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 לכבוד
 ומנהלי חברות בנות שלהם , מנהלי בתי החולים הכלליים

, (כללים לפעולת תאגיד בריאות)קנות יסודות התקציב מנהלי תאגידים הפועלים בבתי חולים לפי הוראות ת
 ומנהלי חברות בנות שלהם

 מנהלי תאגידים וחברות הפועלים בתוך בתי חולים כלליים
 בחברות הבנות ובתאגידים , היועצים המשפטיים בבתי החולים הכלליים

 
 

 ,שלום רב
 
 

 יית תשלוםביצוע בדיקות קורונה לפי התוויות משרד הבריאות וללא גב: הנדון
 
 

בשים לב לכך , "(הפקודה" - להלן) 2222לשנת  22' לפקודת בריאות העם מס( ג)12' בהתאם לסמכותי לפי ס
ושעליהן להיות , (Covid-19)שבדיקות קורונה הן משאב מוגבל הדרוש למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 :ת קורונה במוסדות המפורטים להלןלהלן הנחיות לביצוע בדיקו, לציבור ומקצועי מונגשות באופן שוויוני
 
ג לחוק יסודות 32' תאגידים הפועלים בהם מכוח הוראות ס, חברות בנות שלהם, בתי חולים כלליים .2

ותאגידים , 1221-ב"התשס, (כללים לפעולת תאגיד בריאות)התקציב והוראות תקנות יסודות התקציב 
, (ת שאינם פועלים בתוך בית החולים הכלליגם בע)נוספים מכל סוג הפועלים בתוך בתי חולים כלליים 

יבצעו בדיקות קורונה רק בהתאם להוראות משרד הבריאות ולהתוויות הקליניות והאפידמיולוגיות 
 .שמפורטות על ידי המשרד בנהלים המתעדכנים מזמן לזמן

וזאת בין אם מדובר בבדיקות שסופקו על ידי , וע בדיקות קורונהלא ייגבה תשלום מנבדקים עבור ביצ .1
 . ובין אם מדובר בבדיקות שנרכשו באופן עצמאי או שהתקבלו כתרומה, המדינה

 
וכי גבייה עבור בדיקות שלא בהתאם לאמור , כי הפרה של הוראתי זו היא הפרת הוראות הפקודה, יובהר

 .המשתמע מכךעל כל , בהוראתי זו הינה גבייה שלא כדין
 

 .2482/81212תוקף מכתבי זה הוא עד ליום 
 
 

 ,כבוד רבב
 
 

 חזי לוי' פרופ
 

 משרד הבריאות, ראש חטיבת הרפואה, ר ורד עזרא"ד: העתק
 משרד הבריאות, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, ר ארז און"ד     

 ל שירותי בריאות כללית"מנכ, אהוד דודסון' פרופ    
 שירותי בריאות כללית, ראש חטיבת הרפואה, ר אורלי ויינשטיין"ד     


