ד' ניסן ,תשפ"ב
 5אפריל2022 ,
סימוכין417696422 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות"
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :ערכות  Lyherלבדיקת קורונה מהירה
בשל פניות אשר הגיעו ממסגרות מגן אבות בנוגע לאיכות הבדיקה של ערכות Lyher
נערך בירור יסודי על ידי הגורמים האחראים.
בשלב זה ועד למיצוי הבדיקה:
 .1יש להפסיק השימוש בערכות אנטיגן מסוג  Lyherלאלתר
 .2הערכות מסוג  Lyherאשר סופקו לא יאספו מהמסגרות בשלב זה
 .3ערכות אנטיגן חלופיות יסופקו בכפוף להזמנה ישירה של המסגרות מחמ"ל לוגיסטיקה
באמצעות קישור זה:
( https://forms.gle/vHuWpGuyLqAtqEY99ניתן לפתוח שלא ברשת של משרד הבריאות).

בברכה,
לאה גאון
ממונה תחום קורונה ארצי
מגן אבות ואמהות
אגף גריאטריה

העתקים:
פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל
פרופ' סלמאן זרקא ,פרויקטור מגן ישראל
ד"ר הגר מזרחי ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר אירית לקסר ,ראש האגף לגריאטריה
גב' שני שרביט ,סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש
מר חיים הופרט ,סמנכ"ל תקציבים
ד"ר רם שגיא ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מר נעם ויצנר ,ראש המשל"ט
מר עירם אמתי ,ראש מכלול בדיקות
גב' נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
פרופ' נמרוד מימון ,פרויקטור מגן אבות ואימהות
ד"ר שגית ארבל  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה והביטחון החברתי
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משרד הבריאות
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גב' סיגי אברבנל ,אחות מתאמת ארצית ,אגף בכיר לאזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
בלה בן גרשון ,מנהלת מחלקה (אוטיסטים וטראומה נפשית) ,בריאות הנפש
אירית יאסקי ,ממונה ארצי על יישום סטנדרטים באגף בריאות הנפש
התנועה הקיבוצית אדיר רמות
מר רן אדלשטיין ,מנהל מערך לוגיסטית שעת חירום
מר דניאל דרעי ,עוזרת ראש המשל"ט
מר ערן זליגמן ,מנהל המכלול
פרופ' בשארה בשארת ,חטיבת הרפואה
גריאטריים מחוזיים
גב' לאה גאון ,ממונה תחום קורונה ארצי ,אגף גריאטריה
גב' ענת מרגל ,עוזרת ראש אגף גריאטריה  ,ישום סטנדרטים קורונה
מר יהודה צוראל ,כלכלן ,תקציבים
מר אביתר וייס ,כלכלן ,אגף תקציבים
מר מסגנאו יסני,כלכלן האגף לגריאטריה
מר נחי כץ מנכ"ל א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
גב' יולי גת ,יו"ר ארגון א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
מר יוסי קפלן ,ממונה קורונה ,איגוד בתי אבות
גב' טלי דהן ,מנהלת מוקד קול הבריאות
גב' איילת יוסף ,מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
גב' אורה דואק ,משרד השיכון
גב' מגל אוקנין ,משרד הקליטה
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