.

 קול הבריאות. מוקדי להתנהלות תינתנה לפונה על ידההנחיות  1.3

 מוקד קול הבריאות. תתועדנה על ידיות כל הבקש 1.4

 

 :אופן היציאה להלוויה .2

או של חברה הפועלת  "אמד של, של חולה מאומת בהלוויה תתבצע באמבולנס בלבדהשתתפות  2.1

 –ובהתאם לאופן ההתנהלות המפורט בנוהל "הנחיות לצוותים רפואיים  באישור משרד הבריאות,

, 2020במרץ  08" מתאריך COVID-19גיף קורונה צוותי אמבולנס להחזרת חולים החשודים בנ

 .149191420סימוכין 

   החולה יזמין את האמבולנס, ובעת ההזמנה יבהיר לחברת האמבולנס כי הוא חולה מאומת לקורונה    2.2

 המבקש לצאת להלוויה לפי נוהל זה. 

 התשלום עבור הנסיעה באמבולנס יתבצע על ידי החולה המאומת.  2.3

 אף מרגע היציאה ממקום הבידוד ועד לחזרה אליו.-החולה יחבוש מסיכת פה  2.4

 

 חולה מאושפז בבית חולים .ב

על החולה לקבל אישור של רופא בביה"ח, כי מצבו הרפואי מאפשר יציאה ללוויה. ללא אישור רופא,  .1

 המעיד כי מצבו של החולה מאפשר יציאה, לא יינתן אישור.

צירוף אישור חתום ע"י הרופא המטפל בבית . הטופס ב5400המטופל ימלא טופס פנייה למנהלת מוקד * .2

. Bidudexit@moh.gov.ilהחולים יועברו מהנהלת בית החולים באמצעות הדואר האלקטרוני למייל: 

אישור יועבר לבית החולים באמצעות דואר אלקטרוני חוזר למייל ממנו הועברה הבקשה. )במייל זה לא 

 יתקבלו בקשות פרטיות(

רור, אלא לתעד ברשומה את שעת היציאה והחזרה של המטופל. היציאה אין צורך להוציא מכתב שח .3

 מהמחלקה תהיה בהתאם לנהלי בית החולים. 

 במסמך זה. 2-תנאי היציאה ללוויה יהיו בהתאם לסעיף א .4
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 הנחיות לנסיעה באמבולנס .ג

 .האמבולנס יאסוף את החולה מפתח המקום בו הוא שוהה, ובדרך חזרה יורידו בפתח אותו המקום .1

הנחיות ל 17מיגון מתאים לחולה ולצוות האמבולנס, בהתאם למפורט בנספח  ההסעה תתבצע עם  .2

 "טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים" –להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

: על צוות מד"א המטפל בחולה לעטות כפפות, מסיכה (226010920)סימוכין  07.05.2020מיום 

)אם מצב החולה הוא לא קל(, מגן פנים/משקף,  N-95כירורגית )אם מצב החולה הוא קל( או מסיכת 

   מסיכה כירורגית.לעטות  מגן גוף למצבים מיוחדים. על החולה

צוותי  –הנחיות לצוותים רפואיים אם למפורט בנוהל "בתום הנסיעה, יתבצע נקיון לאמבולנס בהת .3

)סימוכין  2020במרץ  08" מיום COVID-19אמבולנס להחזרת חולים החשודים בנגיף קורונה 

149191420.) 

 מלבד אדם ואף מהאמבולנס ירד לא החולהוהשהייה מחוץ למקום הבידוד,  הנסיעהבמהלך כל  .4

 .לנסלאמבו יעלה לא האמבולנס של הצוות הרפואי

 
 

 .במוסדכם בדבר הנוגעים כללידיעת  אלה הנחיות להעביר הואילו
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 ד"ר שרון אלרעי פרייס
 )בפועל( ראש שרותי בריאות הציבור

 
 

 
 

 העתק: 
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות

 "כ יואב קיש, סגן שר הבריאות חה
    זי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ח

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות 

https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/27056/mr-149191420.pdf
https://govextra.gov.il/media/27056/mr-149191420.pdf
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 הרפואה  חטיבתד עזרא, ראש ד"ר ור
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות  

 סוראסקימנהל המרכז הרפואי ע"ש פרופ' רוני גמזו, 
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און,  

 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 
 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 

 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר

 משאבי אנוש  גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ו
 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

 רופאת לשכה, לשכת הבריאות תל אביב  ,רוזמן-שבירועה ר נ"ד
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ
 וש, מזכיר הצט"מ ד"ר טל בר

  בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון
 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

 ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים   
 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 

 מ"מ עוזרת ראשית יעוץ משפטי עו"ד טל פוקס,
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -רנטד"ר סיגל ליב

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות
  ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 
 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהנוף, ד"ר דינה 

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות, אלה מנדלסוןפרופ' 
 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 

 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות
 הזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיגב' בלה אלרן, עו

 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות
 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

 ית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירוםגב' רונ
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 נכ"לי קופות חולים מ
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 ד"ר אורלי ווינשטיין, סמנכ"לית וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית
 , שירותי בריאות כללית ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכלליתד"ר יוסי נגה, 

 מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 
 אגף רפואה כלליתתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל ר חברוני, מר יאי

 תא"ל ד"ר טריף בדר, קצין רפואה ראשי
 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 ות הציבוררופאי בריאלאיגוד היו"ר פרופ' חגי לוין, 
 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' שי אשכנזי, 

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 
 יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואיתד"ר אבי פרץ, 

 "ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטוריתד
 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית

 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
 הציבור בריאות שירותי, סיכונים ניהול תחום רייכר, מנהל שי ר"ד

 פרופ' זהר מור, יו"ר הועדה המייעצת למשנה למנכ"ל בנושא קבורה, משרד הבריאות
 רות הרפואית ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתד

 חמ"ל מערכת הבריאות 
 )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול אל"מ

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, ראש תחום בדיקות המכלול 

 

 


