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122 159432420: אסמכתא
)במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד
רופאים ראשיים

 מנכ"לים
 קופות החולים

שלום רב,

היערכות למתן טיפולים רפואיים בקהילה הנדון:

שניתנו החדשות במערכת הבריאות וההנחיות   covid 19כחלק מההיערכות לטיפול בחולי 

להלן ההנחיות למטופלים בקהילה, ומתוך עיקרון של המשך מתן שירות דחוף וחיוני היום )

מרחק של שני מטרים לפחות, בין מטופלים או )בכל המקומות יש להקפיד על שמירת  לקהילה

 :בין עובדים(

שירותי רפואה מרחוק., יש להעדיף מתן ככלל .1

 תפעלנה כרגיל. –ות ימרפאות ראשונ .2

 תפעלנה כרגיל. –מרפאות רפואה שניונית  .3

 יפעלו כרגיל. –מוקדי רפואה דחופה  .4

בהתאם לשיקול רצף טיפולי ומשמעות הפסקת טיפול. ויינתנ–בקהילה  IVטיפולי  .5

.למעט טיפולים קבוצתיים תפעלנה כרגיל -מרפאות פסיכיאטריות בקהילה .6

 טיפולי שיניים דחופים בלבד. ניתן לבצע  -רפואת שיניים .7

 מעבדות תפעלנה כרגיל. .8

בתוקף לא

mailto:Medical.directorate@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

 
 חטיבת הרפואה
 משרד הבריאות

 39ירמיהו רחוב 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
Medical.directorate@moh.gov.il 

 02-5655955: פקס 02-5080731: טלפון

Medical Directorate 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
Medical.directorate@moh.gov.il 
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955 

 

לים יינתנו טיפו –התפתחות הילד וכדו'( מכוני שמיעה ודיבור ,מכונים )פיזיותרפיה,   .9

. ללא טיפולים העדפה לטיפול מרחוק, ככל שניתן, תוך דחופים בלבדחיוניים ו

 .קבוצתיים

 יפעלו כרגיל. –מכוני דיאליזה בקהילה  .10

 

 בנוסף יש לציין:

 הוסטלים ומסגרות של נכי נפש בקהילה יפעלו כרגיל. .1

 וחברות אמבולנסים פרטיים יפעלו כרגיל. , איחוד הצלהמד"א .2

 יפעלו כרגיל.כלל שירותי הדם  .3

 כרגיל. תפעלנה מעבדות פרטיות  .4

 

 

 

 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 

 
 
 

 העתקים:
 מר משה בר סימן טוב, המנהל הכללי, משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות 
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 , משרד הבריאותחטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטליתראש מר מוריס דורפמן, 
 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ןליאור ברק, 
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