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 בודלכ

 הכלליים מנהלי בתי החולים

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 יים, מוקדי רפואה דחופה מנהלים רפוא

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 

 

  לעובדי מערכת הבריאות CoV-SARS-2 -ביצוע בדיקות להנדון: 

 

, מיום (COVID-19להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש )הנחיות ב 6הנחיה זו מעדכנת את פרק 
17.03.2020. 

 

, גם ללא או תסמינים נשימתיים חדים )למעט נזלת(/עובדי מערכת הבריאות )כולל בקהילה*( המפתחים חום ו

הנבדק  .SARS-CoV-2-כהתוויה לביצוע בדיקה להוספו  ,COVID-19-קשר אפידמיולוגי ידוע לחולה מאומת ב

, תוך יידוע משאבי האנוש של המוסד הרפואי בו הוא SARS-CoV-2-ישהה בבידוד עד קבלת תוצאת הבדיקה ל
 מועסק.

 
עובדי בריאות בקהילה יוכלו לבצע את הבדיקה באמצעות מד"א או בבית החולים הקרוב, בתיאום עם  *

 (.לא דרך המלר"דאחראי על בקרת זיהומים באותו מוסד )ה
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יוקלדו במערכת הממוחשבת של המוסד הרפואי בו מתבצעת הבדיקה, תוך ציון ההתוויה פרטי נבדקים אלה 

 נתונים אלה יוטמעו במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות בהתאם להנחיות שתופצנה. לבדיקה.

 

 הואילו להעביר עדכון זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                                                             

                                                                                                                 

 ד"ר אמיליה אניס                                                                                                                      
 דמיולוגיהמנהלת האגף לאפי                                                                                                             

 
 
 
 

 העתק:
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש, ארז אוןד"ר 

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

 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר
   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
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ 
 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 

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

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

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

  טריהד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריא
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 
 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד

 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 י, האחותגב' ליאורה ולינסק
 הגב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגי

 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 אגף לשעת חירוםגב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, ה
 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

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

  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 

 םמר יוסי נגה, מנהל המחלקה להכשרת כ"א רפואי, אגף הרפואה, חטיבת בתי החולי
 מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 

 אגף רפואה כלליתתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל מר יאיר חברוני, 
 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים

      גב' שני דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 בריאות הצבאד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף 

 רופאי בריאות הציבורלאיגוד 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, 

 נברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות פרופ' מירי וי
 בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל סנ"צ

 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
 לים גריאטריים מנהלי בתי חו

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים
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