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 2020דצמבר  24
 ' טבת תשפ"אט

 477860520סימוכין: 
 

 בודלכ
 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 מנהלי בתי חולים ממשלתיים וכללים

 ופסיכיאטרייםמנהלי בתי חולים גריאטריים 

 ובתי החולים מנהלי אגפי מעבדות בקופות החולים

 ובתי החולים ופות החוליםמנהלי מעבדות אימונולוגיה )סרולוגיה( בק

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור

 מנהלי מעבדות קורונה

   

 שלום רב,

 
 

עדכון  –ביצוע בדיקות סרולוגיות לקביעת נוכחות נוגדנים לנגיף קורונה החדש הנדון: 
17.12.20 

 276288420סמוכין מס'  2.7.20נוהל זה מחליף את המסמך מתאריך סימוכין: 
 

 שינויים עיקריים מהנחיות קודמות:

 הנחיות מיועדות לכלל המעבדות הרפואיות המבצעות בדיקות סרולוגיות ולא רק למעבדות .1
 הרפואיות של הקופות.

 הוספת ערכת "וידאס" של חברת ביומרי לרשימת הערכות המאושרות לטובת ביצוע הבדיקות. .2

 דיווח תוצאה שלילית באמצעות בדיקה בערכה שנייה, "שלילי לצורך הגדרת מחלים". .3

 

 

-SARS כנגד הנגיף IgGנוגדן את ה המנטרות "דיאסורין"ו "אבוט"חברות הרכש ערכות מהבריאות משרד 
CoV-2 המעבדות רשאיות  תחת התנאים שייקבעו ע"י אגף תקצוב ותמחור.למעבדות . ערכות אלה יוקצו

 גם לפנות באופן ישיר לחברות ולרכוש את הבדיקות מהן. 

ואושרו ע"י  בשיתוף פעולה עם המעבדה המרכזית לנגיפים ומעבדות הקופותבישראל,  הערכות עברו תיקוף
נתונים לתיקוף בוצע על ידי מכון גרטנר. בנוסף נבדקו ואושרו לשימוש לצורך עיבוד ה .משרד הבריאות

 -מספר ערכות נוספות כפי שמצוין ב לצורך הגדרת מחליםו קביעת נוכחות נוגדנים לנגיף קורונה החדש
". הערכה של חברת ביומרי הנקראת הנחיות לשימוש בערכות בדיקה סרולוגיות לצורך הגדרת מחלים"

 שרה לשימוש רק בשילוב עם ערכת הבדיקה של "אבוט" או ערכת הבדיקה של "דיאסורין"."וידאס" או

 

 

  

 הנחיות: 
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 .הערכהיש לבצע את הבדיקות לפי הוראות היצרן של  .1

 

, ובהינתן תשובה חיוביתכל דגימה תיבדק בערכה מסוג אחד )"אבוט" או "דיאסורין" או "וידאס"(,  .2
השני.  השילובים האפשריים: "אבוט" ו "דיאסורין", או  תיבדק אותה דגימה גם בערכה מהסוג

 "אבוט" ו "וידאס" או "דיאסורין" ו "וידאס".   

 

 דיווח תוצאות הבדיקה:  .3

בהתאם כל בדיקה, תוך ציון שם הערכה והתוצאה, תדווח למערכת הממוחשבת של משרד הבריאות, 
 להנחיות המחשוביות שיפורסמו ע"י אגף המחשוב במשרד. 

 ות ידווחו כמפורט להלן:הבדיק

" שליליתדווח כ" שבה בוצעה הבדיקה תוצאה שלילית באמצעות הערכה הראשונה .3.1
 למערכת. במקרה זה אין צורך בביצוע בדיקה נוספת בערכה השנייה.

תבוצע בדיקה תוצאה חיובית או חיובית גבולית בערכה הראשונה  במקרה של .3.2
 יה:יבערכה השנ

 " שלילי לצורך הגדרת מחלים"תדווח כ –יה יבערכה השנתוצאה שלילית  .3.2.1

 "חיובי"תדווח כ –יה  יבערכה השנתוצאה חיובית או גבולית  .3.2.2

יום לפני ביצוע  30, אותה ביצע לפחות PCRבבדיקת  שהיה חיוביבמקרה בו נבדק,  .3.3
יקבל תוצאה סרולוגית חיובית באחת משתי הערכות, תדווח הבדיקה הסרולוגית, 

גם אם התוצאה באמצעות הערכה השנייה תהיה  " למערכת. זאת,תוצאה חיובית"
 שלילית.  

 " במערכת.פסילהתדווח כ"פסילה של בדיקה  .3.4

 

 בעת העברת התשובה למטופל, יש להוסיף את ההערות הבאות: .4

באופן  יש להוסיף את ההערה הבאה: "תוצאה שלילית אינה שוללת לתוצאה שלילית .4.1
. במקרה בו מספר התווים במערכת מוגבל, ניתן חשיפה לנגיף קורונה החדש" וודאי

 לכתוב: "תוצאה שלילית. התוצאה לא בהכרח שוללת חשיפה לנגיף".

יש להוסיף את ההערה הבאה: "תוצאה חיובית מעידה ברמת  לתוצאה חיובית .4.2
( על חשיפה לנגיף, אך אינה מעידה בוודאות על מידת 99.9%וודאות גבוהה יחסית )

ת בפני הדבקה. לפרטים נוספים יש להתייעץ עם הרופא החסינות ומשך החסינו
המטפל". במקרה בו מספר התווים במערכת מוגבל, ניתן לכתוב: "תוצאה חיובית. 

 עדות לחשיפה לנגיף, התייעץ עם הרופא המטפל".

המתקבלת במצב בו לא ניתן לקבוע  לתוצאה "שלילי לצורך הגדרת מחלים" .4.3
, יש להוסיף את ההערה הבאה: "שלילי לצורך בוודאות הימצאות או היעדר נוגדנים

 הגדרת מחלים. לא ניתן לקבוע בוודאות המצאות נוגדנים. ".

 

 

 

 , בברכה
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 ד"ר רותי ישי

 תהמחלקה למעבדו תמנהל 

 

 

 העתק:

 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי , מנכ"ל משרד הבריאות

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל כללי

 שרותי בריאות הציבור פרייס, ראש -ד"ר שרון אלרעי

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 ד"ר ענת צוראל פרבר, שירותי בריאות הציבור

  מנהלת האגף לאפידמיולוגיהד"ר אמיליה אניס,  

 ד"ר אלי רוזנברג, מנהל המחלקה לבריאות העובד

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים 

 , סגנית מנהלת המחלקה למעבדותמן ירדןד"ר נועה טיי

 יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף,  

 ד"ר יניב לוסטיג, מנהל מרכז ארצי נגיפים זואונוטים, המעבדה המרכזית לנגיפים 

 ד"ר קרן לנדסמן, האגף לאפידמיולוגיה, שרותי בריאות הציבור

 ים, שרותי בריאות הציבורד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונ 

 סרולוגי הלאומי לנגיף קורונה החדשחברי מנהלת הסיקור ה 

 פרוייקטורית לנושא הסיקור הסרולוגי הלאומי -ד"ר רונית רצון  

 לשכת ראש שירותי בריאות הציבור –גב' ליאת שירן  

 פקע"ר יעקוב מנדלוביץ,  סא"ל 

 צוות המכלול -אל"מ )מיל'( ערן זליגמן  

 צוות המכלול -)מיל'( עירם עמיתי רס"ן  

 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית קורונה
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