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   ' חשון תשפ"גב              

 966277922 ימוכין:ס  
 : לכבוד

 מנהלי המוסדות הגריאטריים
 מנהלים רפואיים

 מנהלות סיעוד
 מנהלים אדמיניסטרטיביים

 
 שלום רב, 

 
 התרופה "טמיפלו" לטיפול בשפעת אספקתהנדון: 

 
כחלק מהערכות לתחלואת חורף , מנהלת מגן אבות ואימהות פועלת להעלאת המוגנות של הדיירים 

 והעובדים במסגרותיה, באמצעות חיסונים ואספקת טיפול תרופתי הן לקורונה והן לשפעת.

תחל חלוקת התרופה "טמיפלו" לטיפול  בשפעת, ממחסני  אנו מבקשים להודיעכם כי בשבוע הקרוב
שעת חירום של משרה"ב  למוסדות משרד הבריאות ולאלה המשולבים עם מסגרות תשושים )בתי 

 אבות/רווחה(. התרופה מיועדת לדיירים בלבד.

 :האספקה תתנהל באופן הבא

ילות( למחלקה חב 10יחידות טיפול ) =  10הקצאת מלאי ראשוני למוסדות לפי מפתח של  .1
חבילות( תוספת למוסד המשולב עם  10יחידות טיפול ) 10)סיעודית/תשושי נפש( + 

 .כדורים לחולה( 10תשושים.  )יחידת טיפול/חבילה = 

ובכפוף להזמנה ישירה של המוסד ממשל"ט  50% -נתן עם ירידת מלאי ביהקצאה נוספת ת .2
 לוגיסטיקה באמצעות לינק זה: 

https://forms.gle/AqX1EAiYVFddiWvW9  הדבק לגוגל(-)העתק 

 שעות מרגע ההזמנה: 48אספקה תתבצע עד 

האספקה תתבצע באמצעות חברת הובלה בדומה לאספקת אנטיגן ותיידע את מנהל/ת  .3
 המוסד או אנשי הקשר מטעמם על מועד הגעתה.

 המורשים לקבלת התרופה במוסד הינם רוקח המוסד ו/או אחות ראשית.  .4
 אנא הערכו לקבלת האספקה כך שהמורשים לקבלת התרופה ינכחו במועד המתואם.

 :האינדיקציה לשימוש בתרופה
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 .קיימת הוכחת התפרצות של תחלואת שפעת בישראל בהנחיית ראש חטיבת רפואה מב"ר .1

טפל בלבד ובהתאם לחוזר הערכות חורף של חטיבת הטיפול יינתן בהנחיית הרופא המ .2
 .(ו נספח מצ"בהבריאות המעודכן. )

 .יש לשלול קורונה טרם קביעת האבחנה לשפעת ומתן טמיפלו טיפולי .3

 תיעוד מתן "טמיפלו":

 יש לתעד מתן "טמיפלו" טיפולי באופן פרטני )שמי( בפורטל הדיגומים.  .1
 הדרכה תשלח בנפרד בהמשך.

 
 *8007מהות בטלפון יזמינים במוקד מגן אבות וא לכל שאלה, אנו

 

 

 בברכה                                                                 

 ד"ר אירית לקסר            לאה גאון             

  
                                  ראש האגף לגריאטריה        ממונה תחום בקרה ארצי גריאטריה קורונה                   

                                         ומנהלת מגן אבות ואימהות נהלת מגן אבות ואימהות                                         ימ       
                                                                                                                                     

 

 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 
 לתייםד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממש

 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
   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 

 נועם ויצנר  –ראש המשל"ט 
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 עירם אמתי –בדיקות ראש מכלול 
 לילך שמיר –ראש מכלול חיסונים 

 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

 לשכה המשפטיתעו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, ה
 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

 ודיור מוגן גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות
 איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל

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