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קופות החוליםהאגפים הרפואיים במנהלי  אל:   
 חוליםהמנהלי מערך רפואת שיניים בקופות         
        

     
 היערכות למתן טיפול שיניים דחוף למבוטחי הקופות במצב החירום בשל נגיף הקורונה

 
 . טיפול דחוף בלבדמרפאות השיניים בקהילה מספקות  17.3.2020 יוםהחל מ

 : לעת זו נדרשתההיערכות ה

 : מענה למבוטח בקופה .1

 המענה הראשוני יהיה באמצעות מוקד טלפוני כללי בקופה: יש לתת מענה גם לפניות בתחום רפואת 

  :שינייםה

רופא /אחות/רופאע"י בעל מקצוע שעונה לפניה ) –יבוצע טריאג' להחלטה אם מדובר במצב דחוף  1.1

  .(שיניים

העברה למוקד טלמדיסין המאוייש ע"י רופא שיניים. במידת יינתן מענה טלפוני /  –במידה וכן  1.2

 .העברת תרופות למטופלאופן יונפק מרשם דיגיטלי בתיק הממוחשב ויינתנו הנחיות על  ,הצורך

 ו/או טיפול במרפאה:  אם יש צורך בבדיקה פיזית  1.3

 ;יש להפנות לשירותים הדחופים הפועלים בקהילה מטופלים ללא קורונה: 1.3.1

או דבקות )נמצאים בבידוד או מדווחים על תסמינים רספירטוריים( ,יבהחשודים המטופלים  1.3.2

 : חייבים טיפול אופרטיבי דחוף / טיפול פה ולסת דחוף, המאומתים בקורונהחולים 

  ל שיהיו יופנו ליחידות דנטליות בבתי החולים, בהתאם לרשימה מצורפת. ככ 

 עדכונים נוספים, הם יועברו אליכם. 

כולל העברת  –העברת החולים לטיפול כאמור תתואם מראש עם היחידה בבית החולים  1.3.3

 מידע רפואי מקדים, באמצעים מאובטחים להעברת מידע רפואי .

  בהתאם לכללי העברה המתעדכנים ע"י משרד  –העברת המטופל מהקהילה לבית החולים  1.4

 יש  -  אות. בשלב זה ההעברה היא באחריות קופת החולים, באמצעות אמבולנסיםהברי       

 .ליידע את החברה שיש צורך במיגון לקורונה       

 רפואת השיניים הרפואי הכללי ובשירותי יש ליידע את המבוטחים באמצעים הבאים: במרפאות השירות .2

 בקופה. 

 ם.ימערך רפואת השינינטרנט של הקופה ושל באתר האי 2.1

 .במרפאות 2.2
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 מוקדי טיפול שיניים חירום/דחוף אשר הקופה מספקת רשימת לאגף לבריאות השן את  יש להעביר .3

 ולציין: למבוטחיה      

 :ידע מעודכן באינטרנט, ובפרט שלכתובת, טלפון, מנהל רפואי אחראי, קישור למ

 

 .תים שניתנים(שירותי מר"מ )פירוט מרפאות, טלפונים עדכניים, שעות פעילות, השירו 3.1

  .טיפולי שיניים תחת סדציה והרדמה כללית 3.2

 
 
 

      
 
 

 
 בכבוד רב,                                                          

 
 
 

 לנה נטפובד"ר  
 אגף לבריאות השןמנהלת ה 

 
 
 

 העתק:
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל המשרד

 ראש חטיבת הרפואה –ד"ר ורד עזרא 
 מנהל אגף הקהילה –אלעד  ד"ר הדר

 מנהלת המחלקה לבקרות על קופות החולים –ד"ר איריס לייטרסדורף 
 רופאי שיניים מחוזיים

 יחידות דנטליות בבתיה"ח
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 29.03.20 -עדכון טבלה נכון ל
 

 רשימת בתי חולים עם יחידות דנטליות לשעת חרום 

 טלפון אימייל שם ותואר בי"ח מחוז

 צפון

נהריה 
)הגליל 
 המערבי(

פרופ' סאמר סרוג'י 
מנהל יחידת פה  -

 ולסת

sigals@gmc.gov.il 04-9107366 

 -ד"ר יגאל גרנות 
מנהל יחידה 
 לרפואת הפה

meiravs@gmc.gov.il 04-9107366 

 פוריה
ד"ר עימאד אבו אל 

מנהל מח'  -נעאג' 
 פה ולסת

iabu@poria.health.gov.il 04-6652254 

 בני ציון חיפה
היחידה לכירורגיה 

ד"ר דרור  -פה ולסת 
 שמיר

dental.clinic@b-zion.org.il 

04-8359439 

dror.shamir@b-zion.org.il 

 מרכז

 בילינסון

פרופ' גבריאל 
מנהל מח'  -צ'אושו 

לכירורגית פה 
 ולסת

gavrielce@clalit.co.il 03-9377213 

 קפלן

 -ד"ר חגי מירון 
מנהל היחידה 

לכירורגיית פה 
 ולסתות

hagaimi@clalit.org.il 08-9441635 

 הדסה ירושלים

פרופ' דורון 
מנהל  -אפרמיאן 

 המח' לרפואת הפה

dorona@hadassah.org.il 02-6757560 

 -פרופ' נרדי כספי 
מנהל המח' 

לכירורגית פה 
 ולסת 

nard@cc.huji.ac.il 02-6774616 

 -פ' דיאנה רם פרו
מנהלת המח' 

 לפדודונטיה

dianar@ekmd.huji.ac.il 02-6778100 

פרופ' יעל חורי חדד 
מנהלת המחלקה  -

 לשיקום הפה

yaelho@ekmd.huji.ac.il 02-6778100 
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יאור שפירא פרופ' ל
מנהל המח'  -

 לפריאודונטיה

liorsh@hadassah.org.il 02-6778100 

ד"ר צחי אברמוביץ 
מנהל המח'  -

 לאנדודונטיה

itzhakab@hadassah.org.il 02-6778100 

טלה צ'אושו פרופ' ס
מנהלת המח'  -

 לאורתודונטיה

drchaushu@hadassah.org.il 02-6778100 

תל 
 אביב

 איכילוב

ד"ר שלומי קליינמן 
מנהל היח'  -

לכירורגיית פה 
 ולסתות 

shlomik@tlvmc.gov.il  03-6973676 

dnt-tasmc@tlvmc.gov.il   

שיבא תל 
 השומר

 -ד"ר נועם ירום 
מנהל יח' לרפואת 

   הפה

oralmed@sheba.health.gov.il 03-5302686 

 -ד"ר רן יהלום 
הל מח' כירורגית מנ

 פה ולסתות

Ran.Yahalom@sheba.health.gov.il 03-5307495 

  mirp.peveleset@sheba.health.gov.il    

 ברזילי אשקלון

פרופ' עודד נחליאלי 
מנהל המכון  -

לרפואה וכירורגיית 
 הפה והלסתות

odedn@bmc.gov.il 08-6663302 

 -ד"ר אלי מיכאלי 
מנהל היחידה 
 לרפואה הפה

elim@bmc.gov.il 08-6745450 

 סורוקה דרום
 -ד"ר נבות גבעול 

מנהל מרפאת פה 
 ולסת

NavotGi@clalit.org.il 08-6400505 

somr21@clalit.org.il   
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