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 לכבוד 

 יםיהכלל החולים ים בבתיימנהלים אדמיניסטרטיב
 גריאטריים ה החולים ם בבתיימנהלים אדמיניסטרטיבי

 פסיכיאטריםההחולים  אדמיניסטרטיביים בבתימנהלים 
 בקופות החוליםאגפים רפואיים  מנהלי

 
 שלום רב,

 
  שמירה על בטיחות צוותים טכניים בטיפול במכשירים רפואיים  : הנדון

 בדגש על נגיף הקורונה
 

 אנו מצויים בעידן שבו כל מכשיר וציוד רפואי חשוב לטובת התמיכה במעגל מצילי החיים. .1
 

 ך ייתכן ומכשור רפואי יצטרך לעבור תיקון או טיפול תקופתי כלשהו .לשם כ .2
 

במידה וציוד כזה יוצא ממחלקה שבה טופלו חולי קורונה או כל מחלה נשימתית, בטרם  .3
הוצאתה למתחם הנקי יש לוודא שבמערכות לא נותרו הפרשות וגזים רפואיים אשר באו 

 במגע עם חולה במחלת הקורונה.
 

א שמקבל את המכשירים כאשר טופלו ונוקו בטרם נלקחו למעבדה )הניקוי צוות טכני יווד .4
או ע"פ הנחיות אמ"ר או כל חומר אשר אמ"ר   PPM 1000המומלץ תמיסת כלור בריכוז 

 אישר ע"פ הנחיות היצרן לשימוש במכשיר הספציפי(.
 

 מודה לכלל הנוגעים בדבר על שמירת בטיחות כלל אנשי הצוות במוסדות הבריאות. .5
 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                        

 טל גרשון ניקחו 
 מנהל תחום מנהל ומשק                        

 אגף רפואה כללית                                                                                                          
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 :יםהעתק
 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל 
 מנכ"לפרופ' איתמר גרוטו, המשנה ל

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 רותי בריאות הציבוריפרופ' סיגל סדצקי, ראש ש

 בה לטכנולוגיות רפואיותד"ר אסנת לוקסמבורג, מנהלת החטי
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית-ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף בריאות הנפש לוי,-ד"ר טל ברגמן
 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית

 ד"ר אירית לקסר, ראש אגף גריאטריה
 רוקחותההדס רותם, מנהלת אגף  'מגר

 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםארז אוןד"ר 
 מנהל מערך לוגיסטיקה בשעת חירום ,מר רן אדלשטיין

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית
 חולים, שירותי בריאות כללית פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי
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