
   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  החטיבה לעניני בריאות
  

  

מס __200843/__:'חוזר

חשון"ט,ירושלים ט"תשס,ו
2008,נובמבר13

מס __'ג/132/__:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי  מנהלי

הרפואיים האגפים חולים–מנהלי קופות

מד א"הנהלת

לעובד:הנדון חצבת נגד חיסון בריאותהשלמת י

מס:סימוכין 11.9.07:מיום25/2007'חוזרנו

מס 26.3.08:מיום13/2008'חוזרנו

שבסימוכין לחוזרנו נגדקבלתולאחר,בהמשך החיסון לקבלת המועמדים מספר על הדיווח

חצבת,במוסדכםחצבת נגד משולב בתרכיב עובדיכם חיסון את להשלים מתבקשים -הנכם

נובמבר(MMR)אדמת-חזרת חודש .2008במהלך

הבריאות לעובדי החיסונים משגרת חלק הינו זה של.חיסון החוזרות ההתפרצויות לאור

חשיבות קיימת בישראל לחצבת זהרבה במועד .השלמתו

שראל מחברת ישירות להזמין יש התרכיב יש.את כך בטללשם לקוחות לשירות 'לפנות

.09-8922056/66:'מס

תארי בארץבשל הנמצא התרכיב של התפוגה העובדים,ך חיסון השלמת את לסיים יש

מ יאוחר ולא .30.11.08-בדחיפות
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לח לדווח אוקטובר"אבקשכם במהלך במוסדכם שחוסנו העובדים מספר על לא,2008מ

.7.12.08מיוםיאוחר

לידי זה חוזר תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל .עת

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

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

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

המשרד חשב
המשפטיתהיועצת

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
ה קהילתיתלאגףמנהל רפואה

ביטחון בכיר אגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל
ראשית פיזיותרפיסטית
ב ריפוי ארצית עיסוקמפקחת

ומשק מינהל תחום מנהל

  



לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

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
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 תקציב,רכז האוצר–יםאגף משרד
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
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


