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 י"ב באב, התשפ"א
21/07/2021 

 551683621122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד  
 מנהלי בתי חולים 

 
 

 שלום רב,
 
 

 למטופלים המועברים למוסדות גריאטריים PCRבדיקת       הנדון:
 22/6/2020מכתבן של ד"ר ורד עזרא ופרופ' סיגל סדצקי מיום סימוכין:   
   6/4/2021מכתבי מיום                 
               12/1/2021מכתבי מיום                 

 

 

חוסנים והתמונה המסתמנת של תחלואה גם בקרב מיה בתחלואה בשבועות האחרונים יעם העל

לכל מטופל המיועד להעברה מבית חולים כללי  PCR, יש לערוך בדיקת (60בגיל המבוגר )מעל גיל 

 . COVID-19למוסד גריאטרי לרבות מטופלים מחוסנים ל 

אך במידת הצורך ניתן לבצע את  קיימת עדיפות להעברת מטופל לאחר קבלת תשובה שלילית

מוסדות הגריאטריה יתאימו את תנאי האשפוז עד גם טרם קבלת התשובה. במקרה כזה  ברהההע

  לקבלת התשובה. 
 

 להמשך טיפולכם.

 

 בברכה, 

 בשאראת  בשארהפרופ' 
 מנהל מכלולי רפואה                                              

 מטה קורונה                                             
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 העתקים:
 המנהל הכללי –פרופ' נחמן אש 

 ראש חטיבת הרפואה –ד"ר ורד עזרא 
 סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות –פרופ' ירון ניב 

 ראש שירותי בריאות הציבור –ד"ר שרון אלרעי פרייס 
 ראש תכנית מגן אבות ואימהות –פרופ' נמרוד מימון 

 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים –ד"ר דודו דגן 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן  –מר ליאור ברק 

 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד –ד"ר שושי גולדברג 
 ראש אגף רפואה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  –ד"ר רם שגיא 

 ראש המשל"ט   –מר אופיר אביב 
 אה קהילתית ראש אגף רפו –ד"ר הדר אלעד 

 ראש אגף רפואה כללית –ד"ר סיגל ליברנט טאוב 
 ראש אגף גריאטריה  –ד"ר אירית לקסר 
 מנהלת המחלקה להסדרת שירותים רפואיים, חטיבת הרפואה –גב' זהבה רומנו 

 מנכ"לי קופות חולים
 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית  –ד"ר אורלי ויינשטיין 

 ראש אגף רפואה, שירותי בריאות כללית  –ד"ר אבינועם פירוגובסקי 
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