י"א ניסן ,תש"פ
 5אפריל2020 ,
סימוכין176821620 :

לכבוד  :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :מוקד תמיכה טלפוני
משרד הבריאות פתח מוקד תמיכה לסיוע רגשי עבור הצוותים הרפואיים ,ובני משפחות
המטופלים.
מצורפים הפרטים ,אודה לכם על הפצת המידע לידיעת כלל העובדים והמשפחות.
מחזקת את ידיכם.
בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר אורלי וויינשטיין ,פרוייקטורית בענייני קורונה
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
דובר המשרד
פרופ' יהודה כרמלי ,מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
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משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
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ירושלים 9101002
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סמירה מסראוה אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים
איילת גרינבאום ,ראש אגף שירות
חן ונדרסמן ,מנהלת תחום פניות
פרופ' בעז לב ,יו"ר הצט"מ
פרופ' מיכאל שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בי"ח שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ראש אגף רפואה ,שירותי בריאות כללית
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים בלשכות
ציפי נחשון גליק מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים סיגי אבראבנל ,אחות מתאמת ארצית בתי אבות ,אגף בכיר –אזרחים ותיקים משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
נדב לחמן לזר מנהל אגף בכיר -נכסים וחברות ,משרד הבינוי והשיכון ,נדב לחמן לזר
מר רוני עוזרי ,א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
מר משה טולדו א.בא .ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
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אנחנו כאן בשבילכם
כי רק ביחד נתגבר
צוותים רפואיים ,עובדי וגמלאי מערכת הבריאות ,ומשפחות יקרות
בימים אלו אנו מתמודדים בעבודה ובבית עם אתגרים חדשים בצל הקורונה .כולנו חווים
תחושות ורגשות שמוגברים עם אי הוודאות.

אנו ,פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ממערכת הבריאות ,נמצאים למענכם במוקד
התמיכה של משרד הבריאות.

02-5080099
ראשון עד חמישי
10:00-18:00

ל י ד י ע ת כ ם :
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