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 122 159339720: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 
 

 לכבוד 
 מנהלי בתי חולים ציבוריים 

 
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיות לפעילות אלקטיבית בבתי החולים הציבוריים הנדון:
 

בהמשך להנחיות שפורסמו היום על ידי משרד הבריאות, להלן חידוד ההנחיות לגבי 

 פעילות אלקטיבית בבתי החולים.

 למעט: 22/3/2020ככלל כל הפעילות האלקטיבית מבוטלת החל מתאריך 

 ניתוחים אונקולוגיים.  .1

ניתוחי כלי דם שאי ביצועם עלול לסכן חיים )כגון אנוריזמות, היצרויות,  .2

 שאנטים לצורך דיאליזה וכד'(

3. IVF- הפריה חוץ גופית . 

 ., כולל כמותרפיה ורדיותרפיהטיפולים אונקולוגיים .4

 דיאליזה. .5

 .או לאחר פעולה פולשנית אחרת ביקורת ראשונה אחרי ניתוח .6

 פות.ורי לב וכלי דם שיש בהם דחיתצינ .7

 .אנטרולוגיהבדיקות דחופות במכון הלב וגסטרו .8

 בדיקות דימות דחופות. .9
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שירותי שיקום אמבולטוריים, ללא פעילות קבוצתית , תוך הקפדה על כל  .10

 הכללים הנהוגים.

 ללא טיפולים קבוצתיים –מרפאות וטיפולים פסיכיאטרים  .11

 

 

במרפאות  רפואה-טלה, במסגרת אין מניעה מקיום מפגשים רפואיים "מרחוק" מו כן,כ

 החוץ של בתי החולים. 

 

בנוסף בכל בית חולים תוקם ועדה למקרים חריגים. הועדה תהיה בראשות מנהל בית 

מנהלי קרב החולים )או מי מטעמו( ובהשתתפות אחות ראשית )או מי מטעמה( ונציג מ

 המחלקות.  

 

 

 

 

 

 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 
 
 

 העתקים:
 בר סימן טוב, המנהל הכללי, משרד הבריאותמר משה 

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

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים, משרד הבריאות
 היועץ המשפטי –עו"ד אורי שוורץ 

 הל הסיעודאחות ראשי ארצית וראש מינ –ד"ר שושי גולדברג 
 משרד הבריאות ליברנט, ראש אגף רפואה כללית, –ד"ר סיגל טאוב 

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות
 , שרותי בריאות כלליתמנכ"לד"ר אהוד דודסון, 

 כללית בריאות שירותי ,חולים בתי חטיבת וראש ל"סמנכ שרף,  פרופ' מיקי
 באגף חטיבת בתי החולים, אגף הרפואה חטיבתראש אגף רפואה ד"ר יוסי נוגה, 
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