י"ב באב ,התש"פ
02/08/2020
אסמכתא122320243020 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים בקופות החולים
שלום רב,
הנדון :מתנדבים במחלקת קורונה ובאתרי טיפול בחולי קורונה
מתוך ניסיונם של מספר בתי חולים ,מאושפזים במחלקות קורונה יכולים להיתרם רבות
ממתנדבים שיסייעו במחלקה ,יסעדו את החולים ובוודאי את אלא שמרותקים למיטתם.
לציין כי על פי המלצת הצט"מ ,הסיכון שמתנדבים שהינם מחלימים ממחלת הקורונה ידבקו
בשנית -קטנים ולכן ,העמדה שאומצה על ידנו היא כי ניתן לאפשר במחלקות קורונה התנדבות
של אנשים שעברו החלמה מתועדת ,בצירוף סרולוגיה חיובית .מתנדבים אלו יכולים לסייע
מאוד במחלקות הקורונה .על המתנדבים לעבוד עם המיגון המלא הנדרש באותו אתר.
קליטת המתנדבים תתבצע על פי חוזר מנכ"ל  6/2016שעניינו הפעלת מתנדבים במערכת
הבריאות בשגרה ובחירום .לרבות ביטוח מתנדבים כנדרש באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
היה ולמתנדב אין תוצאות בדיקה סרולוגיות ,ניתן לבצע את הבדיקה בבית החולים.
כמו כן יש להחתים את המתנדב על הסכמה לבצע את התפקיד.
אני קוראת לבתי החולים להשתמש במחלקות הקורונה בנפש חפצה במשאב זה של מתנדבים
שהחלימו מהנגיף.
בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
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העתקים:
חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין – שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
מר קובי צורף – ראש מטה שר הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
גב' אילת קדר – עוזרת למנהל הכללי
ד"ר ארז און – ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים
ד"ר בעז לב – יו"ר הצט"מ
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר שרון אלרועי פרייס – ראש שירותי בריאות הציבור
פרופ' יהודה כרמלי – מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית
ד"ר סיגל ליברנט טאוב – ראש אגף רפואה כללית
גב' ענת לייכטר – מנהלת תחום התנדבות
מר חיים גיטלר  -עוזר של הרב פירר
אלוף מיל' רוני נומה
ד"ר אורלי ויינשטיין – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שרותי בריאות כללית
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