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לכבוד  :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :מתוקן  -סרטון ההתמגנות למערך הגריאטרי
להלן קישור לסרטון ייעודי להתמגנות הצוותים הרפואיים והטיפוליים ,בסביבת העבודה במערך
הגריאטרי ,בתקופה זו של התפשטות נגיף הקורונה.
הסרטון הוכן ע"י צוות האגף לגריאטריה ,בשיתוף המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות
לאנטיביוטיקה ,ואש"ל ג'וינט ומועבר לשימושכם.
הסרטון הינו בשפה העברית ,ובקרוב ישלחו עותקים בתרגום לשפות אחרות.
https://www.youtube.com/embed/4AoKUjUHgZQ?rel=0
תשמרו על עצמכם.
בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים :מר משה בר-סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר אורלי וויינשטיין ,פרוייקטורית בענייני קורונה
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
האגף לגריאטריה
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ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
דובר המשרד
מר יוסי היימן ,מנכ"ל אשל ,גו'ינט
פרופ' יהודה כרמלי ,מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
סמירה מסראוה אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים
איילת גרינבאום ,ראש אגף שירות
חן ונדרסמן ,מנהלת תחום פניות
פרופ' בעז לב ,יו"ר הצט"מ
פרופ' מיכאל שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בי"ח שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ראש אגף רפואה ,שירותי בריאות כללית
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים בלשכות
ציפי נחשון גליק מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים סיגי אבראבנל ,אחות מתאמת ארצית בתי אבות ,אגף בכיר –אזרחים
ותיקים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
נדב לחמן לזר מנהל אגף בכיר -נכסים וחברות ,משרד הבינוי והשיכון ,נדב לחמן לזר
מר רוני עוזרי ,א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
מר משה טולדו ,א.ב.א .ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
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