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 כ"ב בטבת, התשפ"א
 2021ינואר  06

08952821  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 

 לכבוד

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים 

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

 רופאי המחוזות והנפות  

 י קופות חולים מנכ"ל 

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים 

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א  

 

 
 שלום רב,

 
 
 
 הבהרה -דיווח מידי על תופעות חריגות בסמיכות לקבלת חיסון נגד נגיף הקורונה  הנדון: 

 
 21.20.20מיום  484732620ה של ד"ר אמיליה אניס מס' במכתסימוכין:              

              

 
 

        אנו בתחילתו של מבצע חיסונים נרחב נגד נגיף קורונה החדש. מבצע זה מתאפיין במתן מנות חיסון למספר 
אירועים מיוחדת שתבטיח איתור ודיווח על זה מחייב ערנות  זמן קצר. מבצעתוך  המאוד גדול של אוכלוסיי

 המתרחשים בסמיכות לקבלת החיסון. 

 
 , כל התופעות החריגות בסמיכות לקבלת חיסון נגד נגיף קורונה החדש צריכות להיותתדריך החיסוניםעל פי 

 AEFI.israel@moh.gov.ilלדוא"ל:  טופס ייעודימדווחת לאגף לאפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור באמצעות 

 

במקרה של תופעות חמורות אשר גרמו לפינוי למיון, לאשפוז, או למתן טיפול דחוף במסגרת הקהילה, יש להודיע 

                            6242380-050ראס חאיק, מס' נייד פי -לאחראי מערך אירועים מיוחדים  מיידין טלפונית באופ

, בהמשך ובמהירות האפשרית, יועבר דיווח כתוב ומשלים לחטיבת הרפואה  firas.hayek@moh.gov.ilמייל 

 איש צוות רפואי )רופא, אחות, פרמדיק(. ההודעה תבוצע על ידי

https://govextra.gov.il/media/30569/bz-484732620-all.pdf
https://govextra.gov.il/media/30569/bz-484732620-all.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/236_AdverseEventsCorona.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/236_AdverseEventsCorona.pdf
mailto:AEFI.israel@moh.gov.il
mailto:firas.hayek@moh.gov.il
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 הגדרות על העונים מקרים על וכמתחייב כמקובל פרטני דיווח זה אינו מחליף את הדיווחים המידיים באופן

-ם"תש( מיוחדים ואירועים פטירות על הודעה) העם בריאות תקנות לפי בדיווח החייבים המיוחדים האירועים

 זה. לעניין המנהל רסםשיפ מפורטות הגדרות ולפי, 1980

 

 

 

 

 ,בכבוד רב                                                                             

                       

 

 

 פרופ' ירון ניב                                    ד"ר ורד עזרא                              פרייס-ד"ר שרון אלרעי   
 סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות                   ראש חטיבת הרפואה                  ראש שירותי בריאות הציבור 

 
 
 
 

 
 העתק:

 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות
 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות 

 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 נהל הכלליפרופ' איתמר גרוטו, המשנה למ

   מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות
 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית קורונה 

 ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"

 מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, 
 כ"ל משרד הבריאות גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנ

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות 
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
 ויחסים בינלאומיים גרינבוים, סמנכ"לית הסברה  -גב' עינב שימרון
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 משרד הבריאות  ת, דוברגב' עינב דניאלי
 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות
   "ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריהד

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 
 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

  מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"גב' טלי דהן, 
 גב' דנה ארד, מנהלת מערך בטיחות מטופלים )בפועל(

   תא"ל ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון
 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 


