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מעודכן 15 ,למרץ 2020
במהלך תקופה זו של ביקוש רב וצפוי לקבלת שירותי הבריאות ,אתה נדרש להימנע מביקורים בלתי
מתוזמנים לספק שירותי הבריאות שלך .חשוב להתקשר מראש.
אנשים שחשים במחלה מתונה לא צריכים להיות מופנים למחלקות לרפואה דחופה .אנשים שחולים באופן
מתון ,צריכים להישאר בבית וליצור קשר טלפוני עם ספק שירותי הבריאות שלהם לקבלת הנחיות.
בדיקת קוביד ,19-בדומה לכל בדיקות המעבדה ,הינה בגדר החלטה רפואית שמתקבלת על ידי ספק
שירותי בריאות .בדיקה לקוביד 19-עשויה לא להתאים לכל אחד .זמינות הבדיקות תתרחב ככל שאספקת
הבדיקות תהיה יותר זמינה.

איפה אני יכול להיבדק? עם מי ליצור קשר?
ספקי שירותי בריאות הם אלה שמזמינים את בדיקת קוביד ,19-לכן ,אתה נדרש לדון בענין הבדיקה עם
ספק שירותי בריאות .אנא שים לב ,כי החלטת ספק שירותי בריאות להזמנת בדיקת קוביד 19-מבוססת
על מספר שיקולים ,ובכלל זה ,הערכה קלינית ,זמינות אספקת הבדיקות והיכולת לאיסוף בטוח של
הדגימות לבדיקה .בשלב זה ,משרד הבריאות של מרילנד ומחלקות הבריאות המקומיות אינם אוספים
דגימות לבדיקות לקוביד.19-

האם אוכל לעבור בדיקה באופן עצמאי ללא ספק שירותי בריאות?
לא ,ספק שירותי בריאות חייב להזמין בדיקת קוביד ,19-לאסוף את הדגימות לבדיקה ולשלוח את
הדגימות לאחר מכן למעבדה להמשך הבדיקה.

ספק שירותי הבריאות שלי אמר שאני לא יכול להיבדק ,למה שלא אוכל להיבדק?
ספקי שירותי בריאות מזמינים את בדיקת קוביד 19-וגם מקבלים את ההחלטה בענין הצורך של החולה
לעבור את בדיקת קוביד .19-אנא שים לב ,כי החלטת ספקי שירותי בריאות להזמין את בדיקת קוביד19-

מבוססת על כמה שיקולים ,ובככל זה -הערכה קלינית ,זמינות אספקת הבדיקות ומשאבי המעבדה.
אנשים שאין להם תסמינים של מחלה לא צריכים להיבדק.
אינני עונה על הקרטריונים להיבדק ,למה שלא אוכל להיבדק בכל זאת?
אין יותר קריטיונים ספציפיים לקביעת הקבוצות שזכאיות להיבדק .כעת ,רופא יכול להזמין בדיקת קוביד-
 19מקום שהיא מוצדקת מבחינה קלינית .החלטת ספק שירותי הבריאות להזמין את בדיקת קוביד19-
מבוססת על מספר שיקולים ובכלל זה -הערכה קלינית ,זמינות אספקת הבדיקות ומשאבי מעבדה.

ממה מורכב הליך הבדיקה ,ומה התהליך?
לכל מעבדה דרישות ספיציפיות לבדיקה .באופן כללי ,הבדיקה כוללת לקיחת דגימה מהאף וגם /או
מהגרון .אם ספק שירותי הבריאות המליץ על ביצוע הבדיקה ,הוא יודיע לך איזה סוגי דגימות צריכים
לקחת.

כמה זמן ייקח עד שיתקבלו תוצאות הבדיקה?
ספקי שירותי בריאות מחליטים האם להזמין בדיקות ממעבדה פרטית )מסחרית( .החלטת ספקי שירותי
בריאות להזמין את בדיקת קוביד 19-יכולה להיות מבוססת על כמה שיקולים ,ובככל זה הערכה קלינית,
זמינות אספקת הבדיקות והיכולת לאסוף בבטיחות דגימות לבדיקה .אין כל צורך באישור מראש לבדיקת
קוביד.19-

למה אין לנו מספיק בדיקות?
קוביד 19-הוא זיהום חדש .מעבדות עובדות במהירות על מנת להגביר את היכולת לבצע בדיקות .זמינות
הבדיקות תתרחב ככל שיהיה יותר מלאי של הבדיקות.

יכול להיות שנחשפתי למקרה מאושר של קוביד .19-מה אני אעשה?
ההמלצה למה שעליך לעשות במקרה ונחשפת למקרה מאושר של קוביד 19-תלויה בסוג המגע שהיה לך
עם האדם שאובחן עם קוביד.19-
בהתאם למרכזי מניעת התפשטות מחלות ) ,(CDCמגע קרוב מוגדר כמי שהיה במרחק של בערך 6
רגליים ) 2מטרים( ממקרה של קוביד 19-לזמן ממושך .כל האנשים ,בפרט אלה שהיו במגע קרוב ,חייבים
לעקוב בזהירות אחרי כל סימן של מחלה ,לבדוק חום פעמיים ביום ,ואם יש סימן למחלה או עליית חום
של  100.4 Fומעלה ,אז עליהם לבודד את עצמם מאחרים וליצור קשר עם רופא לקבלת עצה.

ההנחיה הנוכחית של  CDCממליצה גם ,שאם היה לך קשר קרוב עם מקרה מאושר ,אתה חייב להימנע
מללכת לעבודה או לבית ספר ולהיכנס לבידוד ביתי לתקופה של  14ימים ממועד החשיפה האחרונה שלך
למקרה ,זאת לצורכי מעקב אחר הסימפטומים.

האם משרדי הבריאות המקומייים חייבים לאשר את הבדיקות תחילה?
לא ,ספק שירותי הבריאות שלך יכול להזמין בדיקת קוביד ,19-ללא התייעצות עם משרד הבריאות
המקומי של המדינה.

