י"ד בטבת ,התשפ"א
December 2020 29
סימוכין497684720 :
לכבוד :בתי חולים ומוסדות גריאטריים סיעודיים
שלום רב,
הנדון :עדכון הנחיות להתפרצות נגיף הקורונה – לאיגרת חיסוני קורונה במוסדות הגריאטריים
מיום 29/12/20
בהמשך לאיגרת השנייה מיום  22/12/2020סימוכין485978020 :
רקע:
לאור המצב הדינמי ,להלן מס' עדכונים למתן חיסוני הקורונה במוסדות הגריאטריים.
בנוסף ,אבקש להמשיך ולעודד מתן חיסוני קורונה גם לעובדים וגם לדיירים.
הנחיות למתן חיסוני קורונה :
 .1אוכלוסיות נוספות הנכנסות בקטגוריות אותן ניתן לחסן:
א .יש לחסן מטופלים הנמצאים במחלקות בבידוד
ב .יש לחסן דיירים מחלימים
 .2אוכלוסיות אותן לא ניתן לחסן:
לא מחסנים חולים מאומתים בקורונה שעדיין לא מוגדרים מחלימים.
 .3התייחסות למתן מנה שנייה של חיסון הקורונה:
במידה ומחסנים מטופל שמשתחרר ממסגרת אשפוז (בגריאטריה הפעילה או סיעוד)
ומקבל את החיסון הראשון באשפוז ,ניתן לפעול באחת מהדרכים הבאות:
א .יש לציין במכתב השחרור מהאשפוז את המועד למתן החיסון השני ,וליצור קשר עם קופ"ח
להמשך הטיפול.
ב .ניתן לזמן את המטופל למועד מתן החיסון השני חזרה למסגרת האשפוז בה קיבל את
החיסון הראשון (ביה"ח או מר"ג) .יש לציין בפני המטופל כי עלות הנסיעה לקבלת החיסון
חלה על המטופל.
ג .במידה ומטופל עובר למסגרת אשפוז או חוץ ביתית אחרת ,יש לוודא שהמטופל יקבל את
החיסון במסגרת האשפוז ההמשכית.
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 .4לשימושכם -אתר מידע ייעודי בנושא חיסונים של משרד הבריאות:
https://go.gov.il/vaccine-med-staff
תודה על שיתוף הפעולה עמנו.
בברכה,

ד"ר אירית לקסר עשהאל
ראש האגף לגריאטריה
העתקים:
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל המשרד
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר דודו דגן  ,ראש חטיבת בתיה"ח הממשלתיים
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
פרופ' נמרוד מימון ,מנהל מטה מגן אבות ואימהות
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
עו"ד מיטל גבאי ,ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות ,הלשכה המשפטית
עו"ד סיוון שימונוביץ ,לשכה משפטית
ד"ר שגית ארבל אלון רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות אגף מערך שירותי
בריאות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
נדב לחמן לזר מנהל אגף בכיר -נכסים וחברות ,משרד הבינוי והשיכון,
מגל אוקנין מנהלת תחום חירום ארצית משרד העלייה והקליטה
אולגה דדון ,ממונה דיור ארצי ,משרד העלייה והקליטה
גב' יולי גת ,א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים
גב' איילת יוסף ,מנהלת מוקד "חמ"ל מגן אבות ואימהות"
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