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 ב' בניסן, התשפ"ב             
 2022אפריל  03

 478061822 סימוכין:          

 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 
 שלום רב, 

 
למניעת  -מצגת הדרכה מודל ששת הממ"ים   -הנחיות מגיפת נגיף הקורונה  עדכוןהנדון: 

 במוסדות לאשפוז ממושך COVID-19התפשטות 
 

במוסדות לאשפוז   COVID -19למניעת התפשטות הדרכה   - ים""מצורפת מצגת "ששת הממ
י היחידה הארצית למניעת זיהומים והאגף לגריאטריה "ע המצגת הוכנה מעודכנת. ממושך

 . 5-והותאמה ללקחי הגל ה
המצגת נותנת מענה ומנחה כיצד יש להתנהל במחלקה בהתפרצות במצבים משתנים כמו השארה 

 או פינוי של מאומתים. 

היערכות  תמאומתים במחלקה בידודית בה נמצאים חשופים ומאומתים יחדיו, מחייב  השארת
 הלות של הצוות למניעת המשך ההדבקה. והתנ

  :מצורף הקישורבהקלטת המצגת,  המצגת הוצגה בוובינר לצוותים ניתן לצפות בקישור

-guidelines-virus/medical-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry

corona 

 במסגרות "מגן אבות ואימהות"על העבודה המסורה אני מודה למנהלים וצוותי העובדים 
 .לכולם ואביבי ומאחלת חג פסח שמח

 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 

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

 , ראש חטיבת הרפואה ר הגר מזרחיד"
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 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 
 נועם ויצנר –ראש המשל"ט 

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

 דאי, האגף לשעת חירוםנועה חס
 פרופ' נמרוד מימון,  פרוייקטור מגן אבות  ואימהות

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

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים

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

 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
 מוגןגב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור 

 איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית ד"ר

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

 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות
 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות

 גב' אורה דואק, משרד השיכון
 נין, משרד הקליטהגב' מגל אוק
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