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 ג' בשבט, התשפ"ב             
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 28779122 :סימוכין          

 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות  :לכבוד
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלי שירות הרוקחות             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 
 

 רב, שלום
 
 

 בעלי תפקיד ם שלהבהרה לביקורי –הנדון: עדכון הנחיות 
 
 

 , ברצוני להבהיר כי: חובת בדיקת אנטיגן לכל מבקר  בהמשך להנחיות
 

 ים שנדרשים לפעילויות שונות בתוך המוסדות כגון:תפקידי הבעלבמקרה של כניסת כל 
 

 אנשי תחזוקהת החולים, קופבריאות מטעם ות המקצוע, אנשי אפוטרופוס חיצוני
  , וכו'.דיגוםנציגי חברות ה

 
"י משרד שנופקו עבדיקת אנטיגן מהירה מתוך הבדיקות בה על המסגרת להכניסם ולבצע וחחלה 

 ריאות.הב
 
 

 בברכה                                                 

                                                                               
 ד"ר אירית לקסר

 מנהלת מגן אבות ואימהות
 ראש אגף גריאטריה 

 חטיבת הרפואה
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 העתקים: 
 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל  משרד הבריאות 

 פרופ' סלמאן זרקא, פרוייקטור מגן ישראל 
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה בקהילהד"ר 

 ענבל ירקוני, מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים 
 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 
 יוסי אילוק –ראש המשל"ט 

 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 
 אלי בוקובזה –כלול חיסונים ראש מ

 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום
 פרופ' נמרוד מימון,  פרוייקטור מגן אבות  ואימהות

 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 
 פרופ' בשארה בשארת, חטיבת הרפואה 

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים

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

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

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים
 מוגן גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור

 עו"ד איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית' דר

 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות
 צוות אגף גריאטריה

 ראש אגף שירות, חן וונדרסמן
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
 ורה דואק, משרד השיכוןגב' א

 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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