נוהל המעקב אחרי חולי  COVID-19בכללית (החל מ־ 13בינואר )2022
כללי
 .1נוהל המעקב אחרי חולי קורונה בכללית מבוסס על ההנחיות של משרד הבריאות.
 .2להלן עקרונות הנוהל בנוגע לקליטת חולה קורונה ,למעקב אחריו ולשחרורו.
קבלה רפואית של חולה קורונה
 .1מטופלים שאינם בסיכון (שגילם פחות מ־ 60שנים ,שאינם מדוכאי חיסון ושאינם סובלים משתי
מחלות כרוניות או יותר) יקבלו מסרון ובו קישור למדריכים באתר כללית שבהם מפורטים
הסברים בנוגע למחלת הקורונה ,הנחיות לבידוד ,אופן השחרור מהבידוד והנחיות ליצירת קשר
במידת הצורך.
 .2מטופלים בסיכון (בני  60ויותר וכן מי שגילם פחות מ־ 60שנים ,אך הם סובלים מדיכוי חיסוני או
משתי מחלות כרוניות ויותר) יקבלו נוסף על מסרון המידע (כפי שהוסבר לעיל) גם קישור לשאלון
קליטה דיגיטלי.
הקליטה הרפואית תיעשה אוטומטית לאחר שימלאו את השאלון הדיגיטלי .חולי קורונה בסיכון
שלא מילאו את השאלון הדיגיטלי או שדיווחו על תסמינים משמעותיים ייקלטו טלפונית
באמצעות צוות רפואי (רופא או אחות).
המעקב אחר חולי קורונה
 .1על החולה להישאר בבידוד במשך תקופת ההחלמה כפי שנקבעה בהנחיות של משרד הבריאות.
 .2במהלך מחלתם יכולים המאומתים לפנות לגורמים הבאים:
א .מוקד * 2700לחולי קורונה.
ב .מוקד אחיות של כללית.
ג .שירותי רופא משפחה ורופאי ילדים אונליין שזמינים  24שעות ביממה בכל ימות השבוע.
ד .כמו כן ניתן לפנות טלפונית למרפאה.
 .3בחולים שאינם בסיכון  -אופי המעקב אחרי החולים המאומתים ותדירותו ייקבעו בהתאם למצב
המטופל ובהתאם לשיקול דעת רפואי פרטני.
 .4בחולים בסיכון  -יתבצעו לפחות שתי שיחות בתקופת בידוד של  7ימים ,ולפחות שתי שיחות
בשבוע למי שמחויבים בתקופת בידוד ממושכת יותר .שיחת קבלה ושיחת בדיקת התאמה
לתרופה פקסלוביד יוכלו להיחשב כאחת משתי השיחות הנדרשות במסגרת שבוע הבידוד
הראשון.

שחרור של חולי קורונה בסיום תקופת הבידוד
 .1מועד סיום תקופת המחלה ייקבע בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,שעשויות להשתנות מעת
לעת.
 .2כל החולים המאומתים יקבלו מסרון ובו קישור לשאלון שחרור דיגיטלי.
 .3אחר מילוי השאלון  -אם לא דיווחו על תסמינים או על בעיה אחרת  -יקבלו באופן אוטומטי
אישור להשתחרר מהבידוד ואישור החלמה ,בלי שיצטרכו ליצור קשר עם המרפאה או עם גורם
רפואי אחר.
 .4חולה קורונה שדיווח על המשך תסמינים  -רופא או אחות ייצרו עמו קשר טלפוני כדי לברר אם
ניתן לשחררו.
 .5חולה שלא יענה על השאלון הדיגיטלי ,ישוחרר אוטומטית ויקבל אישור החלמה ,ללא צורך
ביצירת קשר עם המרפאה או עם גורם רפואי אחר.

