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סימוכין09081822:
לכבוד
תפוצת מנהלי מגן אבות ואימהות
הנדון :פניה להנהלות מוסדות מגן אבות" ,גל חמישי  -חיסון רביעי"
ראשית  ,ברצוני להודות ולהביע את הערכתי לצוותים ולהנהלות המוסדות על הטיפול
המסור ודאגתכם לבריאות אוכלוסיית הזקנים במערך מגן אבות ובתקופה מאתגרת בה אנו
פועלים.
מדינת ישראל מצויה בגל תחלואה חמישי של נגיף הקורונה החדש בשל וריאנט האומיקרון.
מדובר בווריאנט עם יכולת הדבקה גבוהה .לפיכך ,מתוך דאגה לשלומם ובריאותם של
אוכלוסיות בסיכון ,הכוללות גיל מבוגר ,עובדי מערכת הבריאות ,מדוכאי חיסון ודיירים במוסדות
מגן אבות קיבל מנכ"ל משרד הבריאות החלטה על מתן בוסטר שני שהוא בעצם חיסון רביעי
מתוך רצון למנוע תחלואה שנובעת מיכולת ההדבקה הגבוהה של וריאנט האומיקרון ,דעיכת
החיסוניות בקרב מחוסנים כנגד קורונה (כולל בשלוש מנות) והחשש מעליה בעומס התחלואה
במערכת הבריאות.
ההמלצה מחייבת לשמירת בריאות הדיירים ומניעת תחלואה של הצוות המטפל את כלל
מסגרות הבריאות והרווחה כלל מערך מגן אבות באשפוז ובקהילה למטופלים ולאנשי הצוות.
קבלת החיסון מחייבת היערכות כבעבר יידוע כל הדיירים ובני משפחתם או באי כוחם  ,איתור
מתנגדים ותיעוד ברשומה של כל דייר.
תקופת החיסונים היא מתוחמת בזמן ל 15-יום בלבד בגלל אופי הנגיף שמחייבת אותנו להתמקד
בקבוע זמן קצר יהיה ביקור אחד בלבד במוסד לביצוע החיסון ,יש לנצל מועד זה גם להשלמת
חיסונים קודמים.
מספר דגשים חשובים להצלחת מבצע ההתחסנות הרביעי :
 חיסון עצמי – יתבצע ב 15-מרגים כבעבר  ,אספקת החיסונים תתבצע בהזמנה ישירה
מול משל"ט החיסונים.
 חיסונים במוסדות ובמסגרות יבוצעו על ידי מד"א בתמיכה של חברת נובולוג  .מועד
החיסון יתואם ע"י הספקים .להנהלת המוסד אחריות הישירה להתייצבות מלאה של
צוות העובדים והדיירים ביום ההתחסנות .אין אפשרות להתחסנות מנה  4בקהילה
וכאמור והחברה המחסנת מגיעה רק פעם אחת.
 המלצה זו כוללת גם את עובדי המוסדות [כולל מטפלות גמלת סיעוד הפועלות במוסדות
מגן אבות ואימהות ] הנזכרים מעלה ,בכפוף להסכמתם.
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 ניתן לחסן בתנאי שחלפו לפחות  4חודשים ממועד קבלת מנת הבוסטר הראשון (החיסון
השלישי) ,ניתן לחסן גם מחלימים המעוניינים במנת חיסון נוספת .
 כל דייר או עובד המבקש להשלים חיסון – מנה ראשונה ,שניה או שלישית ובתנאי שחלפו
 3חודשים ממועד החיסון האחרון .
 יש לדייק את מספר החיסונים הנדרשים כדי שמצד אחד לא ייחסר ומצד שני לא ייזרקו
חיסונים .על מנהל המוסד או מי מטעמו ,ללוות את הצוות המחסן ביום החיסון ולוודא
שהצוות מחסן את האנשים הנכונים ותיעוד החיסון נעשה באופן מסודר ומדויק.

 הנחיות על ביצוע החיסון ומינון המנה וסוג החיסון מופיע במכתב המצורף ובתדריך
החיסונים המעודכן.
מניעת התחלואה הינה מאמץ משולב הכולל חיסונים דיגומי שיגרה והקפדה על ביצוע
ההנחיות
מוקד המוסדות זמין למענה בכל נושא *8007

בברכה,

ד"ר אירית לקסר עשהאל
מנהלת מגן אבות ואימהות
ראש האגף לגריאטריה

לוט :א .חיסון נגד נגיף קורונה החדש – עדכון ההנחיות למתן מנת דחף שניה
ב .עדכון הנחיות להגברת המוכנות להתמודדות עם נגיף האומיקרון
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העתקים:
פרופ' סלמאן זרקא ,פרויקטור הקורונה ,מגן ישראל
פרופ' נמרוד מימון ,כראש תכנית מגן אבות ואימהות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
מר פרדי סולומון ,ממונה תקצוב ארגון ותיאום ,אגף גריאטריה
גב' תמר לב ,מרכזת חמ"ל קורונה משרד הרווחה
ד"ר לייה מורן-גלעד ,ראש מטה ,מגן ישראל
מר יוסי אילוק ,ראש המשלט הלאומי למאבק בקורונה
מר ארז הראל ,סגן ראש המשלט
נועה חסדאי  ,חמל משלט קורונה
ד"ר שגית ארבל  ,רופאה ראשית מנהלת מערך שירותי הבריאות  ,משרד ההרווחה
גב' סיגי אברבנאל ,אחות ארצית אזרחים וותיקים מערך שירותי הבריאות ,משרד הרווחה
גב' מגל אוקנין ,מנהלת תחום ארצית משרד העלייה הקליטה
מר יצחק לרר ,מנהל אגף בכיר ,משרד הבינוי והשיכון
גב' רוית דוד ,מרכזת העריכות לשעת חירום ,משרד הבינוי השיכון
גב' לאה גאון ,רכזת תחום בקרה ארצי גריאטריה קורונה
גב' ענת מרגל ,ישום סטנדרטים קורונה ,אגף גריאטריה
מר מסגנאו (מסי) יסני ,כלכלן אגף גריאטריה
הנהלת האגף לגריאטריה
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