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 2022אוקטובר  27        
   ' חשון תשפ"גב              

 984377222 ימוכין:ס  
 : לכבוד

 :"תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות
 מנהלים רפואיים

 מנהלות סיעוד
 מנהלים אדמיניסטרטיביים

 
 שלום רב, 

 
 שמירה על כללי מניעה למען העלאת מוגנות הדיירים -עדכון הנחיות הנדון: 

 
לתחלואת חורף כפולה, החל השבוע קמפיין הסברתי נרחב בערוצי התקשורת במסגרת ההערכות 

 לעידוד התחסנות כנגד קורונה ושפעת.

נגד תחלואה קשה ותמותה באוכלוסיות כאפקטיבי בנוסף לחיסונים שהם כלי מניעתי חשוב ומוכח 
 אנטיגן.סיכון, אנו רואים חשיבות רבה להקפדה על שאר כללי המוגנות, לרבות בדיקות 

 מחקירות אפידמיולוגיות שנעשו ע"י פקע"ר ומסקרים אקראיים שהתבצעו במוסדות עולה כי 
מוסדות שהקפידו על בדיקות אנטיגן למבקרים ולא הסתפקו בהצהרה על בדיקה שלילית, בלבד, 

 כניסת תחלואה בהצלחה. ומנע

מגן אבות "ו "למגן ישרא"רבית על בריאותם של דיירי המוסדות, הנהלת ילמען שמירה מ
 , רואה חשיבות רבה:"מהותיוא

 לעודד בדיקות אנטיגן למבקרים .א

 עטיית מסכה ע״י איש צוות או מבקר בטיפול אישי ובקרבת דיירים .ב

 לעודד צוותים ודיירים להתחסן כנגד קורונה ושפעת .ג

 להנגיש טיפול תרופתי לכל מאומת קורונה .ד

 השפעת בפורטל הדיגומים באופן הבא: זכירכם, עליכם לדווח על ביצועי חיסוניהכמו כן, ל

 כניסה לפורטל דיגומים .1

 כניסה לכפתור "דיווחים" .2

 כניסה ל"דיווח על חיסוני שפעת" .3
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שיח בה תפרטו : סה"כ דיירים, סה"כ עובדים, סה"כ דיירים שהתחסנו, -תפתח תיבת דו .4
 סה"כ עובדים שהתחסנו

 נטישימו לב על דיווח לפי קוד המוסד הרלוו  מוסדות משולבים: .5

 

 בברכה                                                                 

 ד"ר אירית לקסר                                                                ד"ר נטלה בלינסון     

  
 ראש האגף לגריאטריה                                         מנהלת מחלקה לקביעת סטנדרטים 

                                   ומנהלת מגן אבות ואימהות                                                               גריאטריהאגף הב       
                                                                                                                                       

 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
   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 

 נועם ויצנר  –ראש המשל"ט 
 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 

 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
 "ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטיתעו

 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
 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות

 מורחב צוות אגף גריאטריה
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