
 

 

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

 א' באדר, התשפ"ג                                                                                     
22/2/2023 

 73005323 סימוכין:
 

 מהות"יתפוצת מוסדות " מגן אבות וא לכבוד :
 מנהלים רפואיים 

 מנהלות סיעוד
 םאדמיניסטרטיביימנהלים 

 
 רב, שלום

 צו ביטול עטית מסכה, ועוד -הנחיות  עידכוןהנדון: 
 

 :16.2.23תאריך מטה ההסברה למאבק בקורונה החל מע"י עדכונים שפורסמו להלן ה

 "מגן אבות ואימהות"חובת עטית מסיכות במוסדות רפואיים ובמוסדות ביטול  .1

 "אבות ואימהותמוסדות מגן "בדיקת קורונה למבקרים בכניסה לביטול החובה ל .2

חובת עטית מסיכה בדרך למקום בידוד )רלוונטי רק ו חובת הבידוד הביתי על מאומתים לקורונה .3
 עד להודעה חדשה.או  /ו, 15.5.23לתאריך ה עד  כנהתימשלמאומת( 

לכן מומלץ בעת קיום  מטופל,אנו מדגישים שקיימת חשיבות קלינית לעטיית מסיכה בעת מגע קרוב עם 
 מגע שכזה שהצוות / מבקרים יעטו מסכה.

לצורך העברת מטופל לביה"ח כללי,  *8007מוקד מוסדות בטלפון  1.3.2023החל מתאריך  שימו לב
 יעבוד:

 .22:00בבוקר ועד לשעה  7:00ה משעה  –בימי א 
 בלבד. 17:00ועד לשעה  7:00משעה בימים שישי ושבת 

 ." )מד"א(שירותי ההצלה"לישירות יש לפנות  -ויהיה צורך בהעברת מטופל  יעבודבשעות שהמוקד לא 

 דשה.דיגומי סקר ימשיכו עד להודעה ח

 יש להמשיך לדווח על מאומתים באנטיגן בפורטל.

 ,בברכה 

      

 ד"ר אירית לקסר                                         ד"ר נטלה בלינסון
 מנהלת "מגן אבות ואימהות"    אבות ואימהות"מנהלת רפואית "מגן 

 ראש האגף לגריאטריה  מנהלת המחלקה לקביעת סטנדרטים בגריאטריה
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 : עתקיםה

 משה בר סימן טוב, מנכ"ל  משרד הבריאות 
 גן ישראל מ פרוייקטורפרופ' סלמאן זרקא, 

 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 

 יטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםסמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרד
   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 

 נועם ויצנר  –ראש משל"ט קורונה 
 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 

 לילך שמיר –ראש מכלול חיסונים 
 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום

 ד"ר שגית ארבל אלון , רופאה ראשית, משרד הרווחה 
 ונפתייםרופאים מחוזיים 

 גריאטריים מחוזיים
 דובר המשרד

 מפקדת אלון, פקע"ר, צמ"מ חקירות
 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 

 ועם פירוגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כלליתד"ר אבינ
 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

 צוות אגף גריאטריה
 בריאותגב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול ה

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
 גב' אוריאן שמואל, משרד השיכון

 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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