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 כ' באדר, התש"פ
16/03/2020 
 156833920122אסמכתא: 

)במענה נא ציינו אסמכתא(
 לכבוד

מנהלי בתי החולים הכלליים
 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

שלום רב,

-טיפול באוכלוסיות חסרות מעמד אזרחי ובאוכלוסיית קצה הנדון:
COVID 19בעקבות מגפת ה 

מפגש עם מגוון ארגוני סיוע לאוכלוסיות חסרות מעמד  15/3/20משרד הבריאות קיים בתאריך 

אזרחי בישראל ולאוכלוסיות קצה )מעורבים בזנות, מכורים לסמים, חסרי בית וכדומה( בהקשר 

עם סיכון גבוה לסיבוכים כתוצאה מהידבקות בנגיף  ה. מדובר באוכלוסייCOVID 19מגפת ה של 

 ולהדבקה מרובה של אנשים בסביבתם. 

לכלל הפונים, מכלל הסיבות,  נחוץלתת את כל המענה ה נדרשנבקש להביא לתשומת ליבכם כי 

כמו כן, על  במחלה.בדגש על פונים לחדרי המיון עם תסמינים אשר יכולים להעיד על הדבקות 

יש לציין  כל תושב.לבמסגרת הפונים למוקד הקורונה, כמו זו  הלאוכלוסייצוותי מד"א לתת מענה 

חולים קלים, שלא יכולים להמשרד מאתר מסגרות מתאימות לצורכי בידוד חשודים לנגיף או כי, 

 לשהות בביתם. 

לו, זאת מתוך דאגה א אבקש את שיתוף הפעולה המלא שלכם במניעה וטיפול באוכלוסיות

 לבריאותם ולבריאות הציבור. 

בברכה, 

  ד"ר ורד עזרא     
ראש חטיבת הרפואה

 /...2

בתוקף לא
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 העתקים:
 משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב, המנהל הכללי,

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות 
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים, משרד הבריאות
 משרד הבריאות ליברנט, ראש אגף רפואה כללית, –ד"ר סיגל טאוב 

 הבריאות ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד
 ד"ר ציון שלוסברג, מנהל המחלקה לטיפול באוכלוסיות מיוחדות, משרד הבריאות

 דר' שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות, משרד הבריאות
 , שרותי בריאות כלליתמנכ"לד"ר אהוד דודסון, 

 כללית בריאות שירותי ,חולים בתי חטיבת וראש ל"סמנכ , שרף מיקיפרופ' 
 ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים, אגף הרפואה חטיבת בתיד"ר יוסי נוגה, 

לא בתוקף                                            
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