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מס _200817/_:'חוזר

ה"תשס,ניסן'ג,ירושלים
2008,אפריל8

מס _132/__:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

אינדיבדואלית:הנדון הודעה מחייבות מחלות רשימת עדכון
מס:סימוכין 15.3.07:מיום9/2007'חוזרנו

הפ שבסימוכין בחוזרנו לידיעתכם שהועברה השעה הוראת כי בזאת להודיעכם כההננו
קבועה .להוראה

סעיףלע,לפיכך העם'א11פי בריאות המחייבות,1940לפקודת המחלות לרשימת נוסף

אנטרובקטריצה ממשפחת חיידקים ידי על הנגרם זיהום אינדיבידואלית כגון(הודעה

קרבפנםיםהעמיד,)אנטרובקטר,קולי.א,קלבסיאלה מקבוצת  לאנטיביוטיקה

Enterobacteriaceae (e.g, Klebsiella, E.coli, Enterobacter) infection, resistant to carbapenem class 

antibiotics 

חלה הדיווח הנחובת החיידקים של מעבדתי בידוד סמך .ל"על

תוך לדווח להקפיד האבחון12אבקשכם על שנודע משעה בריאות,שעות מפקודת כמתחייב

.העם
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תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה .חוזר

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר    ל

לתכנון"מנכ/ס בכיר רפואהל מוסדות ובינוי
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
מידע לשרותי האגף ומחשובמנהל

רפואי ומידע רישום תחום מנהלת
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

חרום לשעת האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
ראשית הכללית"קופ–אחות ח

במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד
ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

  



הבריאות תקציבים,רכז האו–אגף צרמשרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11829

 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


