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 י"ב בטבת, התשפ"א             
      

 493536120 סימוכין:          

 :תפוצת בתי חולים גריאטריים לכבוד  
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 רב, שלום
 
 

 סגר שלישי -  27/12/20הנחיות התפרצות הקורונה ליום  עדכוןהנדון: 
 

 בימים אלה אנו בפתחו של הגל השלישי של התפרצות נגיף הקורונה. 
ראשית ברצוני להביע אישית לכל עובד ועובד את הערכתי הרבה למחויבותכם בשמירה על החוסן 

 מטופלים בעת הזו. האישי והמוסדי ועל שיתוף הפעולה למען שמירת איכות חיי ה
 

 לקבלת החיסון נגד נגיף הקורונה. עידוד כל העובדים חשיבות רבה וחיונית ביותר ל הרוא אני

 לן תזכורת לשמירת תפקודי המוסד והמטופלים בזמן הסגר: הל

 יש לקיים את הפעילות השוטפת במערך האשפוז הגריאטרי כבימי שגרה.  .1
המקצועיים ומתן טיפולים על ידי כל מקצועות לכן, יש לוודא נוכחות כל הצוותים 

 הבריאות.
 כבימי שגרה. רח האדם תישאוהקפידו לא להוציא לחל"ת אף איש צוות ושתקינת כ

 

לשם שמירת החוסן הנפשי של המטופלים יש להקפיד על שמירת ביקורי המשפחות  .2
 המצורף בזאת. 4.12.20בהתאם למכתבי מיום 

 GERIATRICS@MOH.GOV.ILבכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאגף לגריאטריה לכתובת המייל  
 .8007או למוקד מגן אבות ואימהות בטלפון  *

 .בריאות איתנה לכולם, תודה לשיתוף הפעולה עמנו
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 ברכה,ב

 

 ד"ר אירית לקסר
 ראש האגף לגריאטריה                                   

 
 העתקים:

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל
 פרופ' נחמן אש, ראש מטה "מגן ישראל" 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 מגן אבות ואימהות פרופ' נמרוד מימון, ראש מטה

 הסברה ויחסים בינלאומייםעינב שימרון, סמנכל"ית 
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

  מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואייםענבל ירקוני, 
 המרכזים הרפואיים הממשלתייםסמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת 

 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית
 דובר המשרד

 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 

 י החוליםד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בת
רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות, משרד העבודה, ד"ר שגית ארבל אלון, 

 הרווחה והשירותים החברתיים 
 איילת גרינבאום, ראש אגף שירות

 משרד הבריאות מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאליתמלכה פרגר, 
 ןא.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוג יו"ר ארגון ,גב' יולי גת

 עו"ד ערן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 צוות אגף גריאטריה מורחב
 צוותי הבקרה הגריאטריים

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד חמ"ל "מגן אבות ואימהות"
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