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168263220
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
מנהלי אגף רפואי בקופות חולים
מר אלי בין ,מנכ"ל מד"א

הנדון :ביצוע בדיקות מעבדה לנגיף קורונה החדש
סימוכין :הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

שלום רב,
 .1כללי
א.

ככלל ,בדיקות מעבדה לנגיף קורונה החדש יבוצעו לפי מסמך "הנחיות להתמודדות עם
תחלואה מנגיף קורונה החדש" ,המתעדכן מעת לעת ומפורסם באתר משרד הבריאות.

ב.

כיום ,ביצוע בדיקות מעבר לאינדיקציות המפורטות בנוהל מאושר רק ע"י רופא מחוזי של
משרד הבריאות או מי מטעמו ,כמפורט בנספח  2להנחיות אלו.

ג.

עם זאת ,עקב העומסים הנגרמים בפניית רופאי קופות החולים לרופאים המחוזיים לצורך
אישור בדיקות ,הוחלט להקצות לקופות החולים מספר מוגבל של בדיקות ,אשר בסמכות
הקופה לאשר בעצמה.

ד.

מכתב זה מפרט את ההקצאות לקופות ואופן הטיפול בביצוען.

 .2הגדרות
א.

משל"ט – מרכז שליטה של קופת חולים ,המרכז את נושא הקורונה
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ב.

רופא המחוז – רופא לשכת הבריאות המחוזי או מי מטעמו ,כמפורט בנספח  2ל"הנחיות
להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש".

ג.

רופא אחראי – רופא של קופת חולים ,שבסמכותו לאשר ביצוע בדיקת לקורונה מעבר
לאינדיקציות בהנחיות משרד הבריאות.

 .3הקצאות לקופות החולים:
א.

הקצאת בדיקות יומית לקופות החולים ,עד להודעה חדשה:
 .iכללית –  500בדיקות ביום
 .iiמכבי –  250בדיקות ביום
 .iiiמאוחדת –  150בדיקות ביום
 .ivלאומית –  100בדיקות ביום

ב.

בכל קופה ימונה רופא אחראי (ניתן יותר מאחד) .הרופא יקבל בקשות לאישור הבדיקה,
והוא יהיה זה שמאשר או שולל את ביצועה .רופא זה יעבוד עם המשל"ט של הקופה.

ג.

ניהול ההקצאות יבוצע ע"י משל"ט קופת החולים .הרופא האחראי יאשר את ביצוע
הבדיקות רק עד לכמות שהוקצתה לקופה באותו היום.

ד.

אין להפנות את הרופאים מקופת החולים לדבר ישירות עם רופא המחוז ,ובוודאי שאין
להפנות מטופלים לצלצל לרופא המחוז.

 .4אישור בדיקה:
א.

משל"ט קופת החולים יעביר מדי יום למד"א ולאגף לאפידמיולוגיה רשימת נבדקים מרוכזת,
בהתאם להקצאת הקופה והנתונים בנספח א'.

ב.

מד"א יחליטו אם ניתן להפנות את המטופל לנטילת הבדיקה במתחמי הדגימה (" Drive
 )"Throughאו לשלוח דוגם לביתו ,ויידעו את המטופל טלפונית.

 .5מסירת תוצאות בדיקה:
א.

תוצאות הבדיקה יועברו לקופות החולים כמקובל ,ויימסרו למטופל ע"י קופת החולים ,לפי
ההסדר המקובל בה.
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ב.

אין לפנות לרופא המחוז לצורך קבלת תשובת בדיקה ,ובוודאי שאין להפנות אליו את
המטופל.

בברכה,

ד"ר אודי קלינר
ראש שרותי בריאות הציבור

העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר רותי ישי ,מנהלת המחלקה למעבדות ,משרד הבריאות
ד"ר דינה נוף ,יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה
פרופ' אלה מנדלסון ,מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים ,משרד הבריאות
גב' עינב שימרון -גרינבוים ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
מר אייל בסון ,דובר משרד הבריאות
מר רון רביע ,אחראי על מינהל בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ד"ר קרן לנדסמן ,האגף לאפידמיולוגיה ,שירותי בריאות הציבור
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב ,ראש האגף לרפואה כללית ,משרד הבריאות
ד"ר הדר אלעד ,ראש אגף רפואה קהילתית ,משרד הבריאות
מר מוריס דורפמן ,ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית
רופאי המחוזות והנפות
חמ"ל אגף לשעת חירום
פרופ' אהוד דודסון ,מנכ"ל כללית שירותי בריאות
מר רן סער ,מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
גב' סיגל רגב רוזנברג ,מנכ"לית מאוחדת שירותי בריאות
מר ניסים אלון ,מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
ד"ר רפי סטרוגו ,סמנכ"ל רפואה ,חברת מד"א
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