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 י' באייר, התש"פ
 2020מאי  04

 122 221427520: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 מנהלי בתי החולים לכבוד  
 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים  

 
 שלום רב,

 
 

 COVID-19  הנחיות למילוי הודעת פטירה במקרי מוות מ הנדון:
 

 .COVID-19  מוות מ הנחיות למילוי הודעת פטירה במקרי רצ"ב 

 הלשכה עם ובתאום עולמיה הבריאות ארגון להנחיות בהתאםהינן  ההנחיות
  (.ס"למ) לסטטיסטיקה המרכזית

העברת תוכן הנחיות אלה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולוודא כי  לעאודה 
 יפעלו בהתאם. 

 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 המנהל הכללי -מר משה בר סימן טוב     העתקים:
 המשנה למנהל הכללי  -פרופ' איתמר גרוטו 

 מידע  מנהלת אגף -גב' ציונה חקלאי 
 מנהלת אגף רפואה כללית  -ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 מנהל אגף רפואה קהילתית  -ד"ר הדר אלעד 
  מנהלת אגף גריאטריה -ד"ר אירית לקסר 

 המידע אגף- אפלבוים יעל ר"ד
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  COVID-19  במקרים של הודעת הפטירהמילוי 

 
 הסבר אטיולוגי יםכהלכה בהודעת פטירה, מספק ופירוט סיבות המוות שנכתב

ומאפשרים תיעוד מגמות תמותה. הדבר נכון תמיד ונכון עוד יותר במסגרת 
מטרת ההנחיות היא להביא למילוי נכון של הודעת הפטירה שתאפשר . הפנדמיה

  COVID-19 -לזהות את כל מקרי המוות שנגרמו מ
 
 

מוגדר כמוות ממצב קליני או מחלה שנגרמה מחשד או  COVID-19 -מוות כתוצאה מ
 באופן וודאי 

אלא אם יש סיבת מוות אחרת שאינה קשורה לנגיף כמו לדוגמא COVID, -19-מ
תאונה. לא אמור להיות זמן של החלמה מלאה בין התחלואה בנגיף ובין הפטירה. 

ממחלה אחרת, כגון סרטן אלא נספרת בנפרד, גם  לא נגרמת -19COVID-תמותה מ
 אם יש מחלות אחרות שיכולות להאיץ את התמותה.

 
  19נא לדייק במינוח ולהשתמש במונח-COVID ולא ב ,CORONA VIRUS 

  דלקת ריאות,  1בחלק( יש לרשום את סיבת המוות המיידיתARDS    בשורה )'וכדו

יש לציין את  2שהתחיל את השרשרת. בחלק כגורם   COVID-19  - 1האחרונה בחלק 

 מחלות הרקע , אם ישנן.

  19נא לציין אם זה חשד ל-COVID או חולה מאומת 

  נא לציין את הtime interval.משך הזמן של כל אבחנה , 

 
 עם מחלת רקע: -19covid-לעם חשד נפטר  :1דוגמה  

 
משך  האבחנות או המצבים הקליניים  סעיף

 הזמן

 א 1
והישירה   המידיהסיבה 

 למוות
 

ACUTE RESPIRATORY 

DISTRESS SYNDROME  

 

 ימים 2 

שרשרת המחלות /  ב 1
 המצבים 

שהביאו לסיבת המוות 
 המיידית.

PNEUMONIA   10 ימים 
 ג 1

 SUSPECTED COVID-19  10 ימים  

מחלות אחרות שתרמו  2
 למוות באופן עקיף

CEREBRAL PALSY [10 

Years]             

10 
 שנים

 

 סיבת המוות היסודית
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 :עם מחלות רקע-covid 19-לנפטר מאומת  :2דוגמא 

 

 משך הזמן האבחנות או המצבים הקליניים 

סיבה מידית, פציעה או 
מחלה שגרמה לפטירה 

 במישרין

 א. הסיבה המידית למוות  1

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS  

SYNDROME  

 
 ימים  2

מחלות או מצבים שהביאו 
 לסיבת המוות המידית. 

שרשרת ציין את  
 האירועים שגרמו לפטירה

א.1ב. המצב שגרם ל 1  

PNEUMONIA   

 
 ימים 10

 ב.1ג. המצב שגרם  ל 1 
  

COVID-19 (test positive) 

 
 

 ימים 12

מחלות או מצבים אחרים 
אינם שתרמו למוות אך 

  ישירות לאבחנות.קשורים 

 .  כל מחלה או מצב רפואי שתרמו למוות 2

 CORONARY ARTERY DISEASE 

[5 years],  

TYPE 2 DIABETES [14 Years],  

CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY  DISEASE [8 years]         

 
 

 
 

הינה סיבת המוות היסודית, שמצביעה  1, השורה התחתונה בסעיף חשוב לציין כי
 שרשרת האירועים שגרמו למוות.על 

 

 סיבת המוות היסודית
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