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מס ___200821/__:'חוזר

אייר"כ,ירושלים ח"תשס,ד
2008,מאי29

מס __200/03/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

חום:הנדון בנפגעי טיפול
מס:סימוכין 18.2.97:מיום16/97'חוזרנו

גבוהים חום לעומסי והתחזית לטובה עלינו הבא הקיץ ולקראת שבסימוכין לחוזרנו בהמשך
ה לאור מצוכן הקודם בקיץ חום מכות מקרי של המרובה שבסימוכין"ארעות חוזרנו שנית .ב

למשך חום במכת חשוד כל של האישפוז וחובת טיפול מתן חשיבות את להדגיש 48ברצוננו
לפחות הפגיעה,שעות מתסמיני חלק ספיקת,CPKערכי(שכן ואי כבד באנזימי הפרעה
חריפה לאחר)כליות להופיע .שעות36-48-כעלולים

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

ולמש"מנכ/ס למנהל בכיר אנושל    אבי

ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל
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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

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

להב האגף איכותמנהלת טחת
פנים ביקורת אגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

הסיעודאחראית על בגריאטריה–ארצית
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 האוצר–אגף משרד
ה"יו בישראלר הרפואית הסתדרות
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(8-121/11848

 
 

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

  


















