כ"ג סיון תשפ"ב
 22יוני 2022
סימוכין804381922 :

לכבוד:
מנהלי המוסדות הגריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :דיגום באיגום

לאור פניותיכם ביממה האחרונה בנושא הנדון ,מבקשת להביא לידיעתכם ,כי:
 .1שיטת הדיגום הנוכחית הינה יחס איגום 1:10
 .2בדיגומים בהם יחשפו  3מאומתים ומעלה ,ב PCR-או באנטיגן ,יבוטל האיגום בדיגום
ההתפרצות העוקב.
 .3האיגום יבוטל גם אם יצטברו  3תוצאות חיוביות ומעלה בשני דיגומים עוקבים.
 .4חברות הדיגום מיודעות ומונחות לפעול כך.
לצד זאת ,מנהלי המסגרות או מי מטעמם ,יהיו אחראים לוודא שהנחיה זו ממומשת
במסגרתם בעת הדיגום.
 .5כמו כן ,כדאי לדעת כי יחס האיגום נקבע על פי מדד תחלואה אובייקטיבי (אחוז בדיקות
חיוביות בכלל מערך מגן אבות ואימהות) .שינויי סף של המדד קובעים את יחס האיגום או
ביטולו.
בכל שינוי לכשיתרחש ,תעודכנו.
בברכה
לאה גאון
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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
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
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
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