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 ח' בסיון, התש"פ
 2020מאי  31

248936020  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 

 בודלכ

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 אלי בין, מנכ"ל מד"א  מר

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 

 מנהלי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה 

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 

 CoV-SARS-2לנגיף  PCRהוספת התוויות לביצוע בדיקות  הנדון:
              

 246962720מס'  27.5.20מכתבה של ד"ר אמיליה אניס מיום סימוכין:                                   
 226010920מס'  7.5.20הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש מיום                                                   

 

 

 שבסימוכין.בהנחיות  6הנחייה זו מעדכנת את פרק 

 גם עבור: SARS-CoV-2לנגיף  RT-PCRלעת הזו, מומלץ לבצע בדיקת 

 בית של חולה מאומת, בין אם סובלים מתסמינים ובין אם לאו.-בני .א

תסמיניים שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת במסגרת מוסדות חינוך והופנו לבידוד. היקף -א .ב

ידי רופא המחוז -סד כולו וכו'( יקבע עלהבידודים והבדיקות במוסד חינוכי )כיתה, הסעות, מו

בהתאם לתוצאות החקירה האפידמיולוגית. בכל מקרה, אם נמצאו למעלה משלושה חולים במוסד 

 בהתאם.  SARS-CoV-2 -החינוכי, יש להעדיף את סגירת המוסד כולו ולבצע בדיקות ל
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השנייה חמישה ימים לאחר מי שעונים להתוויות אלו יבדקו בפעם הראשונה עם הכניסה לבידוד ובפעם 

 יום. 14הדיגום הראשון. בכל מקרה, על כל הנבדקים על פי התוויות אלו, להשלים בידוד של 

 
פרטי נבדקים אלה יוקלדו במערכת הממוחשבת של המוסד הרפואי בו מתבצעת הבדיקה, תוך ציון ההתוויה 

 תאם להנחיות שהופצו.לבדיקה. נתונים אלה יוטמעו במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות בה

 הואילו להעביר עדכון זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 
 

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 

 העתק:
 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות 
 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות  
 מר קובי צורף, עוזר שר הבריאות 
 סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות מר משה בר 

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל
 מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהבמר 
 יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבסמר 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
  ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 
 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

 תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש  גב' שרה שטרייספלד, מנהלת
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 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 אחראית על הרכש הרפואי לקורונה  ד"ר אורלי ויינשטיין, 
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן

 רי וועדת הצט"מד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חב
 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 

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

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 
 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט

 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 הקורונהד"ר דינה נוף, 

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

 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, רציתהא המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות
 ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 הגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגי
 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות

 טיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית   מר מוריס דורפמן, ראש ח
 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

 וםגב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חיר
 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים 
 בריאות כללית  פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי

 , 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 מר יאיר חברוני, 
 ולנסים פרטייםמנהלי חברות אמב

      גב' טל דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 רופאי בריאות הציבורלאיגוד היו"ר פרופ' חגי לוין, 
 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
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 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
 איגוד הישראלי לרפואת ילדיםיו"ר הפרופ' שי אשכנזי, 

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

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

 זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראלסנ"צ בוריס 
 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

 ההסתדרות הרפואית ד"ר חגי ציון, יו"ר 
 חמ"ל מערכת הבריאות

 


