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 לכבוד
 מנהלי בתי חולים 

מנהלי קופות החולים
 מנהלי מרג"ים 

 פקע"ר 

שלום רב, 

 COVID- 19 העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורנה  -הסדרים כספיים 

עלה הצורך לקבוע כללי התחשבנות להעברה של חולים  נגיף קורונה התפרצותבעקבות 

 ממרכז טיפול ובידוד אחד לאחר.

 להלן כללי ההתחשבנות  להעברת חולה חיובי לנגיף קורונה: .א

תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון  לבית חולים מבית החולההעברה  .1

 המבטח.

 לבית מלון / מלונית / אכסניה או כל מקום שהות מוסכם מבית החולההעברה  .2

 תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון פיקוד העורף.

מלונית / אכסניה או כל לבית מלון / מבית החולים  מאושפזהעברה של חולה  .3

 תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון פיקוד העורף. מקום שהות מוסכם

מבית החולים טרם ההחלמה לביתו תעשה באמצעות  מאושפזהעברה של חולה  .4

לציין, העברה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד  אמבולנס מוגן, במימון המבטח.

 ובאישור קופת החולים וחטיבת הרפואה.

 בית מלון / מלונית / אכסניה או כל מקום שהות מוסכםמרה של חולה העב .5

 לבית החולים לאשפוז תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון המבטח.
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מבית מלון / מלונית / אכסניה או כל מקום העברה של חולה שטרם החלים   .6

לביתו תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון המבטח. לציין,  שהות מוסכם

רה זו תתבצע במקרים חריגים בלבד ובאישור קופת החולים וחטיבת העב

 הרפואה.

החולה לבית חולים גריאטרי תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן,  מביתהעברה  .7

 במימון המבטח.

העברה מבית חולים כללי לבית חולים גריאטרי, למחלקה ייעודית למטופלי  .8

 ח.קורונה, תיעשה באמצעות אמבולנס מוגן, במימון המבט

 שחרור חולים מחלימים .ב

מבית מלון / מלונית / למחלים ששוחרר מבית חולים כללי, בית חולים גריאטרי או 

אין צורך באמבולנס או כל אמצעי תחבורה  אכסניה או כל מקום שהות מוסכם

 ממוגן וההעברה היא על חשבון המחלים.    

  

 בברכה,                                                                                   

 ד"ר ורד עזרא                                                                               
 ראש חטיבת הרפואה                                                                            

 

 
 
 
 

 העתקים:
 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב 

 ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים  –ד"ר ארז און 
 ראש אגף רפואה כללית –ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 קהילתית   ראש אגף רפואה –ד"ר הדר אלעד 
 סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור  –מר ודים פרמן 

 מנהל אגף כלכלה, אגף בכיר לתכנון תקצוב ותמחור –מר חיים הופרט 
 סגן מנהל אגף לבקרה על קופ"ח ושב"ן –מר ליאור ברק 

 מנהלת המחלקה להסדרת  השירותים הרפואיים, חטיבת הרפואה –גב' זהבה רומנו 
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