
 3.8.20 –קבינט המומחים המקצועי  2סיכום מפגש  
  

פרופ' ארנון אפק, פרופ' גבי ברבש, פרופ' איתמר  ד"ר שרון אלרעי, פרופ' רן בליצר,   משתתפים:
פרופ' גליה ד"ר אודי קלינר, דר' אירית עידן, פרופ' חגי לוין, גרוטו, דר' נדב דוידוביץ, פרופ' בעז לב, 

 .רוטשטיין, פרופ' שוקי שמררהב, פרופ' זאב  
 

 סיכום והמלצות: 

 
בעקבות דיון הקבינט הקודם נערכו ישיבות במשרד הבריאות, ויינתנו בימים הקרובים      .1

 תסמיניים על פי הקבוצות הבאות:-הנחיות לבדיקת חולים א
בעצמת המגע מאותרים בחקירה אפידמיולוגית כמגע הדוק שאינו בן בית )אך מקביל         ·

 לבן בית(. 
  5בחקירות, לתיעוד מידע על שינוי בהקדם האפשרי תינתן הנחיה ללשם כך  ▪

מגעים הדוקים פרט לבני הבית, ולסגירת מעגל מהיר לדיגום וביצוע בדיקה  
 )ייתכן ובמנגנון מחוץ לקופות(. 

 . ימים ממועד החשיפה   3-5 -לכוון את מועד הבדיקה ליתקיים מאמץ  ▪
)הערכת   קבוצה בסיכון מירבי ממקורות אחרים-בחינה ופיילוטים לאתר תתתתבצע         ·

 וכו'( 2רופא, איכוני שב"כ/מגן
 בדיקות סריאליות לשם שחרור מוקדם מבידוד, כמפורט בהמשך הדיון.  –עובדי בריאות         ·

  
ימים,  10ידוד כעבור הצעה לשחרור מוקדם של עובדי בריאות מב –נושא הדיון המרכזי      .2

 בדיקות שליליות.  2לאחר 
 הוצגו תוצרי דיון צט"מ בנושא התומכים במדיניות הנדונה         ·
הוצגו נתוני מחקר שמוביל ד"ר רן מילוא אודות הסיכון לפיספוס אדם מדבק בעת         ·

 שחרור מבידוד לאחר תוצאה שלילית, לפי משך הזמן מחשיפה לסיום בידוד. 
 המלצות בסיכון הדיון:        ·

תוצאות  2, לאחר קבלת 10להנחות על סיום בידוד לעובדי בריאות ביום  ▪
 .10, והשניה ביום 5-8הראשונה ביום  – שליליות בבדיקות

ללמוד את תוצאות הבדיקות כעבור מספר שבועות של יישום המדיניות,  ▪
יות של שחרור  תישקל מדינהבדיקות,  2ובמידה ותימצא הלימה גבוהה בין 

 לאחר בדיקה שלילית   8ביום 
  ניתוח של כלל המבודדים בפילוח של סיבת הבידודמשרד הבריאות יעביר  ▪

)מגע מחקירה, מגע בן בית, מגע מחקירת שבכ, חוזר חול וכו׳(, ולכל תת 
  קבוצה את שיעור החיוביים.

  
הסברה ייעודית ומפורטת  תוך הקפדה על  יכתבו ,הסעיפים  2-הנחיות לציבור כאמור ב     .3

   ולאחר סבב התייעצויות כנדרש. הציבור הרחב והרופאים, –לשני קהלי יעד 
  

ניות מערכת החינוך מדי – ()אלא אם יקבע צורך דחוף הלילה בנושאים אחרים  הדיון הבא     .4
 . י"ב-בכיתות ה'

 


