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 2020דצמבר  22

 486421820: אסמכתא
 )במענה נא ציינו מספרנו(

   לכבוד
 מנהלי בתי החולים

 
 

 שלום רב,
 
 

 בבתי החולים COVID 19מבצע "לתת כתף" חיסוני      :הנדון
  

 
 , יצא לדרך.COVID-19 מגפתכתף", נדבך חשוב וקריטי במיגור  מבצע "לתת

 יישר כוח ותודה רבה על ההתגייסות והמאמצים בביצועו.
 

על מנת לייעל את מתן החיסונים בבתי החולים ולבצע זאת בדרך איכותית ובטוחה מצורפים 
 בזאת הנחיותינו לתהליכי עבודה מוסדרים אל מול חמ"ל אשפוז וחמ"ל חיסונים.

 
מבתי  הדיווחים היומייםו הדרישות,הזמנות האת כלל חמ"ל אשפוז הינו הגורם המתכלל 

 אל מול חמ"ל החיסונים. החולים
 

קביעות הערך ולתכנן כמות חיסונים יומית ולבצע את ההזמנות תחת יעל בתי החולים לה
 הבאות:

 
 ימים. 3.5הינו  מלאאורך חיי מדף למגש חיסונים  .1

 

חולים, עקב טווח המשלוח מתן החיסונים לא יתוכנן או יבוצע ביום הגעתם לבית ה .2
 שעות. 12שמגיע עד 

 
ובהתאם לגודל המגש  (1)תחת מגבלה של סעיף  יש לבצע תכנון חיסונים עבור שבוע ימים .3

 המתקבל.
 

 50, 195מכפלות של  "יייתכנו הזמנות למגשים מפוצלים עפ 27.12-, החל מלהערכתנו .4
 חיסונים בהתאמה(. 50, 75, 250, 975)ויאלים  15,10

 
דיווח לחמ"ל אשפוז על כמות החיסונים היומית  ש להעבירכל יום חיסונים, יבתום  .5

 שבוצעו , בלאי ותופעות חריגות.
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 – הזמנה ראשונה
 

  )זהו הטופס המעודכן, אנא הזמנת חיסונים ראשונית תעשה ע"י טופס מצ"ב )נספח
 .התעלמו מטפסים קודמים

 

 סונים בביה"ח ותועבר לאחראי הזמנת החיסונים לעיל תעשה ע"י אחראי פרויקט החי
 ishpuz@moh.health.gov.il: במייל  גזרת בית החולים בחמ"ל אשפוז

 
  בבוקר. 9:00יש להעביר את ההזמנה עד השעה 

 
  בעת הגעת ההזמנה הראשונה, יקבל בית החולים את הציוד הנלווה המתכלה המיועד

 .החיסון לסבב זה לביצוע

 
  נוספתהזמנה חוזרת / 

 
 /נוספת תעשה ע"י טופס ההזמנה מצ"ב.הזמנה חוזרת 

 
  ההזמנה תמולא על ידי אחראי פרויקט החיסונים בבית החולים ותועבר לאחראי גזרת

  ishpuz@moh.health.gov.il .בית החולים בחמ"ל אשפוז
 

   1משלוח  -יש לציין  את כמות החיסונים המבוקשת לכל אחד משלושת המשלוחים ,
 משלוחים לשבוע אחת ליומיים 3יש להדגיש כי נקפיד על מקסימום  . 3, משלוח 2משלוח 

א תתאפשר השלמת כמויות לא יתאפשר משלוח יום אחר יום ול א ,ג ,ה. או  ב, ד, ו( .)
 באותו יום.

 
 טבע יקבעו ע"י סלא ימי סבב ההפצה. 

 
 .נכון לרגע זה יקבל ביה"ח את הציוד המתכלה יחד עם מנות החיסונים בכל הזמנה 

 
 .יש לציין על טופס ההזמנה את קבוצת האוכלוסייה לה מיועדים החיסונים 
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 ,ה כ ר ב ב        

 
 טאוב-ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף רפואה כללית                         
 

 :יםהעתק
  מנכ"ל  – פרופ' חזי לוי

 ראש חטיבת רפואה – ד"ר ורד עזרא
 ט חיסונים "משל – אבי בן זקןמר 

 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםראש  –ד"ר דודו דגן 
 לים, שירותי בריאות כללית סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החו – ד"ר אורלי ווינשטיין

 אגף רפואה כללית  – עודדה בנין גורן ד"ר
 משל"ט חיסונים  – נועם יעקבמר 
 משל"ט חיסונים  - מיכאל שטיינמץמר 
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