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 62582822 סימוכין:          

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

 
 רב, שלום
ראש שרותי בריאות , מכתבה של ד"ר שרון פרייס אלרעי, 7.1.2022נוהל הגדרת מחלים  .1

 הציבור
 

הבהרה להנחיות ייעודיות לעובדי בריאות, והגדרת  -הנחיות מגיפת נגיף הקורונה  עדכוןהנדון: 
 "מחלים"

 
 נהלים לידיעת כלל המסגרות ב"מגן אבות ואימהות". 2להלן מצורפים 

של ד"ר ורד עזרא, הנחיות ייעודיות לעובדי בריאות לאחר חשיפה לחולי קורונה, מכתבה  .1
 :שלהלן 1-2בהתאם למצויין בסעיפים  .5/1/2022ראש חטיבת הרפואה מיום 

 

 ":עובדים חיוניים באופן מיוחד" .1
 עובד בריאות, שנוכחותו במקום עבודתו במערכת הבריאות חיונית

 והיעדרותו עלולה לפגוע באיכות הטיפול הרפואי הניתן במוסד להלן: 
 יוחרג מכללי הבידוד הרגילים בתנאים הבאים: (חיוני באופן מיוחד עובד)

 לא ניתן למצוא לעובד מחליף. 1.1

 אין מחליף מתאים למילוי תפקידו. 1.2

 עובדים רבים בתחום פעילותו נעדרים ממקום העבודה. 1.3
 

 המוסמכים לאשר באופן פרטני החרגה זו:. 2
 מנהל בית החולים או מי מטעמו, לאחר –בבית חולים כללי ובמר"ג  2.1

 במנהל היחידה למניעת זיהומים במוסד/יועץ למניעת זיהומים.שנועץ 
 לאחר שנועץ ביועץ -רופא קופתי או מי מטעמו  -בקופות החולים  2.2

 מניעת זיהומים מטעם הקופה.
 מנהל המוסד או מי מטעמו לאחר שנועץ –בבתי חולים פסיכיאטרים  3.2
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 ביועץ למניעת זיהומים.
 ראש האגף לגריאטריה או מי –ממושך במוסדות אחרים לאשפוז  4.2

 שהסמיכה לכך.
 ראש שירותי בריאות –במקרה של שירות מתחום בריאות הנפש  5.2

 הנפש או מי מטעמה לאחר התייעצות עם היחידה הארצית למניעת
 זיהומים.

 רופאה ראשית משרד הרווחה או מי שהסמיכה –במוסדות הרווחה  6.2
 לכך.

 מנהל הארגון –צוין במפורש בסעיפים הקודמים בכל ארגון אחר שלא  7.2
 לאחר שנועץ מנהל יחידה למניעת זיהומים/יועץ למניעת זיהומים.

 
 ברצוני לחדד את אופן הפעולה:

 )מטעמה( הלל דיאמנטבפנייה לראש האגף לגריאטריה ד"ר אירית לקסר או גב' צפי  .א

גבולי גם  PCRבמידה ואו   PCRתשובת  את לצייןולהקפיד יש במייל או בווצטאפ, 
לחזרה ש לציין את מקום העבודה ותפקיד והצורך וכן י .חיובי בדיקת אנטיגן

 לעיל(. 4.2)סעיף  לפעילות.

 בעת הביצוע על העברת המטוש בשני המקומות:בנוגע לבדיקות אנטיגן יש להקפיד  .ב
 .שני הנחירייםוב בלוע   

בפנייה במייל לרופאה ראשית רווחה, ד"ר שגית אלון ארבל, או גב' סיגי אבארבנל,  .ג
 לעיל(. 6.2)סעיף  , )מטעמה(.או גב' שלומית אילן

 

ראש שרותי , מכתבה של ד"ר שרון פרייס אלרעי, 7.1.2022נוהל הגדרת מחלים מצורף  .2
 .בריאות הציבור

 במסגרות "מגן אבות ואימהות".על העבודה המסורה אני מודה למנהלים וצוותי העובדים 
 

 בברכה                                                                  

 
      ד"ר אירית לקסר                                                            

 מנהלת מגן אבות ואימהות
 ראש אגף גריאטריה 

 חטיבת הרפואה

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

 

 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

 יםד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתי
 ד"ר הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה בקהילה

 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 

 אמתיעירם  –ראש מכלול בדיקות 
 אלי בוקובזה –ראש מכלול חיסונים 

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

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

 ד"ר אבינועם פירוגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 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
 תגב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאו

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
 גב' אורה דואק, משרד השיכון

 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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