
 

 06/12/2020           לכבוד

 ביטון -ח"כ יפעת שאשא

     הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדשר יו" 

 

  שלום רב,

 

סיור במעבדות הקורונה בנתב"ג ע"י הועדה המיוחדת להתייחסות איגוד רופאי בריאות הציבור   הנדון:

 ורונה החדש  קלעניין נגיף 

 2020בנובמבר,  8סימוכין: מכתב איגוד רופאי בריאות הציבור ליו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש מתאריך 

 

בנתב"ג. טוב שהועדה מעבדה לביצוע בדיקות לנגיף הקורונה החדש הקמת ואישור האנחנו מברכים על 

 מקצוע מהאיגוד.   אשת/מסיירת במעבדות באופן ישיר. אנו מציעים אפשרות לצרף לסיור איש

 לתשומת לב למספר נקודות הקשורות למעבדה ולהיערכותבהמשך למכתבינו שבסימוכין, יש חשיבות רבה 

בהתאם נתב"ג להתמודדות עם קהל הנוסעים היוצאים והנכנסים שיופנו לביצוע בדיקות במעבדה של נתב"ג 

 :להמלצות הבאות

 

היכולת של הבדיקות   המייצגים אתרגישות וסגוליות הבדיקות, . לדוגמא, מידע על דיוק הבדיקות קבלת .1

, יחד עם היכולת לזהות נכון אלה שאינם חולים. חשוב לקבל  19-לזהות נכון נוסעים שחולים בקוביד

 מידע על אחוז הבדיקות החיוביות בשגגה ואחוז הבדיקות השליליות בשגגה.

 תשובת בדיקתם.  תממתינים לקבלהעבור נוסעים  נפרד הסדרת מתחם המתנה .2

מתחם זה צריך  . ף ונפרד עבור נוסעים בעלי תוצאה חיובית לנגיף הקורונהמתחם המתנה נוסהקמת  .3

 עד להעברתם לבית חולים או למעקב וטיפול בקהילה. בעלי תסמינים טיפול בחולים   אזור לכלול

של הנבדקים בצורה יעילה ובטוחה לפני ביצוע הבדיקה ובעת ההמתנה  זרימת תנועההסדרי  קביעת .4

 ובחזרתם לטרמינל של נוסעים יוצאים או נכנסים. לקבלת התשובה

 קביעת נהלי בדיקות עבור העובדים בנתב"ג, כבדיקות סקר או כבדיקות קליניות.   .5

הגדרת מדינות קביעת מדיניות מקצועית אחידה ושקופה, נקיה משיקולים פוליטיים, בנושא  .6

 אדומות/ירוקות, כבסיס להתאמת ההנחיות למידת הסיכון באופן דיפרנציאלי במדינות אדומות וירוקות.  

 לצרכים הבאים: כמקובל במקומות רבים בעולם, , יחידה אפידמיולוגית בנתב"ג הקמת .7

בעלי  נוסעים לשם ניהול וטיפול ב התעופהבשדה  מחוז מרכז - לשכת הבריאותה קבועה של שלוחא( 

ל תיעוד תוצאות בדיקות  רכז את כל המידע הדרוש, כולות 24/7תפעל   . שלוחה זותשובה חיובית



 

והפנייתם   תוצאה חיובית יבעל נוסעיםשיחות עם  ותיעוד חקירות אפידמיולוגית ראשונית מעבדתיות,

  להמשך טיפול לפי הנחיות משרד הבריאות.

איסוף   לצורך יוצאים ונכנסיםידבקות בנגיף הקורונה בקרב לבדיקת שיעור הה אפידמיולוגי ב( מערך

 שיטתי של מידע בנושא.

ג( הנחיית פעילות שיטתית ומקצועית בגישת קידום בריאות למניעת הדבקה בנגיף קורונה ומחלות  

  , לרבות הטמעת יצירת קשר עם כל חוזר מחו"ל הנדרש לבידוד. מידבקות אחרות

 ,בברכת בריאות        

 פרופ' חגי לוין,         

 ,  בישראל הציבור "ר איגוד רופאי בריאותוי

 ההסתדרות הרפואית 

 העתקים:

 וועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש החברי 

 הבריאות שר, אדלשטיין יולי כ" ח

 הבריאות שר סגן, קיש יואב כ" ח

 התחבורה שרת, רגב מירי כ" ח

 החוץ שר, אשכנזי גבי כ" ח

 הכהן, שרת התיירות-פרקשח"כ אורית 

 פרופ' נחמן אש, מנהל נכנס "מגן ישראל"

 הבריאות משרד ל" מנכ, לוי חזי ' פרופ

 הבריאות משרד ל"למנכ המשנה, גרוטו איתמר' פרופ

 הציבור   בריאות שרותי ראש, פרייס אלרעי שרון ר" ד

 בישראל הרפואית ההסתדרות ר" יו, חגי ציון ' פרופ

 ל" מל ראש, שבת-בן מאיר


