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ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

 כ"א בתמוז, התשפ"ב
 2022יולי  20

841798222  
)בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק           

 לכבוד

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 דוברות משרד הבריאות

 שלום רב,

20/7/2022עדכון  –הנחיות ליציאה של חולה ממקום הבידוד לקבלת טיפול רפואי דחוף  הנדון: 

מס'    16.3.21הנחיות אלה מעדכנות את "הנחיות ליציאה מבידוד לצורך טיפול רפואי דחוף" מתאריך 

 .325424421סימוכין 

.מיום הפצת המסמך: מועד תחולה

 בעדכון הנוכחי:השינויים 

הוספת אפשרות הגעה לקבלת טיפול רפואי דחוף וחזרה למקום הבידוד באמצעות רכב פרטי.

)להלן  2020-( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות )הוראת שעה(, התש"ף1ב)ד()2סעיף 

"הצו"( קובע כי חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא במקרה של מצב חירום רפואי, אז יפנה החולה לקבלת  –

 היותו חולה בבידוד.  טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר

מטרת הנחיות אלה לפרט אודות התהליך ליציאת חולה לשם קבלת טיפול רפואי דחוף כאמור. 

בתוקף לא
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 :הגדרות

 כהגדרתו בצו. – חולה .1

כל טיפול אשר דחייתו עלולה לסכן את חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו לרבות  -טיפול רפואי דחוף  .2

זו ייכללו גם טיפולים שזמן ההמתנה אליהם ארוך במיוחד, והמתנה נוספת לתור  בריאותו הנפשית . במסגרת

 חדש עלולה לסכן את בריאות המטופל.

או רכב אחר, שאינו תחבורה ציבורית, שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין  אמבולנס – רכב ייעודי .3

 חלקו האחורי, בדרך של מחיצה אטומה מרצפת הרכב ועד לתקרתו.

 רכב בבעלותו / שימושו הפרטי של החולה. -כב פרטי ר .4

 :השיטה

חולה, הנדרש לטיפול רפואי דחוף שלא תוכנן מראש )לדוג' עקב כאבים בחזה, חשד לאירוע לב, חשד לאירוע  .1

מוחי, טראומה( יעדכן מראש את הצוות הרפואי אליו הוא פונה )מד"א, מוקד רפואי מטעם הקופה המבטחת, 

 . COVID-19רופא מטפל, וכו'(, כי הוא מאומת כחולה 

 
ך טיפול רפואי דחוף שנקבע מראש, ולדעתו לא ניתן לדחותו, יפנה לרופא הנדרש חולה, הנדרש לצאת לצור .2

 להעניק טיפול זה או למוסד הרפואי בו נקבע הטיפול ויעדכן אותו מראש בדבר היותו חולה בבידוד. 

על הרופא המטפל או המוסד הרפואי לאשר, כי מדובר בטיפול רפואי דחוף שאין אפשרות לדחותו עד לאחר  .2.1

בידוד. בין שאר השיקולים יש להתחשב בדחיפות הטיפול, אפשרות לקביעת תור חדש במהירות, תום ה

 והסיכון לצוות המטפל. 

בכל מקרה של ספק, מומלץ כי הרופא המטפל או המוסד הרפואי יתייעץ עם מומחה למחלות זיהומיות או  .2.2

 היחידה למניעת זיהומים במוסד. 

כי מדובר בחולה מאומת, ויכלול את כל תנאי המיגון הנדרשים  תוך ציון בכתב,האישור יינתן למטופל  .2.3

הרופא המטפל יוודא, כי המטופל מכיר ומבין את הנדרש להלן.  4 -ו 3מהמטופל וכן את ההנחיות בסעיף 

 . ממנו

, כי הצוות הרפואי המטפל בחולה מכיר את תנאי המיגון באחריות הרופא המטפל והמוסד הרפואי לוודא .2.4

 ים בעת הטיפול ונוקט בהם. והריחוק הנדרש

 בכל במקרה של יציאה של חולה ממקום הבידוד לקבלת טיפול רפואי דחוף: .3

 חל איסור להשתמש בתחבורה ציבורית.  .3.1

לא בתוקף
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כאשר החולה ישב בחלקו האחורי של הרכב לבדו, ללא נוסע נוסף )למעט אנשי  רכב ייעודיניתן להשתמש ב .3.2

. הנסיעה תהיה 4להוראות סעיף  בהתאםרכב פרטי ו בצוות רפואיים, לרבות חובשים או פרמדיקים( א

 בדרך המהירה ביותר, ישירות למקום הטיפול, ללא ירידה של החולה מהרכב עד הגעתו.

בעת פינוי החולה באמצעות רכב ייעודי, יש לעמוד בכל תנאי המיגון הנדרשים על ידי המטופל והמטפל.  .3.3

יגון נשימתית לאתר קליטה וטיפול ייעודי כפי שסוכם במקרה של הגעה ברכב פרטי, יש להגיע עם מסיכת מ

 בין הגורם המפנה לגורם הקולט בבית החולים / מוקד / אתר טיפול אחר אליו הופנה המטופל.

 
 הנחיות לנסיעה ברכב פרטי: .4

 ככל שמצבו הרפואי של החולה מאפשרת נהיגה עצמית, הנסיעה תהיה ברכב הפרטי ללא ליווי אדם אחר.  .4.1

האדם נדרש לסיוע /ליווי/השגחה, מותרת הבאתו ברכב פרטי ע"י בן משפחה שאינו חולה ואינו במצב בו  .4.2

משתייך לקבוצות סיכון, ללא נוסע נוסף, תוך הקפדה על מיגון נשימתי של החולה ושל המלווה, הושבתו 

 של החולה במושב האחורי ופתיחת חלונות במהלך כל הנסיעה.

ו ברכב פרטי ע"י הורה / אופוטרופוס, ללא נוסע נוסף, תוך הקפדה במקרה של קטין חולה, מותרת הבאת .4.3

על מיגון נשימתי של הקטין החולה ושל ההורה/האופוטרופוס, הושבתו של הקטין במושב האחורי ופתיחת 

 חלונות במהלך כל הנסיעה.

 

של החולה. הנחיות אלה יהיו תקפות גם לנסיעה חזרה ממקום קבלת הטיפול הרפואי הדחוף למקום הבידוד  .5

שחרור חולה מאומת להמשך בידוד ביתי לאחר אשפוז או ביקור בחדר המיון או מוקד רפואה דחופה, יתאפשר 

 .4גם באמצעות רכב פרטי בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

 

לא תתאפשר יציאה מבידוד עבור טיפול רפואי שאינו דחוף, ויש לדחות אותו עד לקבלת אישור לסיום תקופת  .6

  הבידוד.

 
 
 

 בברכה,

 
 פרייס -ד"ר שרון אלרעי

 ראש שרותי בריאות הציבור 
  

לא בתוקף
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 העתק:

 מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות
  פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות

 מר רון קורמוס ראש מטה שר הבריאות 
 ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה 

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 
 פרופ' סלמאן זרקא, פרויקטור קורונה 

 ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"

 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, 
 ד"ר נעה טריקי, ראש מטה מנכ"ל הבריאות 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"לית בכירהגב' שני שרביט 

   גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש
 מר אלעד שלזינגר, ראש מטה בריאות הציבור 

 פרופ' אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן

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

 גרינבוים, סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים  -מר עופר קול 
 גב' שירה סולומון דוברת משרד הבריאות 

 מר חיים הופרט, מ"מ סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור 
 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד הבריאות 

 ליועץ המשפטי עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה 
 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 

 למעבדות, משרד הבריאות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה 
 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות 

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

 גב' אילנה סטולרמן , סגנית אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור 
 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
  מגר' אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות

 מר רפי גולני, מנהל אגף בכיר לשעת חירום 
 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

לא בתוקף
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 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום
 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום

 גב' מיכל מנשה, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 מנכ"לי קופות חולים 

 ד"ר דודו דגן, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית
 רפואיים בקהילה, מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים 

 מר אודי גלבשטיין, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית
 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים

     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 תא"ל פרופ' אלון גלזברג, קצין רפואה ראשי

 ריאות הצבאסא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף ב
 פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל 

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
 פרופ' גליה רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 

 אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית ד"ר
 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית
 נצ"מ ד"ר בוריס זיו, קרפ"ר משטרת ישראל

 גנ"מ ד"ר ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר
 בדות רפואיות בבתי חוליםמנהלי אגפי מע

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

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

   תא"ל שלומי בן מוחה, מפקד מפקדת אלון
 חברי צוות מייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה בישראל

 )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלולאל"מ 
 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה

 
 

 

 
 
 
 
 
 

לא בתוקף




