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  החטיבה לעניני בריאות
  

  

מס _6/20040_:'חוזר

חשון"כ,ירושלים ז"תשס,א
2006,נובמבר12

מס __200/01/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי

אשפוז:הנדון למחלקות מורשים לא אנשים כניסת איסור
מס:סימוכין הכללי המנהל 5.8.97:מיום10/97'חוזר

מס הכללי המנהל 9.5.01:מיום12/01'חוזר

שבסימו לחוזרים מורשיםבהמשך לא אנשים כניסת של ארועים על הודעות ובעקבות כין
על להקפיד אבקשכם אשפוז :למחלקות

תמונה.1 עם זיהוי תג לענוד להקפיד והמרפאות החולים בבית העובדים .על

לצוות.2 מוכרים ולא למטופלים קשר להם שאין אנשים לנוכחות לב לשים יש
של הבטחון לאנשי כך על .ח"ביהולהודיע

פרסומי.3 חומר חלוקת לאשר ואין למחלקות מסחריות חברות נציגי כניסת למנוע יש
.למטופלים

זר.4 לגורם כתובותיהם את או המטופלים שמות את למסור .אין

אלה מהוראות חריגה של מקרה המוסד,בכל של הביטחון צוות את מיידית לזמן יש
לטיפולם הנושא את .ולהעביר
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במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק  המנהל
הכלליהמשנה למנהל

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

הציבור קבילות נציב
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
כל לרפואה האגף ליתמנהל
ביטחון בכיר אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

חרום לשעת האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
מינהל תחום ומשקמנהל

למעבדות 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
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ה במפגרהרופא לטיפול האגף הרווחה-ראשי 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

בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המ"יו המועצה הרפואית–דעיתר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל


