ט"ו סיון תשפ"ב
 14יוני 2022
סימוכין792190422 :
לכבוד :מנהלי המוסדות הגריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :עדכון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה  -אספקת תרכיבי חיסון פייזר לשם חיסון עצמאי
במוסדות עם מח' גריאטריה פעילה
חיסוני הקורונה הוכיחו עצמם גם כנגד וריאנט האומיקרון כחיסונים המספקים מוגנות מפני תחלואה קשה,
אשפוזים ותמותה במידה רבה .לכן אנו מעוניינים לאפשר מבצע חיסונים רציף לכל דייר ועובד במסגרות מגן אבות
ואמהות.
בשל תחלופה גבוהה במוסדות הכוללים מחלקות של גריאטריה פעילה (שיקום ,סיעוד מורכב ,מונשמים ותת-
אקוטי) וכניסה מתמדת של דיירים בלתי מחוסנים ,לצד הפוטנציאל המקצועי הגלום במסגרות אלה ,אנו מעוניינים
לקדם מהלך שיאפשר לכם לחסן באופן עצמאי כל בר-חיסון ,דייר או עובד ,בכל עת ,ללא תלות בחברה חיצונית
מחסנת.
משמעו שבהינתן התנאים ההכרחיים ,תוכלו להזמין תרכיבי חיסון ישירות ממשל"ט חיסונים בהתאם לצורך.
התנאים הכרחיים ,הינם:
 .1תנאי אחסון בטוחים לתרכיבי חיסון פייזר
 .2צוות מוסמך למתן חיסוני פייזר
 .3תיעוד החיסונים למאגר הנתונים "נחליאלי"
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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במידה והנכם עומדים בתנאים שלעיל ועל מנת לזרז את המהלך ,נבקשכם למלא את הטופס המצורף ולשלוח אלינו
חתום בהקדם לדוא"לlea.gaon@moh.gov.il :
עם קבלת הטופס ואישורו ,יועברו פרטיכם למשל"ט חיסונים להמשך תהליך ישיר מולו.
בברכה
לאה גאון

ממונה תחום בקרה ארצי גריאטריה קורונה
מנהלת מגן אבות ואימהות

ד"ר אירית לקסר

מנהלת מגן אבות ואימהות
ראש אגף גריאטריה
חטיבת הרפואה

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 הגר מזרחי ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר דודו דגן ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר רם שגיא ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מגר' הדס רותם  -מנהלת אגף הרוקחות
ראש המשל"ט – נועם ויצנר
ראש מכלול בדיקות – עירם אמתי
ראש מכלול חיסונים – לילך שמיר
נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
ד"ר שגית ארבל אלון  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
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ירושלים 9101002
call.habriut@moh.health.gov.il
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פרופ' בשארה בשארת ,חטיבת הרפואה
רופאים מחוזיים ונפתיים
גריאטריים מחוזיים
דובר המשרד
עו"ד מיטל גבאי ,ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות ,הלשכה המשפטית
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
איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
ד"ר גלית קאופמן ,מנכל"ית בית בלב
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

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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ת.ד1176 .
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טופס בקשה לקבלת תרכיבי חיסון פייזר לחיסון עצמאי
קוד מוסד

שם מוסד

כתובת מלאה

שם מנהל מוסד

נייד מנהל מוסד

חתימה וחותמת
מנהל מוסד

אחסון וטיפול בתרכיבי חיסון פייזר:
אני __________________(שם) ____________ (מס' רשיון) הרוקח האחראי בבית החולים
________________ מצהיר בזאת כי קבלה ,אחסון ושינוע החיסון בבית החולים נעשים לפי נוהל  126של אגף
רוקחות ונשמרים תנאי אחסון נאותים .
נתוני האחסון המאושרים לתכשיר על ידי היצרן :



החיסון תקף  5ימים ( 120שעות) בטמפרטורה של  , 2-8OCספירה זו מתחילה בעת ההוצאה מהקפאה אצל
הספק.



בהנחה שהחיסון יוצא מההקפאה ביום המסירה ,בית החולים יאחסן את החיסון במקרר תרופות בהתאם
לנוהל  126של אגף רוקחות בטמפרטורה בין  . 2-8התוקף של החיסון יהיה  96שעות מרגע קבלת החיסון
מהספק.



בקבוקון חיסון לא מהול -תקף עד שעתיים בטמפרטורה של . 8-25OC



אין להוציא ולהחזיר בקבוקוני חיסון מהמקרר.



בקבוקון חיסון שיצא מהמקרר יש לדלל ולהשתמש.

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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בקבוקון מהול עד שש שעות בטמפרטורה של . 2-25OC



ניתן להחזיק בקבוקון לא מהול שעתיים בטמפרטורה של , 8-25OCלמהול ואז עוד שש שעות בטמפרטורה
של  , 8-25OCסה"כ מקסימום עד  8שעות בטמפרטורה של עד 25OC



בכל מקרה אין לחרוג מה  120שעות המותרות.

צוות מוסמך לחיסון:



הנהלת המוסד תמנה אח/ות שתעבור הדרכה ע"פ ההנחיות המצורפות



באחריות המנהל/ת הרפואי/ת ומנהל/ת הסיעוד לוודא שמבצעי החיסונים עברו את ההכשרה יודעים
מבינים ומיישמים את ההנחיה כנדרש



יש לתעד אישור זה בתיק העובד



במידה ומתעוררות שאלות ניתן להתייעץ עם צוות הלשכה.



אין לחסן ללא למידה והכרות עם הפרוטוקול המפורט בקישור



הנהלת המוסד בשיתוף מנהל שירותי רוקחות והנהלת הסיעוד ימנו איש מקצוע האחראי על תוכנית
השלמת החיסונים שישמש איש קשר לנושא זה.

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
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אני __________(שם) ,תעודת זהות ___________ :מספר רישיון _______ :המנהל/ת הרפואי/ת של המוסד
ואני ____________(שם) תעודת זהות ___________:מספר רישיון __________:מנהל/ת הסיעוד של המוסד
מצהירים כי אלו הם שמות אנשי הצוות אשר עברו הכשרה לביצוע חיסוני פייזר ,מבצעים זאת כנדרש בהנחיות
ויתעדכנו בכל חידוש ועדכון הנוהל.

שם אחות ______________:ת.ז _____________:.מספר רישיון________________ :
שם אחות ______________:ת.ז _____________:.מספר רישיון________________ :
שם אחות ______________:ת.ז _____________:.מספר רישיון________________ :
שם אחות ______________:ת.ז _____________:.מספר רישיון________________ :
שם אחות ______________:ת.ז _____________:.מספר רישיון________________ :

אחות מעשית לא תוכל לבצע את החיסון.
תיעוד חיסונים:
 .1המוסד מחובר למערכת נחליאלי

 .2המוסד זקוק להדרכה בנושא תיעוד חיסוני קורונה – כן/לא
במידה וכן ,ציינו שמות האנשים הממונים לתיעוד החיסונים:
שם מלא ___________ :נייד _____________:תפקיד_______________ :
שם מלא ___________ :נייד _____________ :תפקיד_______________ :

 .3במוסד כבר קיים איש צוות המיומן בתיעוד חיסוני קורונה – כן/לא
במידה וכן ,ציינו:
שם מלא ___________ :נייד____________ :
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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שם מלא___________:

נייד_____________:

איש הקשר להזמנת חיסונים (רצוי רוקח)
שם מלא

תעודת זהות

מספר נייד

כתובת דוא"ל

תפקיד

חתימה

בברכה

לאה גאון

ממונה תחום בקרה ארצי גריאטריה קורונה
מנהלת מגן אבות ואימהות

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
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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 הגר מזרחי ,ראש חטיבת הרפואה
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
מגר' הדס רותם  -מנהלת אגף הרוקחות
ראש משל"ט קורונה – נועם ויצנר
ראש מכלול בדיקות – עירם אמתי
ראש מכלול חיסונים – אלי בוקובזה
נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
פרופ' נמרוד מימון ,פרוייקטור מגן אבות ואימהות
ד"ר שגית ארבל אלון  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה
פרופ' בשארה בשארת ,חטיבת הרפואה
רופאים מחוזיים ונפתיים
גריאטריים מחוזיים
דובר המשרד
עו"ד מיטל גבאי ,ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות ,הלשכה המשפטית
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
איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
ד"ר גלית קאופמן ,מנכל"ית בית בלב
יוסי קפלן ,ממונה קורונה ,איגוד בתי האבות
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צוות אגף גריאטריה
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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