מגן אבות
ואימהות
תכנית לאומית למתן מענה להגנה
על דיירי מוסדות הגיל השלישי
המטה למאבק בקורונה

פרופ' רוני גמזו
מנהל פרויקט מגן אבות ואימהות
 | 20.4.2020משרד הבריאות

תקציר
התחלואה מנגיף הקורונה ( )COVID19מתבטאת בתחלואה קשה ושיעורי תמותה גבוהים בעיקר באוכלוסייה
המבוגרת וזאת עם מחלות כרוניות .המוסדות לאשפוז וטיפול באוכלוסייה הקשישה בכל מדינה מהווים את אזור
הסיכון הגדול ביותר עקב השילוב של הגיל המבוגר ,מוגבלות גופנית וקושי קוגניטיבי ומנטלי יחד עם מסגרת
קבוצתית שיכולה להביא למקדמי הדבקה גבוהים .אם נוסיף לכך ,חוסר יכולת לסגור את גבולות המוסד עקב
צוות רפואי ומטפלים שמגיעים מחוץ לכותלי המוסד ,הטרוגניות גבוהה של מוסדות ,היקף מטופלים ומטפלים
גבוה (מעל  ,)100,00מסגרות שחלקן ציבוריות ופרטיות ,מסגרות שאינן תמיד יציבות כלכלית  -מקבלים אתגר
לאומי מורכב לכל מדינה .בישראל יש להוסיף לכך את העובדה שמדובר במסגרות המפוצלות לארבעה
משרדי ממשלה ,שישה סוגי מסגרות שונים אחד מהשני ,משרדים שפועלים במסגרת מחוזות בחלוקה שונה
ובעלות פרטית וציבורית.
האתגר בהצלחה בהתמודדות עם נגיף הקורונה נעוץ בהקטנת התחלואה של האוכלוסייה הקשישה ,בראש
ובראשונה אלו המאושפזים במוסדות .לכן עיקר הדגש באסטרטגיה הלאומית ,עיקר תשומת הלב ,עיקר
משאבי הניהול ,הביצוע ,אמצעי ההגנה ,הבדיקות ,התחקור האפידמיולוגי ,משאבי כח אדם ,ציוד וכסף
צריך להיות מופנה למוסדות אלו ובמיוחד אם יש שאיפה ל"אסטרטגיית יציאה" .היכולת של המדינה לעמוד
ב X-נדבקים ליום תלויה במורכבות הנדבקים; שיעורי התחלואה והעומס הגבוהים ביותר יגיעו מאוכלוסיית
הקשישים במוסדות ויקטינו מיכולת המדינה לעמוד בעומס תחלואה שהיא המחיר של חזרה רחבה לשגרה.
זה הזמן לכוון מחדש משאבים גם מבתי החולים הכלליים לתוך בתי החולים לאשפוז ממושך ,כדי לשפר את
תנאי ההתמודדות שם ,ובכל אספקט בהקשר של תוכנית הפעולה בקורונה.
התוכנית הכתובה כאן כוללת עשרה עקרונות "ברזל":
1 .ניהול :ניהול אחיד ממטה ממשלתי אחד ,שמוציא הנחיות ,פועל למול אירועים ,מנטר ומפקח וכפוף
למטה הטיפול בקורונה בממשלת ישראל .לידו אחריות ניהולית ברורה ומוגדרת של המחוזות ,פקע"ר,
רשויות ומנהלי המוסדות.
2 .תרחיש :ניהול התרחיש ,ניטור ובקרה במערכות  BIמוסדרות במטרה לזהות מגמות ולטפל בהם מבעוד
מועד" .לא כבוי שריפות".
3 .מיטות :הקמה של מיטות לטיפול או אשפוז/דיור של חולי קורונה מרוכזות המחלקות ייעודיות בכל
המסגרות :מר"ג (בכולם-גר' פעילה על סוגיה השונים) ,סיעודי ,תשוש; בהיקף המתאים לתחזית.
4 .תורת עבודה :הגדרת משימות השגרה ,הגדרת התפרצות וניהולה בלו"ז מהיר ,חד ,בו סדרת הפעולות
והאחריות לכל גורם ברורה ומבוקרת; תוך הקפדה תחקור מהיר ומניעת התפשטות ההדבקה ותמיכה
מכל הבחינות במוסד.
5 .בדיקות :הרחבת בדיקות המעבדה בדרוג של מוסד עם התפרצות ,אך גם סיקור במוסדות ללא התפרצות
ע"פ תעדוף של עדיפות למטפלים ועדיפות למיקום אזורי עם חדש כלשהו .יצירת יכולת מעבדתית בכל
מר"ג.
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6 .משאבים :מטה המספק ומממן את כל המשאבים הנדרשים :פתרון בעיות כח אדם ,הקמת מחלקות,
 ,PPEחיטוי ,וכל צורך לוגיסטי לרבות מימון בדיקות ומכשור .בנוסף אמצעי הסברה והדרכה.
7 .מוקדים :מוקד למתן מענה למוסד ובני המשפחה :אחד ,זמין ,מקצועי ,לומד ומסייע.
8 .הסברה :מוקד מידעי ודוברותי אחיד ,המעביר מסרים לציבור ולתקשורת תוך חיזוק האמון באופן הטיפול
באתגר.
9 .תקציב :הסדרה תעריפית ,תקציבית של סוגיות רבות לרבות כח אדם והעסקה למניעת קריסת מוסדות
פרטיים.
10.תמיכה רגשית :יש למצוא פתרונות להשפעות של בידוד ,הקטנת ביקורים והקטנה של הפעילות התומכת
והחברתית של אוכלוסייה חלשה זו.
המרכיב האחרון הוא עמידה על אחריות ניהולית של כל הדרגים ושותפות בעמידה באתגר גם עם גופי מגזר
שלישי .אין להרשות דחיקת האחריות בין המטה ,למחוזות ,למנהלי הרשתות והמוסדות .ההצלחה כאן תלויה
בניהול נוקשה ,לא מתפשר ,יסודי ,יורד לכל פרט וצופה מראש ,תוך תהליך של ניהול סיכונים עתידי.
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י"ז בניסן ,התש"פ
 11אפריל 2020
סימוכין203871120 :
(במענה :ציין סימוכין)

לכבוד
פרופ' רוני גמזו
מנהל המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
תל אביב
שלום רב,
הנדון :כתב מינוי  -פרויקטור לתחום הטיפול בבתי האבות באירועי נגיף הקורונה
הריני למנותך לפרויקטור שיוביל את נושא הטיפול בכלל בתי האבות על סוגיהם ,במטרה להבטיח
מתן טיפול מיטבי לאוכלוסיית הקשישים השוהים במוסדות אלו מול התפשטות הנגיף.
במסגרת עבודתך כפרויקטור אתה מתבקש לגבש תכניות פעולה לטווח קצר ולטווח ארוך ,להתערבות
במקרים של הדבקה במוסד ומניעת הדבקה והתפרצות נוספת.
אנא החל את פעילותך בנושא באופן מיידי.
אני מודה לך על התגייסותך.

בכבוד רב,
משה בר סימן טוב

העתק :ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
מר מאיר בן שבת ,ראש המועצה לביטחון לאומי

המנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
mankal@moh.health.gov.il
טל 02-5080000 :פקס02-5655966 :

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il
Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966
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פרק  - 1תיאור כללי
מגן אבות ואימהות " -כבד את אביך ואת אמך"
בתאריך  11.4.2020מונה פרופ' רוני גמזו ע"י מנכ"ל משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,לפרויקטור
תכנית "מגן אבות ואימהות" .מטרת התכנית היא להבטיח את החוסן הלאומי ולהגן על אוכלוסיות הקשישים
ואוכלוסיית בעלי המוגבלויות השוהים במסגרות החוץ ביתיות תוך מתן טיפול מיטבי בראיה לאומית כוללת ,אל
מול התפשטות מחלת ה .COVID-19
מטה מגן אבות כולל מנהלים מתחומי המוסדות הגריאטריים במשרדי הממשלה השונים בנוסף לסיוע של
צה"ל (פיקוד העורף וכוחות נוספים) וגורמי הביטחון שנוספו למשימה .האתגר הוא תכלול של כלל הגורמים
כדי לייצר תכנית עבודה יומית מסודרת ,המספקת את כל הנדרש למוסדות להתמודד עם מגפת הקורונה,
יום-יום בשבועות הקרובים .למשרדי הממשלה השונים נהלים מקצועיים והנחיות כלליות וספציפיות לתקופה
זו .כאשר כלל הנהלים כפופים לנהלים המקצועיים של משרד הבריאות.
הנהלים מתעדכנים מעת לעת ומתפרסמים באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה השונים ,להלן קישור
לאתרים הרלוונטיים:
משרד הבריאות https://tinyurl.com/ydf5x5cb -
משרד הרווחה https://tinyurl.com/ya76atjc -
משרד השיכון https://tinyurl.com/y8fmshob -
משרד העלייה והקליטה https://tinyurl.com/y94sw24e -
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להלן מיפוי המסגרות החוץ ביתיות לפי סוגיהם ואוכלוסיית היעד ,ועל פי המשרדים האחראים לרגולציה של
המסגרות.
מס' מסגרות ודיירים לפי משרד
מספר
המסגרות

מס' דיירים/
מאושפזים

%

משרד הבריאות בתי"ח
גריאטריים לסוגיהם*

גריאטריה פעילה

256

24,448

27%

משרד רווחה -בתי אבות*

תשושים ועצמאים

112

4,976

6%

משרד רווחה  -דיור מוגן פרטי*

עצמאים (ותשושים)+

95

15,150

17%

סטטוס הדיירים

שם משרד

אנשים בתפקוד בינוני-
משרד רווחה  -מינהל מוגבלויות
נמוך או/ו התנהגות
דיור תומך
מאתגרת

189

אנשים בתפקוד בינוני-
משרד רווחה  -מינהל מוגבלויות
גבוה או/ו התנהגות
דיור בקהילה  /הוסטל ודירות
מאתגרת

8,777

10%

468

8,626

10%

משרד השיכון  -מקבצי דיור

עצמאים (ככלל)

120

13,787

15%

משרד הקליטה  -מקבצי דיור

עצמאים (ככלל)

75

13,140

15%

משרד הקליטה  -מרכזי קליטה

עצמאים (ככלל)

8

759

לא בסיכום

1,315

88,904

100%

סה"כ

* תתכן חפיפה בין מסגרות (מוסד סיעודי עם מחלקת תשושים ועם דיור מוגן)
אחוז דיירים לפי משרד

עליה וקליטה
1 %
בריאות
%
שיכון
1 %
רווחה בת״א
%
רווחה דיור מוגן
1 %

רווחה מנהל
מוגבלויות
%
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פירוט שרותי המשרדים ומאפייניהם
משרד הבריאות
בתי חולים גריאטריים
בתי חולים גריאטריים הם מוסדות רפואיים הכוללים מחלקות מהסוגים הבאים (חלקם או כולם):
 .אמחלקות לטיפול גריאטרי ממושך  -גריאטריה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
 .במחלקות לטיפול גריאטרי פעיל  -סיעוד מורכב ,הנשמה ממושכת ,טיפול תומך (הוספיס) ,גריאטריה תת-
אקוטית (גריאטריה חריפה ,פנימית גריאטרית) וגריאטריה שיקומית.
השירותים הרפואיים והתקינה הנדרשים במחלקות אלה ,לסוגיהן ,מוגדרים בחוזרי ונהלי משרד הבריאות.
רגולציה :הרישוי והפיקוח על בתי"ח גריאטריים (כמו על כלל בתי החולים) היא בהתאם לפקודת בריאות העם
 ,1940ולתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) תשכ"ו  ,1966 -וכן הם מחויבים בחוזרי ונהלי משרד הבריאות
לסוגיהם ,לרבות קובץ הנהלים של האגף לגריאטריה .משרד הבריאות ,בהובלת האגף לגריאטריה לגבי בתי
חולים אלה ,עורך בקרה על מוסדות אלה .תעודת הרישום הניתנת לפעילות בתי החולים היא לתקופה מוגבלת
וחידוש הרישוי כפוף לתהליכי הבקרה והפיקוח מטעם המשרד ,ותהליכי אכיפה במידת הצורך.
מימון האשפוז :מימון האשפוז בבתי החולים הגריאטריים הוא בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,1995
על פי סוג המחלקה.
 .אבמחלקות לטיפול גריאטרי ממושך (סיעודיים ותשושי נפש) המימון הוא על פי התוספת השלישית לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,וסיוע משרד הבריאות במימון ניתן בהתאם ,כפוף להשתתפות המאושפז ובני
משפחתו ,כמפורט בחוזר מנכ"ל .8/2018
 .בבמחלקות לטיפול גריאטרי פעיל המימון הוא על פי התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וניתן
ע"י קופות החולים ,עם השתתפות עצמית לגבי אשפוז סיעודי מורכב ,כמפורט שם וכמתעדכן בחוזרי
האגף לפיקוח על קופות החולים .יתר המחלקות לגריאטריה פעילה הן ללא השתתפות עצמית.
אוכלוסיית היעד :ההחלטה על אשפוז במערך הגריאטרי תלוי במצב הרפואי-תפקודי של האדם .על פי חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,האשפוז הגריאטרי אינו מוגבל לקשישים.
בגריאטריה ממושכת (סיעודיים ותשושי נפש) בפרט ,סיוע במימון האשפוז הסיעודי ע"י משרד הבריאות
(אשפוז ב"קוד") כפוף להחלטת וועדת סיווג בראשות הגריאטר המחוזי כי המאושפז בסטטוס המתאים וזקוק
למסגרת אשפוזית-מוסדית מסוג זה .בנוסף ,כאמור ,נדרשת השתתפות המאושפז ובני משפחתו .ביתר
המקרים  -המימון ע"י גורמים מבטחים אחרים או במימון פרטי .מבחינת גיל  -ניתן להתאשפז מגיל  18ומעלה
(מתחת לגיל זה השהות היא ככלל במסגרות הרלבנטיות של משרד הרווחה) ,אך בפועל כ 95%-מהמאושפזים
הם בגילאי  65ומעלה.
בגריאטריה פעילה (במחלקות לסוגיהן) האשפוז תלוי באישור הקופה שהמטופל בסטטוס המתאים וזקוק
למסגרת אשפוזית מסוג זה .במקרי מחלוקת  -משרד הבריאות מכריע .במחלקות אלה ניתן להתאשפז בכל
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גיל (לילדים יש מחלקות מתאימות) עם זאת ,בפועל ,מרבית המאושפזים במערך הם קשישים.
מספר מוסדות האשפוז :כיום יש  256מוסדות אשפוז במערך הגריאטרי ,ברישוי ופיקוח משרד הבריאות.
ב 69-מתוכם ( )27%יש גם מחלקות לתשושים המפוקחות על ידי משרד הרווחה (מוסדות "משולבים").
מרבית בתיה"ח עם מחלקות לגריאטריה ממושכת נמצאים בהסכם התקשרות עם משרד הבריאות ויכולים
לאשפז מטופלים ב"קוד" סיעודי.
מספר מטופלים :בכלל בתיה"ח הגריאטריים לסוגיהם מאושפזים כ 25,000-מאושפזים ,מתוכם כ21,000-
הם סיעודיים ותשושי נפש ,ומתוך אלה  -כ( 13,500-כ )64%-הם ב"קוד" סיעודי.
מספר מוסדות

מספר דיירים

 %דיירים מתוך
הסה"כ

מחוז צפון

45

3183

13.0%

מחוז חיפה

44

4615

18.9%

מחוז מרכז

66

7206

29.5%

מחוז תל-אביב

48

4642

19.0%

מחוז ירושלים

26

1793

7.3%

אשקלון

11

1648

6.7%

באר שבע

16

1361

5.6%

256

24448

100.0%

מחוז

סה"כ

משרד הבריאות
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משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
בתי אבות לאזרחים ותיקים  -עצמאיים ותשושים
בתי אבות לאזרחים ותיקים עצמאיים ותשושים ,באים לתת מענה לאזרחים ותיקים הזקוקים למסגרת מוגנת
ואשר השירותים בקהילה אינם עונים לכל צרכיהם.
סל השירותים :כולל בתוכו דיור ,מזון ,מענה לצרכים נפשיים רפואיים ופארה רפואיים (כמפורט בתקנות)
פעילויות פנאי תרבות ,שמירה ובטיחות .מנהלי המעונות מחייבים לפרט את כל השירותים שהם מעניקים
במסגרת ולהעביר לידיעת האזרח הוותיק בטרם כניסתו.
רגולציה :בתי האבות פועלים תחת חוקים ותקנות המסדירים את פעילותם.
1 .חוק הפיקוח על המעונות ,תשכ"ה 1965 -מגדיר אלו מסגרות מחויבות ברישיון הפעלה מטעם המשרד
ואת התנאים לקבלת הרישיון.
2 .תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות
לזקנים) ,תשל"ז  ,1977 -מגדירות את תקן עובדי בית האבות ,כישוריהם והגדרת תפקידיהם.
3 .תקנות הפיקוח על המעונות (תנאי המגורים והטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים),
התשס"א  ,2001 -מגדירות את הדרישות המבניות ,תהליך קבלת דיירים ,והשירותים להם הם זכאים.
האגף הבכיר לאזרחים ותיקים אחראי על מתן רישיון ופיקוח שוטף על כל בתי האבות לעצמאיים ותשושים.
אוכלוסיית היעד :אזרחים ותיקים עצמאיים ותשושים ,שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה,
התשס"ד ,2004 -נשים מגיל  62וגברים מגיל  .67אזרחים הוותיקים המעוניינים לבחון את זכאותם להשתתפות
במימון המגורים בבית אבות ,יכולים לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה הם מתגוררים,
בה תיבדק נזקקותם וזכאותם בהתאם להוראת התע"ס .4.8
מספר בתי אבות :כיום יש  112בתי אבות לעצמאים ותשושים ,ברישוי ופיקוח האגף הבכיר לאזרחים ותיקים.
ב 69-מבתי אבות אלו ( ,)57.5%ישנן גם מחלקות לאוכלוסייה סיעודית או תשושת נפש המפוקחות על ידי
משרד הבריאות(.מוסדות "משולבים") 89 .מבתי האבות שברישוי ( )79.5%נמצאים בהסכם התקשרות עם
משרד הרווחה ויכולים לקלוט דיירים מושמי רווחה.
מספר מטופלים :בבתי האבות מתגוררים כ 5,000-אזרחים ותיקים עצמאיים או תשושים ,כמחציתם (כ)700-
מושמי רווחה.

12

מגן אבות ואמהות  -תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי

להלן הנתונים בפילוח לפי מחוז:
מספר
בתי אבות
סה"כ

מספר בתי"א
משולבים,
עם מחלקה
סיעודית

מספר בתי"א
בהסכם
התקשרות
רווחה*

מספר
דיירים
בפועל

מתוכם
דיירי
רווחה

שיעור
דיירים
(מבפועל)

שיעור
דיירי
רווחה

מחוז
דרום

9

7

9

262

202

5.3%

7.4%

מחוז
מרכז

43

31

29

2,302

1,170

46.3%

42.9%

מחוז
ירושלים

13

10

13

696

461

14.0%

16.9%

מחוז
צפון

47

21

38

1,716

892

34.5%

32.7%

סה"כ

112

69

89

4,976

2,725

100%

100%

* קולטים דיירים במימון רווחה

דיור מוגן (פרטי)
דיור מוגן הינה תצורת מגורים המיועדת לבני הגיל השלישי בגיל  65ומעלה ,הבוחרים לגור בקהילה של בני
גילם .מתחמי דיור מוגן מאפשרים לציבור זה מגוון שירותים בתחומי הפנאי ,התרבות ואחרים .חלק מהשירותים
מוגדרים מעצם חוק הדיור המוגן וחלקם שירותי רשות בהתאם למוגדר בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
המודל הכלכלי הקלסי הושתת על פקדון כספי  /דמי כניסה בסכומים שונים ,בהתאם למיקום הדיור ,רמת
התשתיות וסוגי השירותים שהוצעו לדיירים ,ועל דמי אחזקה חודשיים קבועים .כיום קיימים מודלים כלכליים
שונים המשלבים אפשרויות דמי כניסה נמוכים עד אפסיים יחד עם דמי אחזקה חודשיים גבוהים.
הפקדון נשחק בשיעור של כ 3.5%-בממוצע לשנה במשך  12שנים ובמקרה פטירה ,של הדייר/ת לפני תום
תקופת הפקדון מוחזרת היתרה ליורשי הדייר/ת .חוק הדיור המוגן  2012והתיקון לו ב  2018על התקנות
החלקיות שתוקננו עד כה ,הם המגדירים את פעילות הממונה על הדיור המוגן ,תחת האגף הבכיר לאזרחים
וותיקים שבמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים .תחום הדיור המוגן כולל בתוכו  95מסגרות,
כ 15,000-דיירים וכ 7,000-עובדים אשר בפיקוח הממונה על התחום ,מרכז התחום ושלוש מפקחות אזוריות.

מינהל מוגבלויות
אוכלוסיית יעד :הם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,אנשים על רצף האוטיזם ,אנשים עם מוגבלות
חושית ,אנשים עם נכות פיזית ,אנשים עם הנמכה קוגניטיבית ,על כל רצף התפקודים ולאורך מעגל חייהם.
מטרה :לספק לאדם עם מוגבלות תנאי דיור מותאמים ואיכותיים שיאפשרו לו להתפתח בהתאם ליכולותיו
וליהנות מאיכות חיים ראויה.
משרד הבריאות
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מסגרות דיור תומך ומסגרות דיור בקהילה בפריסה ארצית ,המספקות מגוון רחב של פתרונות מגורים עבור
אנשים עם מוגבלויות שונות ,בהתאם לרמת התפקוד של האדם ורמת התמיכה והמוגנות לה הוא זקוק.
רמת תמיכה  -מתייחסת ליכולת לניהול עצמי ולרמת האוטונומיה.
רמה מוגנות  -מתייחסת לרמת ההשגחה הנדרשת בכל הקשור לפגיעה של האדם כלפי עצמו ואל מול הסביבה.
מעונות מיועדים לאנשים עם מוגבלות בכל הגילאים ( מוגבלות שכלית התפתחותית ,לקות קוגניטיבית,
אוטיזם ונכויות פיזיות וחושיות ) עם רמת תפקוד בינוני  -נמוכה או אנשים עם מוגבלות ברמת תפקוד גבוהה
אך עם התנהגות מאתגרות הזקוקים לרמת השגחה ומוגנות גבוהה
מעון  /פנימייה  -מסגרת כוללנית הפועלת  365ימים בשנה הנותנת מענה של  24/7כולל מענה של מרכז יום
ו/או תעסוקה לאוכלוסייה הבוגרת.
הוסטלים  /מערכי דיור  /דירות ומכינות  -אנשים עם מוגבלות לרוב צעירים ובוגרים ,מוגבלות שכלית
התפתחותית ,לקות קוגניטיבית ,אוטיזם ונכויות פיזיות וחושיות ,עם רמות תפקוד בינוני עד גבוהות (ברב
תחומי החיים ) שזקוקים לרמות תמיכה והשגחה בנוניות -נמוכות.
הוסטלים  -מסגרות דיור בקהילה עד  24דיירים ,בדרך כלל לאנשים בתפקוד בינוני-גבוה.
מערכי דיור  -רצף של מסגרות דיור בקהילה בהם דירות הכשרה ,הוסטלים ודירות המיועדות לאנשים בתפקוד
גבוה .רצף שמטרתו הכנה למעבר לדירות עצמאיות בקהילה עם סל תמיכות וליווי מקצועי.
מכינות לחיים עצמאים  -תכנית מעבר לצעירים בגלאי  ,18-25שסיימו לימודיהם וזקוקים לתוכנית הכשרה
והכנה למעבר מבית הספר לחיים הבוגרים .במכינות דגש להקניית מיומנויות והכנה להשתלבות בקהילה
ובעולם העבודה.
דיור מוגן

הוסטל

מערך דיור/
דירת לוין

פנימיה

סכום כולל

%

דרום

90

88

315

620

1,113

6%

חיפה והצפון

125

798

2,228

3,953

7,104

41%

247

1,832

1,127

3,206

18%

תל אביב והמרכז

25

1,206

1,672

3,077

5,980

34%

סכום כולל

240

2,339

6,047

8,777

17,403

100%

ירושלים
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משרד הבינוי והשיכון :מקבצי דיור (דיור מוגן ציבורי)
תיאור התכנית :בתי דיור לגיל הזהב כוללים דירות במסגרת דיור ציבורי ,המהווים מענה עבור קשישים ועולים
מחוסרי דיור .הדירות הן בנות חדר וחצי או שני חדרים .בכל מבנה של מקבץ דיור כזה יש דירה המיועדת לאם
הבית וכן מועדון ,חדרי חוגים וגינה מטופחת .את בתי הדיור מוביל צוות תחזוקה שבראשו עומדת אם הבית.
רוב בתי הדיור מנוהלים בעבור המשרד על ידי חברות ממשלתיות וחלקם על ידי חברות פרטיות.
אוכלוסיית היעד :זכאים לקבל את השירות :קשישים יחידים או זוגות ,חסרי דירה או דיירי דיור ציבורי,
המתקיימים מקצבת זקנה והשלמת הכנסה .עצמאיים בתפקודם (האבחנה התפקודית שלהם היא שהם
אינם מפריעים לעצמם או לזולתם) ,וועדת אכלוס והתאמה קבעה כי הם מתאימים לפתרון מסוג זה .ועדה
זו מורכבת מנציג משרד הבינוי והשיכון ,נציג משרד העלייה והקליטה ,נציג החברה המנהלת ,עובד סוציאלי
מטעם הרשות המקומית ורופא או אחות .פתרון זה אינו מיועד ליחידים או לזוגות אשר ילדיהם מתגוררים עמם.
בכל בית ישנה עובדת סוציאלית במשרד חלקית וכן פעילות תרבות ופנאי בהיקף של  14-16שעות בשבוע,
במועדון משותף (לא מתקיים במצב החירום הנוכחי) .מרבית הדיירים (כ )85%-הינם יוצאי ברית המועצות
לשעבר ,והיתר ותיקים ויוצאי אתיופיה .הבתים פרוסים בכל הארץ ,מאילת בדרום ועד צפת בצפון.
מספר מקבצי הדיור של משרד השיכון ומספר הדיירים בהם:
משרד הבינוי והשיכון מנהל  120בתי דיור לגיל הזהב הכוללים כ 12,000-דירות שמהן בדרך כלל שני שלישים
דירות בנות חדר וחצי ,ושליש דירות בנות שני חדרים .ומתאכלסים בהן כ 14,000-דיירים.
צוות קבוע

מטפלות

מספר
מקבצים

דיירים

שיעור מסך
דיירים

דן

131

1,034

29

3,167

23.0%

דרום

152

1,373

29

3,651

26.5%

חיפה

185

1,197

29

3,686

26.7%

ירושלים והמרכז

124

709

24

2,186

15.9%

פיקוד מרכז

8

30

1

128

0.9%

צפון

58

302

9

969

7.0%

סה"כ

658

4,645

13,787

100.0%

מחוז

משרד הבריאות
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משרד העליה והקליטה :מקבצי דיור לעולים קשישים
מקבצי הדיור של משרד הקליטה הינם בניינים בבעלות פרטית שהמדינה שכרה אותם לצורך אכלוס קשישים
עולים .הבעלים של המקבץ אחראי על ניהולו .הקשישים במקבצים מנהלים משק בית עצמאי ,חסרי דירה,
ומתקיימים מקצבאות הזקנה  +השלמת הכנסה או ,לחילופין ,מקצבה של הרשות לנכה מלחמה בנאצים.
הקשישים במקבצים מנהלים משק בית עצמאי ,חסרי דירה ,ומתקיימים מקצבאות הזקנה  +השלמת הכנסה
או ,לחילופין ,מקצבה של הרשות לנכה מלחמה בנאצים .ע"פ הנוהל :קשיש שזכאי לחוק סיעוד יכול להתגורר
בדירה כל עוד הוא עצמאי בניהול משק הבית ולא זקוק לסיוע  .24/7קשיש סיעודי ,הזקוק לסיוע  ,24/7יוצא
למסגרות של משרד הבריאות ועד לקבלת הקוד ,הוא שוהה יחד עם המטפלת במקבץ.
המקבצים כוללים :דירות (דירות סטודיו) בהן הקשיש אחראי על תשלום החשמל ,המים והארנונה .גודל הדירה
נטו ליחיד 25 :מ"ר ,לזוג 36 :מ"ר .גודל הדירה ברוטו בממוצע 45 :מ"ר .בכל דירה יש מקלחון (במקרים בודדים
ישנה אמבטיה) ,שירותים ומטבחון .הדייר מרהט ומצייד את הדירה בעצמו .במקבץ יש מועדון .גודל המועדון
נקבע ,בדרך כלל ,לפי מטר לדירה כפול מספר הדירות .בכל מקבץ קיימים גלאי עשן ובחלק גדול מהם גם
ספרינקלרים .הצוות העובדים במקבץ כולל אם בית ,עובד תחזוקה ועובד ניקיון .ישנם מקבצים (מעטים) בהם
מספר רב יותר של עובדים .בקבצים אין נוכחות של צוות רפואי לרבות עו"ס או אחות.
סה"כ דיירים13,140 :
מספר מקבצי דיור

מספר דיירים

שיעור מסך דיירים

מחוז
דרום

20

3,605

27.4%

חיפה

15

2,687

20.4%

ירושלים

3

739

5.6%

מרכז

21

3,917

29.8%

צפון

9

1,442

11.0%

תל-אביב

7

750

5.7%

סה"כ

75

13,140

100.0%
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פרק  - 2סטטוס ותרחיש ייחוס
מעבודות שונות בעולם עולה כי חלק משמעותי ( )42-57%מהתמותה מ COVID19-מקורו מתחלואה בבתי
אבות .עם זאת ,שיעורים קטנים ( )0.2-3.2%מאוכלוסיית השוהים במוסדות אלו אובחנו כחולים .להלן פירוט
הממצאים העולים מהמחקרים השונים:

מדינה

🇧
🇨 צרפת
🇮 אירלנד
🇮 איטליה
🇪 ספרד
בלגיה

Deaths of care home
residents linked to
)COVID-19 (N

% of total COVID-19
deaths

% of care home
beds

1405

42

0.8

6177

45

0.7

156

54

0.5

9509

53

3.2

9756

57

2.5

תרחיש הייחוס
מספר מצטבר של מטופלים ואנשי צוות שנדבקו

משרד הבריאות
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מטופלים ואנשי צוות שנדבקו לפי תאריך

כפי שניתן לראות מהנתונים ,אופן ההדבקה של המטופלים הוא ספורדי ולא לינארי וכפי שניתן לראות עכשיו
גם לא מאריכי .לפיכך בזהירות רבה ובהערכה שמרנית ניתן להכין את המערכת לקצב גידול לינארי וע"פ
ההערכה של הכנת  300מיטות נוספות תוך  6שבועות ו 1,000-מיטות סה"כ בטווח של עוד חודשיים.
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פרק  - 3תמונת מצב
התפרצויות ותחלואה במוסדות (מטופלים ומטפלים)
תמונת המצב כוללת התייחסות לכל המערך החוץ ביתי כאחד .יש לציין שנערכו בדיקות לבעלי סימפטומים
וכן דיגום של כל הדיירים במוסדות והעובדים גם ללא סימפטומים.
להלן פירוט מידע אודות תחלואה ותמותה במוסדות בריבוד לפי משרד ,בתאריך :18/4/2020
מוסדות
עם דיירים
מאומתים

מוסדות עם
צוות מאומת

סה"כ מוסדות
מאומתים

מספר דיירים
מאומתים

מספר
אנשי צוות
מאומתים

משרד
הבריאות

26

34

44

303

106

בתי אבות -
רווחה

7

6

8

36

23

דיור מוגן -
רווחה

3

3

5

3

3

משרד העלייה
והקליטה

1

3

4

1

3

משרד השיכון

3

3

34

מינהל
מוגבלויות

8

10

18

28

38

סה"כ

48

56

82

405

173

סוג מסגרת

הקמת מיטות קורונה במוסדות והתפוסה בהם
עקרון ההפעלה הוא:
 .איש להמעיט במוסדות בהם נמצאים חולים בקורונה ,יש צורך לרכזם במחלקות ייעודיות (במאפיינים
השונים (גר' פעילה ,סיעודי ,תשוש ,מוגבלויות)
 .ביש להביא לכך שבכל המר"גים ( )14יהיו מחלקות קורונה ייעודיות
 .גיש להמעיט ולייחד כיוצאים מן הכלל מצבים שמטופל נשאר במוסד
 .דהחמרת מצב – יש לטפלו כמו כל מטופל אחר לרבות העברה לבי"ח כללי
 .ההשארות בדיור מוגן או במקבץ דיירים – רק ע"פ אישור מיוחד ,לא ככלל

משרד הבריאות
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הוקמו מחלקות למטופלי קורונה הנותנות מענה על פי חומרת המחלה:
 .אמחלקת קורונה קל סיעודי ,האשפוז מתבצע במערך האשפוז גריאטרי .כוללת מטופלים ללא תסמינים של
חום ,שיעול וקוצר נשימה ,או בעלי הסתמנות קלינית קלה .הטיפול במחלקה זו כוללת מתן טיפול סיעודי
לחולים ,וזאת תחת מיגון מרבי .במידה וחלה החמרה בתסמינים הנשימתיים יש להעבירו ל"מחלקת
התפרצות קורונה בינוני" או לחלופין לבי"ח כללי.
 .במחלקת קורונה בינוני עד מונשם ["מחלקת התפרצות במר"גים"] :כוללת מטופלים בעלי תסמינים חריפים
של שיעול וקוצר נשימה ,המלווים בירידה ברמת החמצון ונזקקים לתמיכה נשימתית .הטיפול במחלקה זו
מחייבת את הצוות הרפואי והסיעודי לשהייה ממושכת במגע צמוד למתן טיפול סיעודי אישי לחולים ,וזאת
תחת מיגון מרבי .כאשר חלה החמרה במצב המטופל ויש צורך בהנשמה יש להעביר את המטופל לבי"ח
כללי.
 .גמחלקת קורונה תשושים :מחלקה שתאפשר ריכוז של חולים תשושים.
להלן מערך מחלקות הקורונה והתפוסה נכון ל:18/04/2020-
שם המוסד

מס' מיטות קורונה קל
מיטות

בפועל

מס מיטות קורונה בינוני

מיטות
פנויות

מיטות

בפועל

מר"ג דורות

36

*35

1

מר"ג שהם

32

*31

1

מר"ג נאות התיכון

36

38

1

מר"ג נאות המושבה

72

1

71

מר"ג בית בלב

13

6

בי"ח עמל בשרון

23

23

-

בי"ח לניאדו בית אברהם

19

19

-

מר"ג שמואל הרופא
מוגבלויות גשר

18

13

5

מוגבלויות שיח סוד

40

21

19

סה"כ

221

121

68

66

*החולים מאושפזים בסטטוס קל
סה"כ  187מאושפזים למול  289מיטות
ניתן להבין מנתונים אלו את ההכרח הזירוז פתיחת מיטות במסגרות שונות.
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פרק  - 4ניהול לאומי ,מחוזי ,ורשות מקומית
ניהול לאומי של האתגר מחייב איחוד של כלל הגורמים תחת מסגרת אחת .מטה מגן אבות .המטה יפעל
ביצועית תחת המטה הלאומי המנהל את משבר הקורונה תוך כפיפות מקצועית לכל המשרדים.
להלן מבנה המטה המוצע שכבר החל לפעול
שם

משימה

תפקיד

1

פרופ' רוני גמזו

מנכ"ל איכילוב

פרוייקטור להקמה

2

ד"ר ורד עזרא

חטיבת הרפואה

נציגת מנכ"ל

3

אורן סלומון

מל"ל

נציג המל"ל

4

מירי כהן

משה"ב

אחראית על ישיבות המטה ותכלול

5

ד"ר אירית לקסר

ראש האגף לגריאטריה

ראש האגף לגריאטריה

6

ציפי נחשון

ראש מנהל ותיקים

נציגת רווחה-ותיקים

7

חיה יוסף

ראש מנהל מוגבלויות

נציגת רווחה-מוגבלויות

8

זהבה רומנו

חטיבת הרפואה משה"ב

מנהלת מוקד התפרצויות

9

קובי חביב

מנהל בי"ח הרצוג

תמיכה ניהולית ורפואית

10

מינהל תכנון ,פיתוח ובינוי
אבי בן זקן/סיגל פרחי ללוש
מוסדות רפואה

מטה לוגיסטיקה וציוד

11

צפי הלל דיאמנט

האגף לגריאטריה

מטה כח אדם

12

ד"ר שוש גולדברג/סימה
אזולאי

מנהל הסיעוד

מטה הדרכה

13

חיים גניאל ומיקה קפלן

מטה מעבדות

14

דוד חוגי

פקע"ר

נציג פקע"ר

15

אלה טרנובסקי

מחשוב משה"ב

מטה מחשוב וBI-

16

ד"ר מעיין כץ

דוברות ושיווק משה"ב

דוברות ושיווק מטה

17

מלכה פרגר

עו"ס משה"ב

תוכנית בדידות וחוסן

18

שמואל רזניקוביץ וד"ר
עמית הופהרט

מנהל אדס' דורות

אחראי תרחיש ותחזית

19

שני דהן

משה"ב

ניהול מוקד משפחות

משרד הבריאות

21

שם

משימה

תפקיד

20

ד"ר בת שבע פורת כץ

גר' מחוזית תל אביב

נציגת הגריאטרים המחוזיים

21

ודים פרמן/שי מעוז

תקציבים משה"ב

מטה תקציבים

22

יוחנן סמואל

אגף לגריאטריה

מידע ומעבדות

23

יוסי היימן

מנכ"ל אשל

התערבות לרווחת הקשישים

24

רונן גולדשטיין

ארגון ושמרת

שותפות מגזר שלישי

25

חני שרודר

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי אחראית על עדכון הנחיות

26

שירה ארנון

חטיבת הרפואה

אחראית עדכון תו"ל

27

מיכל ברייטמן

לשכת משנה למנהל

מפקדת מוקד מוסדות

28

יעקב חן

חטיבת הרפואה

מרכז משימות לביצוע

29

פרדי סלומון

אגף גריאטריה

אחראי לוגיסטי למוסדות

הגדרת שגרות ברורות למטה ,למחוזות וליתר הגופים
להלן טבלה המרכזת את השגרות:
א

ב

ג

ד

ה

ו

8:00
סטטוס

8:00
סטטוס

8:00
סטטוס

8:00
סטטוס

8:00
סטטוס

8:00
סטטוס

11:30
פורום מנהלי מחוז

11:00
פורום ר"מ

11:30
פורום מנהלי מחוז

12:00
פורום שטח

12:00
וובינר מוסדות

12:00
פורום שטח

15:00
פורום משפחות
16:00
סטטוס

13:00
שטח דיור מוגן
16:00
סטטוס

16:00
סטטוס

16:00
סטטוס

16:00
סטטוס

16:00
סטטוס

מודל שגרה יומית לצוות גריאטריה מחוזי בזמן התפרצות מחלת ה :COVID 19
מסמך זה נועד להתוות נהלי עבודה סדורים לעבודת הרופא הגריאטרי המחוזי להתמודדות מול משבר
ביולוגי .בשל איום הקורונה יש לאחד תחת אחריותו של הרופא הגריאטרי המחוזי את מתן התמיכה המקצועי
לכל המסגרות (בריאות ,רווחה ,שיכון ,קליטה) בהם יש דיירים קשישים.
בנוסף יש להעביר מידע שוטף על כל מקרה של חולה מאומת או חשד להתפרצות (מטופל/מטפל) לרופא
הגריאטרי המחוזי מכל מקור מידע אפשרי :דיווח ישיר מהמוסדות ,דיווח מבתי החולים ,דיווח מהמחלקה
לאפידמיולוגיה וקבלת מידע ממטה מגן אבות.
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בזמן שגרה ,לשכת הבריאות מקיימת שגרת עבודה הכוללת קשר שוטף עם כלל המוסדות הנמצאים בפיקוח
הלשכה ,אוספים מידע על תשתית המבנה בו הם פועלים ,אופן הפעלתם ,מידע על תמהיל המטופלים ,כוח
האדם הקיים בם ומבצעים תרגולות של נהלי שעת חירום.

בקרת התפשטות הנגיף במוסדות
תהליך:
1 .הודעה אודות מקרה חיובי תימסר לאחות האחראית (להלן "האחות") מאחד מהגורמים הבאים :מוסדות
המחוז ו/או בתי חולים ו/או המחלקה לאפידמיולוגיה.
 2 .האחות תיצור קשר באופן מידי עם הרופא הגריאטרי המחוזי ותעדכן אותו בפרטיי האירוע ותחל בביצוע
תחקיר אפידמיולוגי.
3 .הרופא הגריאטרי המחוזי ירכז דיווח מסודר על פרטי האירוע וכן יגבש הנחיות ראשוניות לניהול האירוע.
4 .לאחר גיבוש ההנחיות הרופא הגריאטרי המחוזי יצור קשר באופן מידי עם המוסד הרלוונטי וינחה אותו
כיצד עליו לפעול.
 5 .לאחר מכן הרופא הגריאטרי המחוזי יעדכן בפרטיי האירוע ודרך ניהולו את הגורמים הבאים :רופא המחוז,
חמ"ל גריאטריה ,המחלקה לאפידמיולוגיה והמוסד הרלוונטי ככל שיעלה צורך.
6 .לאחר השלמת התחקיר האפידמיולוגי ,האחות תרכז את ממצאי התחקיר בדו"ח מסודר אשר יכיל את
ההמלצות להמשך ניהול האירוע ,רשימת החולים והמטפלים שבבידוד.
7 .דו"ח זה יועבר לרופא הגריאטרי המחוזי שיגבש הנחיות מותאמות לניהול האירוע ויעבירם לגורם המטפל
במוסד הרלוונטי.
8 .באחריות הרופא הגריאטרי המחוזי לבקש ,מרופאת המחוז ו/או מחמ"ל גריאטריה ,ביצוע בדיקות לנגיף
הקורונה ,במוסד בו חלה התחלואה.
9 .בסוף ניהול האירוע יוציא הרופא הגריאטרי המחוזי דו"ח אשר מסכם את פרטיי האירוע ,אופן ניהולו,
ההחלטות אשר התקבלו ,התחקיר האפידמיולוגי.
10.הדו"ח הנ"ל ישמר בתיקייה ייעודית שתפתח ברשת המשרדית.
	11.עדכון על שמירת הדו"ח בתקיה יימסר לאחות שתעדכן טבלה מרכזת של "מעקב נבדקים".
12.טבלה זו תשמר במקום ייעודי ברשת המשרדית.
13.באחריות האחות לבצע מעקב אחר תוצאות בדיקות לזיהוי נגיף הקורונה שהתבצעו במוסד ולרכזם
בטבלה של "מעקב נבדקים" ולדווח לרופא הגריאטרי.
באחריות רופא גריאטרי מחוזי:
1 .ניהול ופיקוח על צוות האחיות.
2 .עם פניית האחות הרופא הגריאטרי המחוזי יאמת את המידע יפעיל את שיקול דעתו ,יארגן דיווח מסודר
על פרטיי האירוע וכן יגבש הנחיות ראשוניות לניהול האירוע .לאחר גיבוש ההנחיות הרופא הגריאטרי
המחוזי יצור קשר באופן מידי עם המוסד הרלוונטי וינחה אותו כיצד עליו לפעול.
3 .עדכון הגורמים הבאים :הרופא המחוזי ,חמ"ל גריאטריה ,המחלקה לאפידמיולוגיה והמוסד הרלוונטי
בפרטיי האירוע ודרך ניהולו .בו זמנית לעדכון הגורמים הרלוונטיים ינחה הרופא הגריאטרי המחוזי את
האחות לבצע תחקיר אפידמיולוגי באופן מידי על מגעים בתוך כותלי המוסד.
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4 .גיבוש הנחיות מותאמות לניהול האירוע והעברתם לגורם המטפל במוסד הרלוונטי .לאחר מכן יפנה הרופא
הגריאטרי המחוזי בבקשה לביצוע בדיקות לנגיף הקורונה בהתאם להיקף הבדיקות הנדרש ודחיפותם,
הבקשה תעבור לרופאת המחוז ו/או לחמ"ל גריאטריה וכל זאת בהתאם לנסיבות האירוע.
5 .הרופא הגריאטרי המחוזי יגבש דו"ח אשר מסכם את פרטיי האירוע ,אופן ניהולו ,ההחלטות אשר התקבלו
ובנוסף את התחקיר האפידמיולוגי ,הדו"ח הנ"ל ישמר בתיקייה ייעודית שתפתח לכך ברשת המשרדית.
6 .על הרופא הגריאטרי המחוזי להיות זמין במשך כל שעות היממה לפניות מהאחות .במידה ובאופן חריג
נבצר ממנו להיות זמין למשך פרק זמן נקוב ידאג הרופא הגריאטרי המחוזי לפנות לראש אגף לגריאטריה
בכדי שימנה מחליף מקום זמני עבורו.
באחריות אחות האחראית:
1 .עם קבלת הודעה על מקרה קורונה חיובי מאחד מהגורמים הבאים :מוסדות המחוז ו/או בתי חולים ו/
או המחלקה לאפידמיולוגיה ,האחות תיצור קשר באופן מידי עם הרופא הגריאטרי המחוזי ותעדכן אותו
בפרטיי האירוע ותחל בביצוע תחקיר אפידמיולוגי.
2 .ביצוע תחקיר אפידמיולוגי באופן מידי על מגעים בתוך כותלי המוסד.
3 .ריכוז ממצאי התחקיר בדו"ח מסודר אשר יכלול בתוכו המלצות להמשך ניהול האירוע ובפרט רשימת
אנשים לבידוד דו"ח שתועבר ישירות לרופא הגריאטרי המחוזי.
4 .עם קבלת ההנחיה מהרופא הגריאטרי המחוזי האחות תפעל לעדכן את הטבלה המרכזת "מעקב
נבדקים" אשר תשמר במקום ייעודי ברשת המשרדית.
5 .האחות תבצע מעקב אחר תוצאות בדיקות לזיהוי נגיף הקורונה שהתבצעו במוסד ותעדכנם בטבלה
המרכזת "מעקב נבדקים".
6 .על האחות להיות זמינה במשך כל שעות היממה ,ניתן לבצע חלוקה למשמרות.
7 .במידה ובאופן חריג נבצר מהאחות להיות זמינה למשך פרק זמן נקוב תדאג האחות לפנות לרופא
הגריאטרי המחוזי בכדי שימנה מחליף מקום זמני עבורה.

קשר שוטף עם כלל המוסדות
באחריות מערך הקשר השוטף עם המוסדות
באחריות רופא גריאטרי מחוזי:
1 .ניהול ופיקוח על צוות הנציגים.
2 .בהינתן פניה חריגה אל הנציג ,הרופא הגריאטרי המחוזי ייטול אחראיות על הפניה וייתן מענה הולם לפניה.
באחריות נציג קשר שוטף במחוז:
1 .נציג הקשר יפנה באופן מסודר לכלל המוסדות על פי ימים קבועים שיוגדרו לכל מוסד.
2 .בעת הפניה יש לברר אודות חסרים בציוד מגן ,צרכים נוספים ובלתמ"ים .במקרים חריגים יפנה הנציג
ויעדכן את הרופא הגריאטרי המחוזי בפרטיי המקרה.
3 .נציג הקשר ירכז בדו"ח את סטטוס הדיווחים אשר עלו מהמוסדות וישמור את הדו"ח הנ"ל בתיקיה אשר
תוגדר לכך ברשת המשרדית.
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הדרכה והסברה
מערך הדרכה והסברה יפעל באופן שוטף בכדי שהמוסדות במחוז יהיו מעודכנים בנהלים וההנחיות אשר
מפורסמים מעת לעת על ידי משרד הבריאות והאגף לגריאטריה וזאת באמצעות הפצת הנהלים למוסדות
השונים שבמחוז תוך כדי הקפדה על קבלת אישור מתועד מכלל המוסדות כי עודכנו לגבי הנהלים החדשים.
בנוסף מערך ההסברה יפעל בצורה פרו-אקטיבית על דרך של התקשרות עם המוסדות ווידואי עם הנציג
הרלוונטי כי אכן הנציג קרא והבין את הנהל  /הנחיות החדשות.
אחריות רופא גריאטרי מחוזי:
1 .בעת פרסום נהלים ו/או הנחיות חדשות על ידי משרד הבריאות או האגף לגריאטריה על הרופא הגריאטרי
המחוזי לקרוא ולהתעדכן ולאחר מכן להעבירו לאחראי על מערך ההדרכה וההסברה.
2 .בתום יום ההפצה יקבל הרופא הגריאטרי המחוזי את הדו"ח המסכם את סטטוס ההפצה ,יעבור עליו
ויפעל בהתאם.
אחריות עובד צוות גריאטריה בתחום ההסברה:
1 .עם קבלת הנהלים וההנחיות מידי הרופא הגריאטרי המחוזי יקרא את הנהלים וההנחיות החדשים ולאחר
מכן יפיץ אותם לכלל צוות בקרה גריאטריה בלשכה ולמוסדות המחוז.
2 .יפעל בכדי לקבל אישור מתועד מכלל מוסדות המחוז כי אכן הגיע אליהם המזכר וכי נקרא על ידם .ידאג
אחראי הדרכה והסברה לרכז את האישורים בתיקייה ייעודית שתפתח ברשת המשרדית יחד עם המזכר
עצמו ודו"ח אשר מרכז את סטטוס עדכון המוסדות.
3 .באופן פרו אקטיבי ידאג אחראי ההדרכה וההסברה והצוות שתחתיו לפנות לכלל המוסדות ולוודא אל מול
הנציג הרלוונטי כי אכן הנציג קרא והבין את הנהל  /הנחיות החדשות.
4 .בתום יום ההפצה ישלח האחראי על הדרכה והסברה לרופא הגריאטרי המחוזי דו"ח סיכום מצב ההפצה.
5 .באחריות האחראי על הדרכה והסברה לרכז את המזכרים והאישורים בתיקייה ייעודית שתפתח ברשת
המשרדית ודו"ח אשר מרכז את סטטוס עדכון המוסדות.

מתן תמיכה טלפונית שוטפת למוסדות וייעוץ לגופים ממשלתיים ו/או בריאותיים נוספים
במידה ומתעוררת סוגיה או צורך הנוגעים לעניין התמודדות עם נגיף הקורונה במגזר הגריאטרי באחד
ממוסדות המחוז ו/או בגופים ממשלתיים או בריאותיים נוספים אשר הנהלת הגוף הפונה לא הצליחה ליישב
באופן מספק ועצמאי יש לפנות לנציג הגריאטריה המחוזי (להלן " -הנציג") באחד מערוציי התקשורת שיוגדרו
עם לשכת גריאטריה במחוז.
אחריות רופא גריאטרי מחוזי:
1 .ניהול ופיקוח על צוות הנציגים.
2 .בהינתן פניה מהנציג ,הרופא הגריאטרי המחוזי ייטול אחראיות על הפניה וייתן מענה לסוגיות והצרכים
שהועלו במידה והסוגיה או הצורך אשר התעוררו בפניה חורגים מתחומי הנהלים ו/או אחריותו יפנה
לגורמים הרלוונטיים (אגף לגריאטריה  /רופאת המחוז).
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3 .על הרופא הגריאטרי המחוזי להיות זמין בכל ימות השבוע בין השעות  22:00 - 7:30לפניות מהנציג.
במידה ובאופן חריג נבצר ממנו להיות זמין למשך פרק זמן נקוב ידאג הרופא הגריאטרי המחוזי לפנות
לראש אגף לגריאטריה בכדי שימנה מחליף מקום זמני עבורו.
אחריות עובד צוות גריאטריה מחוזי
1 .תפקידו של הנציג להיות זמין לפניותיהם של :מוסדות המחוז ,גופים ממשלתיים שונים ונותני שירותיי
רפואה שונים ,להוות מקור מידע מהימן ולתת מענה מקצועי ע"פ צרכיהם של הפונים וזאת בכפוף
להנחיות ונהלי משרד הבריאות ואגף הגריאטריה .במידה והסוגיה או הצורך אשר התעוררו בפניה חורגים
מתחום הנהלים ו/או אחריותו של הנציג יעביר את הפניה לרופא הגריאטרי המחוזי.
2 .הנציג ימלא בסוף כל פניה דו"ח אשר יסכם את פרטיי הפונה ,מועד הפניה ,סיבת הפנייה וסטטוס הטיפול
בפנייה.
3 .בסוף כל יום יעביר הנציג את דו"ח הפניות היומי לרופא הגריאטרי המחוזי.
4 .על הנציג להיות זמין בכל ימות השבוע בין השעות .22:00 - 7:30
5 .במידה ובאופן חריג נבצר מהנציג להיות זמין למשך פרק זמן נקוב ידאג הנציג לפנות לרופא הגריאטרי
המחוזי בכדי שימנה מחליף מקום זמני עבורו.

סיווג מצב תפקודי ורפואי של חולי וחשודי קורונה
במקרה בו נמצא כי דייר חיובי או חשוד כחיובי לנגיף במוסד:
1 .ריכוז התיק הרפואי האישי של הדייר הרלבנטי -באחריות הגורם האחראי על טיפול בחשודי  /חוליי
הקורונה במוסד המדובר ( עבור מוסדות גריאטריים  -מנהל המוסד  /מנהל רפואי  /אחות אחראית ,עבור
מוסדות הרווחה  -עו"ס)
2 .יצירת קשר טלפוני ישיר עם רכז סיווג ותפקוד רפואי בחירום (להלן " -הרכז")  -באחריות הגורם האחראי
על טיפול בחולי קורונה במוסד המדובר.
3 .תחקור הגורם האחראי במוסד במהלך השיחה הטלפונית על ידי הרכז.
4 .מיד לאחר ביצוע התשאול -הרכז יעדכן בפרטי המקרה את הרופא הגריאטרי המחוזי
5 .הרופא הגריאטרי המחוזי יבחן את המלצת הרכז ויקבל החלטה לגביי:
 .אאופן הטיפול המידי (במקרה של פינוי דחוף לבית חולים)
 .בהסטטוס התפקודי של הדייר
 .גהעברת המקרה להמשך הטיפול לידי חמ"ל גריאטריה
להלן פירוט הנושאים שבאחריות הרופא הגריאטרי המחוזי:
1 .ניהול ופיקוח על צוות הרכזים.
2 .בהינתן פניה מהרכז ,הרופא הגריאטרי המחוזי ישקול את מכלול הנתונים והמלצותיו של הרכז ויגבש
החלטה בעניין סיווג מצבו הרפואי והתפקודי של החולה  /החשוד הנדון .את החלטתו בעניין סיווג מצבו
של החולה  /החשוד והן את המלצותיו בעניין מיקום אשפוזו העתידי .בנוסף במידה וימצא לנכון כי פרטי
המקרה דורשים פינוי מידי לבית חולים ינחה על כך.
3 .על הרופא הגריאטרי המחוזי להיות זמין במשך כל שעות היממה לפניות מהרכז .במידה ובאופן חריג
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נבצר ממנו להיות זמין למשך פרק זמן נקוב ידאג הרופא הגריאטרי המחוזי לפנות לראש אגף לגריאטריה
בכדי שימנה מחליף מקום זמני עבורו.
רכז סיווג ותפקוד מצב רפואי בחירום:
על הרכז להיות בעל הסמכה רפואית מתאימה  -אחות  /רופא.
להלן פירוט הנושאים שבאחריות רכז הסיווג ותפקוד מצב רפואי בחירום:
1 .ריכוז המידע שלהלן המתקבל מהמוסדות השונים או מנציג הרווחה:
2 .פרטיי הזיהוי האישים של הדייר (שם ,שם משפחה ,גיל ,תעודת זהות ,מחלקת אשפוז).
3 .מצב רפואי עדכני (מדדים חיוניים ,תסמינים רפואיים חדים עם דגש על נשימתיים ,מחלות רקע).
4 .סטטוס תפקודי (ניידות ,שליטה על הסוגרים ,מצב קוגניטיבי והתמצאות).
5 .למלא בסוף כל פניה דו"ח אשר יסכם את פרטיי התחקור שבוצע והמלצותיו ,דו"ח זה יועבר לרופא
הגריאטרי המחוזי.
6 .זמינות במשך כל שעות היממה ,ניתן לבצע חלוקה למשמרות.
7 .במידה ובאופן חריג נבצר מהרכז להיות זמין למשך פרק זמן נקוב ידאג הנציג לפנות לרופא הגריאטרי
המחוזי בכדי שימנה מחליף עבורו.

שגרת בקרת מוכנות קורונה
צוות המחוז של בריאות ושל רווחה ,למול כל מוסד וצוותי משרדי הקליטה והשיכון נדרשים מעתה וכל  90יום
לבדוק "בקרת מוכנות קורונה" :וידוא של קיום שגרות במוסד בנושאי בקרת תנועה ,ניהול כח אדם ,ציוד מיגון,
ניקוי וחיטוי ,הערכות להתפרצות ועמידה בכל הכללים במידה ומאושפזים/דיירים חולי קורונה.

רופא גריאטרי מחוזי

סיווג תפקוד
ומצב רפואי של
חולי וחשודי
קורונה

המלצה על
דחיפות ויעד
הפינוי

מתן תמיכה
טלפונית שוטפת
למוסדות וייעוץ
לגופים ציבוריים
נוספים

הדרכה
והסברה

מעקב אחרי
תחלואה /
תמותה חריגה

ריענון נהלי
היגיינה ומיגון
ועדכון הנחיות
האגף

איתור מקרים
חריגים ע“י דיווח
מוסד ,תעודות
פטירה ומעקב
מדידות חום

חקירת המקרים
החריגים

בקרת
התפשטות
הנגיף במוסדות

קשר עם כלל
המוסדות

דיווח ישיר
מהמוסדות

דיווח מבתי
החולים

דיווח המחלקה
לאפידמיולוגיה

יידוע הגורמים האחראים  +הנחיה לבידוד מידי נרחב
 +תחקיר אפידמיולוגי ע“י צוות גריאטריה

הנחיות מותאמות אישית לניהול האירוע

הוצאת בקשה לבדיקת נשאות נגיף קורונה ע“י מסלול פרטני )מול רופאת המחוז(
או נרחב )מול חמ“ל גריאטריה( עפ“י הצורך
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תכנית פעולה לרשויות מקומיות עבור קשישים במוסדות
תכנית מגן אבות מדגישה את המחויבות הערכית של כלל הגופים לאוכלוסיית הקשישים ובכלל זה הרשויות
המקומיות והשלטון המקומי.
לאור התפקיד החשוב שיש לרשויות מקומיות בהתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה החדש ובתוך כך,
תפקידם המשמעותי בנושאי רווחה לרבות בהתייחס לרווחתם של קשישים ,זאת נוכח המיקוד הלאומי
באוכלוסיית הקשישים עקב הסיכון שלהם לשיעורי תחלואה וסיבוכים והיותם האוכלוסייה הפגיעה ביותר.
תת פרק זה נכתב לאור הניסיון שנצבר ברשויות שונות בתקופה זו .נדרשות פעולות ברמה הלאומית הנותנות
מענה לצרכים המקומיים .לשם כך נדרשת הגדרת סמכות ככל שיוחלט על כך.
לציין כי רשות מקומית לעניין מסמך זה היא לפי שטח המוסד לקשישים ולא לפי הרשות המקומית בה התגורר
הקשיש .בנוסף ,אחריות הרשות המקומית היא לא מתן מענה ברמת הפרט והמוסד אלא ברמת המדיניות
וסיוע במציאת פתרונות ברמה המערכתית.

•

אחריות הרשות המקומית היא לא למתן מענה ברמת הפרט והמוסד ,אלא ברמת המדיניות וסיוע במציאת
פתרונות ברמה המערכתית.

•

מומלץ שבכל יישוב בו ממוקם מי מהמוסדות הנ"ל ,יוקם "שולחן עגול" בהובלת הרשות המקומית ועפ"י
החלטתה ,שיכלול את מרבית מנציגי הגורמים הרלוונטיים ,ובו יידונו צורכי כלל אוכלוסיית האזרחים
הוותיקים ביישוב ,ובכללם אף אלה מהם הנמצאים במוסדות אלה.

•

למען הסר ספק  -שותפים הכרחיים לשולחן :מנהלי המוסדות ,צוות הבריאות הרשותי או מתאם בריאות
עירוני ,ככל שקיים ,נציגי הקופות ולשכת הבריאות המחוזית.

•

מוביל ה"שולחן העגול" ,יעמוד בקשר עם צוות מגן אבות המתכלל את הנושא ברמה הלאומית לשם קבלת
מידע ,לייעץ ולהתייעץ.

•

ככל שמדובר בצורכי המוסד ו/או צורכי הקשישים השוהים בו ,להוציא מקבצי דיור (ראו בהמשך התייחסות
בנפרד) המענים יינתנו ע"י גורמי המוסד ובכללם – לוגיסטיקה ,ניהול ,ביצוע ,בדיקות ,חיטוי ,תמיכה וסיוע,
וזאת עפ"י הנחיות ונהלי משרד הבריאות.

•

עם זאת ,הרשויות המקומיות ,על צוות עובדיהם ,יהיה זמין וקשוב לכל פנייה שתופנה ע"י המוסד ,ותעשינה
ככל שניתן על מנת לסייע ולהיטיב עם המצב בגינו נערכה הפנייה.

•

מענים רגשיים ונפשיים יהיו באחריות מערך השירות הסוציאלי שבמוסדות אלה (להוציא מקבצי דיור).

מקבצי דיור:

•

דיירים אלה הינם תושבי הרשות המקומית לכל דבר ועניין ,וככאלה צורכים את כלל השירותים בקהילה
חלקם ניתנים אף ע"י הרשות המקומית.

•

אוכלוסייה זו נהנית מהשירותים הניתנים בימים אלה לכלל אוכלוסיית הקשישים – ארוחות חמות ,סלי מזון,
תמיכה וסיוע נפשי.

להלן דוגמא לטיוטה לתכנית בעיר באר שבע:
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עיריית באר שבע
מטה חירום עירוני
י"ח ניסן תש"ף
 12אפריל 2020
**טיוטא**
תוכנית פעולה להקמת פורום תיאום עירוני לסיוע לבתי האבות בעיר
להתמודדות עם וירוס הקורונה

 .1הקדמה
אוכלוסיית הקשישים המתגוררת בבתי האבות ברחבי הארץ ,ובכלל זה בעיר באר שבע ,נמצאת בסיכון גבוה
להדבקות בוירוס הקורונה ולתחלואה קשה עד למקרי מוות רבים.
ההערכה היא כי ישנה סבירות גבוהה שנראה גידול בשיעור הדבקת הקשישים בבתי האבות תוך זמן קצר ,מה
שעשוי לגרום לקריסה של בית החולים.
מתוך הבנה שהקשישים הם אוכלוסייה פגיעה הזקוקה להגנה משמעותית ,יש לשלב ידיים על מנת לצמצם
ולמנוע הדבקה ולספק טיפול היקפי של הצרכים הרפואיים בצד הצרכים האנושיים ,החברתיים והנפשיים
כאחד.
עיריית באר שבע רואה חובה מוסרית להעמיד את הטיפול בקשישים בסדר עדיפות גבוה ומתוך כך ,מבקשת
להעלות את הנושא לראש סדר היום הציבורי של משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים בעלי הסמכות
והאחריות לנושא ,ולקדם שיתופי פעולה וראייה מתכללת.

 .2ההצעה
הקמת פורום תיאום עירוני המורכב מנציגות העיריה ,משרד הבריאות ,משרד הרווחה ,פקע"ר ,בתי האבות,
קופות החולים ,הביטוח הלאומי ,המרכז הרפואי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון.
תפקידו :לאתר צרכי רוחב ,לייצר "קו ישיר" ומהיר לקבלת סיוע ממשרדי הממשלה ,לסנכרן בין המידע
והפעולות הנדרשות ,לרבות צעדי מניעה והכל במטרה לצמצם את התחלואה בבתי האבות בעיר.
היות ומדובר בסוגיה ארצית ,קיים צורך בהקמת חמ"ל ארצי מתכלל שיוכל לקבוע מדיניות וייתן מענה
לצרכי רוחב ברמה הארצית .פורומים עירוניים כמוצע במסמך זו ,ידווחו לחמ"ל הארצי.

 .3תנאים מקדימים והנחות יסוד
 .אהאחריות על הטיפול המקצועי בבתי האבות בכל הנוגע לקורונה הנה בידי משרד הבריאות .פורום זה אינו
בא להחליף או לגרוע מאחריותו של המשרד ,אלא לסייע ע"י תיאום המענים ואיגום משאבים.
 .בהפורום נדרש לבסס את עבודתו על בסיס קבלת מידע שוטף על בסיס יום יומי ממשרד הבריאות ומבתי
האבות באשר לחולים ולמבודדים בבתי האבות בעיר.
 .גנדרשת הסכמת פקע"ר להעמיד צוותים קבועים למשימות קבועות.
 .דההשערה לגבי משך התקופה בנוגע לבתי האבות היא שהמצב ימשך לפחות בשנה הקרובה.
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 .המשאבים  -כדי להניע מערכות אלו נדרשים משאבים כספיים ואנושיים .גיוס המשאבים הנם באחריות בתי
האבות והמשרדים הממשלתיים.
 .ומשרד הבריאות יפעל לשחרר בטווח המידי חסמים בכדי לאפשר הכשרה וקליטה מהירה של כח עזר
מקרב הסטודנטים ממקצועות הבריאות :סיעוד ,פיזיותרפיה ,רפואת חרום ,רוקחות ,רפואה וכן סטודנטים
ממקצועות כגון עבודה סוציאלית.

 .4השיטה
 .איוקם פורום תיאום עירוני לתכלול הסיוע לבתי האבות ,בו יהיו שותפים נציגי משרד הבריאות ,משרד
הרווחה ,בתי האבות ,קופות החולים ,הביטוח הלאומי ,פקע"ר ,המרכז הרפואי סורוקה ואב"ג.
 .בהנציגים ימונו ע"י המשרדים/הגופים השונים ויוגדרו להם תחומי אחריות וסמכות.
 .גפורום זה יקבל החלטות מקצועיות ויעבוד בתיאום ובסנכרון הדדי ויהיה הפלטפורמה העירונית לטיפול
בנושא בתי האבות תוך הבטחת מימוש האחריות של הגופים השונים.

 .5רפואה
 .אתחת אחריות משרד הבריאות יוקמו מערכות תמיכה רפואיות לבתי האבות שיורכבו ממספר שכבות
בהתאם לצרכים:

•

לטיפול רפואי שוטף:

•

בדיור המוגן – קופות החולים בהם הדיירים מבוטחים יתנו מענה בתאום עם הנהלות רפואיות של
מרכזי הדיור המוגן.

•

•

במחלקות הסיעודיות – הצוות הרפואי של בית האבות.

למניעת התפרצויות :בתי האבות יפעלו על פי ההנחיות העדכניות למניעת זיהומים של האגף
הגריאטרי של משה"ב.

•

בשעת חירום בעת התפרצות באחד מבתי האבות :תבוצע התערבות מידית של צוותים מהיחידה
למניעת זיהומים של משה"ב (או כל צוות אחר שיקבע משה"ב).

•

תהליך בדיקות קורונה למסגרות חוץ ביתי לטופלים קשישים יתבצע לפי עדכון אגף גריאטרי מ
 11לאפריל .20120

•

לאחר זיהוי ובידוד מקרה מאומת קורונה ייעשו בדיקות לנשאות לכלל עובדי ודיירי בית האבות.

 .במשרד הבריאות יבצע סקירה של כלל המוסדות הגריאטריים באזור על מנת לקבוע תוכנית פרטנית מותאמת
לכל אחד מהם – התנהלות במקרה של גילוי חולה או חולים או נשאים מאומתים בקורנה ,נוהלי החלטה על
בידוד וטיפול מקומי או פינוי .יובהרו הקריטריונים לפינוי ו ואתרי פינוי המיועדים לכל מוסד גריאטרי.
 .גבתי האבות יקבלו ממשרד הבריאות תמיכה לוגיסטית סדירה של ציוד ניקוי ,חיטוי ומיגון.
 .דבתיאום עם משרד הבריאות תיפתח מלונית בבאר שבע – שתאפשר בידוד חולים מאומתים קלים מקרב
דיירי הדיור המוגן.
 .העל מנת להקטין אשפוזים וחשיפת מטופלים לבית החולים  -ייפתח קו ייעוץ לשגרה ולחירום בין המנהלים
הרפואיים של בתי האבות לבין מומחי החטיבה הפנימית והמחלקה הגריאטרית של המרכז הרפואי סורוקה.
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 .6נפש ורווחה
 .אצוותים של משרד הרווחה יאתרו מצוקות של דיירים ויעניקו באופן אישי – סעד נפשי.
 .בבהמשך יבוצעו שיחות עם הדיירים ,בני משפחה ואפוטרופסים עם מתן הסבר על המגיפה על דרכי
ההידבקות והמניעה על הסיכונים בגיל המבוגר ולגבי העדפות אישיות רפואיות של הקשישים עם תיעוד
השיחה בתיק האישי.
 .גיוכנסו טכנולוגיות שיאפשרו ביצוע תקשורת רציפה וטובה בין המטופלים הנמצאים בבידוד לבין בני
המשפחה בחוץ.

 .7סדירות ארגונית
 .אהפורום יתכנס (וירטואלית) לישיבת הערכת מצב ,מדי יום בשעה 11:00
 .בבמסגרת הערכות המצב ידווח כל נציג על ההיבטים חריגים ,בעיות הדורשות טיפול ,צרכים וכו'.
 .גבהתאם להחלטות שיתקבלו  -כל גוף ינהל את המשאבים הפנימיים שלו לטובת אספקת המענים הנדרשים.
 .דהפורום ידווח פעם בשבוע לצוות היגוי עליון שיורכב מראש העיר ,יורם הלוי ,פרופ' עמוס כץ ,פרופ' נמרוד מימון.
 .הבמקביל ,יוקמו שני צוותים נוספים:

•
•צוות קישור עירוני שיורכב מ  2-3נציגי עירייה ותפקידו להיות בקשר שוטף עם בתי האבות.

צוות רפואה ,שיעסוק בייעוץ וסיוע בכל הנוגע להיבטים הרפואיים ויהיה באחריות הגורמים המוסמכים.

צוות היגוי עליון
פורום תיאום עירוני
מוקד פניות

צוות
היגוי עליון

פורום תיאום
עירוני

רפואה

•
•

תא משאבים

מטרות הצוות

הגדרת מתווה פעולה
קבלת דיווחים מפורום התיאום בהקשר להערכות וטיפול במשברים עתידיים (מתי
ואיך מתערבים)

•
•
•
•
•
•ניתוח מצב רפואי לכל בית אבות וקביעת המלצות לטיפול
•ארגון טריאג' בבתי האבות למטרות זיהוי והפרדת בריאים מחולים
•העברת הנחיות (דף מסרים) לבתי האבות להיערכות להתמודדות עם שגרת משבר
מגבש ומתכלל תמונת מצב עדכנית כוללת המתקבלת מכל הגופים
מציף סוגיות וצרכים
מציף פערים למימוש אחריות המשרדים
איגום משאבים
מעקב ובקרה

הקורונה

קישור עירוני

•

קשר שוטף עם בתי האבות לאיסוף צרכים

משרד הבריאות
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פרק  - 5ארגון תורת העבודה
רקע ורקע משפטי
במהלך חודש דצמבר  2019דווח בעיר ווהאן ,במחוז חוביי בסין ,על תחלואה בדלקת ריאות ממקור נגיפי (חום,
שיעול ,קוצר נשימה ותסנינים דו -צדדיים בצילום חזה) .הנגיף מכונה  SARS-CoV-2ושם המחלה .COVID-19
נכון ל 13.4.20-דווחו קרוב לשני מיליון מקרים ביותר  210מדינות .קיימת העברה נרחבת ומתמשכת במדינות
רבות בעולם .מספר הנפטרים בעולם עומד כיום על  .114,000מוקדי התחלואה העיקריים של ההתפרצות
נמצאים בארה"ב ,באירופה ובאירן.
קיימת העברה מאדם לאדם ,ותקופת הדגירה המשוערת הינה  5-7ימים (הטווח נע בין  2-14יום).
המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש  ,)COVID-19( 2019הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת לפי
סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם .ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת ,מקנה למנכ"ל משרד
הבריאות ,ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו ,סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש
באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה.
בהמשך להכרזה זו ,ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות
המחלה,
נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש ( )2019בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),
התש"ף  2020 -המסדיר בין היתר את התנאים המחייבים בבידוד ,חובות הדיווח ,הגבלות על התכנסות
והנחיות המתייחסות לשוהים במוסדות בריאות ורווחה.

עיקרי צו בריאות העם עם התמודדות המגפה
בצו נקבעו ההוראות הבאות:

•

חלה חובת בידוד בית וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד לכל מי ששב מחו"ל במהלך  14הימים
שלאחר חזרתו ,וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת.

•

אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,ישהה בבידוד .חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף
שאינו עולה על  37.5מעלות צלזיוס במשך  48שעות ברציפות לפחות.

•
•אישור ליציאה ממקום הבידוד בתקופת הבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או רופא
אדם שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב בבידוד בית.

מחוזי או סגנו.

•

איסור על התכנסות והתקהלות של שני אנשים או יותר למעט אנשים הגרים באותו מקום ,וכן התקהלות
במרחב ציבורי.

•

אין לאפשר ביקורים של אורחים ובני משפחה אך מנהל המוסד רשאי להחליט על אישור ביקור לבן
משפחה אחד לזמן קצר כאשר המבקר יתמגן ,ובתנאי שיעבור תישאול ומדידת חום וחש בטוב ללא
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תסמינים חום או שיעול( .פורסם נוהל ביקורים מעודכן ,עיקרי הנוהל מצויים בפרק מוסד בשגרה)

•

חלה חובת חבישת מסיכת פה אף (מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית) במקום שהוא אינו בית מגורים.
חובה זו לא חלה על :אדם שמחמת מוגבלות נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או
שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה ,לכסות את הפה ואת האף; שני עובדים העובדים בקביעות בחדר
אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של  2מטרים לפחות; אדם השוהה בכלי רכב ,במבנה או
בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו( .פירוט
נוסף מצוי בפרק מוסד בשגרה).

•

הנחיות בגין עובד המצוי בבידוד:
 .אמעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה .מעסיק של
עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד .העובד ימסור
למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.
 .בפורסמה תעודת מחלה גורפת עבור עובד השוהה בבידוד וזאת לפי חוק דמי מחלה ,תשל"ו.1976 -
התעודה תקפה לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית ,ובכפוף להצהרה שימלא
העובד ושתצורף לתעודת המחלה הגורפת .משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה ,יהיה
תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו .בהתאם לצו ,מעסיק לא ידרוש מעובד
שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה  2לתקנות דמי מחלה ,תשל"ז.1976-
 .גנקבעה אחריות מעסיק למילוי הצהרה יומית של עובדיו ,בעניין היעדר חום או תסמינים ,שמירה על
מרחקים בין עובדים ,היגיינה ועוד .לצד זאת ,נקבע עונש מאסר של שישה חודשים או קנס למי שיפר
את הוראות התקנות ,ונתנו סמכויות אכיפה למשטרה לצורך אכיפת הוראות התקנות.

הנחות יסוד/השערות
 .אעל פי הספרות העדכנית ,העברת הנגיף הינה טיפתית או במגע .אפשרות להעברה אווירנית קיימת בעיקר
בעת ביצוע הליכים רפואיים המייצרים אירוסול.
 .בשימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש.
 .גריחוק חברתי והקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויים לצמצם את התפשטות המחלה
בישראל.
 .דיכולים להיות מקרים של  COVID-19ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה.
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מושגים והגדרות
 .אתסמינים קליניים  -חום מעל  38מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר (לא כולל
נזלת כתסמין בודד).
 .במוסד – מוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב :COVID19 -מרכז רפואי גריאטרי (מר"ג) ,בתי
חולים שיקומיים ,סיעודיים וגריאטריים ,בתי אבות ,מעונות לקשישים ,דיור מוגן ,מקבצי דיור ומוסדות דיור
של מינהל מוגבלויות.
 .גאדם בסיכון לתחלואה קשה ב - COVID-19-בן  50-69עם  2נקודת סיכון ויותר ,או בן  30-49עם  4נקודות
סיכון ויותר .זאת בנוסף לכל בני  70ומעלה .נקודת סיכון אחת (לפי מודל מכון כללית למחקר) תינתן
לקיומם של כל אחד מהבאים :מחלת לב וכלי דם ,סוכרת ,יתר לחץ דם ,עישון מצטבר של מעל  10שנות
חפיסה ,השמנת יתר ( ,)BMI>30אשפוז בשלוש השנים האחרונות למעט לידות (כל אשפוז נוסף מוסיף
נקודת סיכון).
 .דמוסדות בהם אותרה תחלואה מאומתת בקורונה – מוסד בו אובחן מקרה אחד לפחות של קורונה
(מקרה מאומת מעבדתית) בקרב דייר או עובד ב 30-יום האחרונים.
 .החולה מאומת  -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל.SARS-CoV-2-
 .וחולה חשוד  -אדם עם תסמינים של חום  38ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר
(לא כולל נזלת כתסמין בודד)
 .זדגימה  -בדיקה לצורך זיהוי הנגיף הקורונה.
 .חמגע הדוק  -חשיפה ,ללא ציוד מגן ,ושהייה במרחק של עד  2מטר ,במשך  15דקות לפחות עם חולה
 COVID-19מאומת.
 .טחולה חיובי לנגיף קורונה קל  -חולה (בהתאם להגדרת האגף לגריאטריה) חיובי לנגיף ללא תסמינים של
חום ,שיעול וקוצר נשימה ,או שיש לו אחד או יותר מהתסמינים בצורה קלה.
 .יחולה חיובי לנגיף קורונה בינוני וקשה  -חולה (בהתאם להגדרת האגף לגריאטריה) חיובי לנגיף בעל
תסמינים חריפים של שיעול וקוצר נשימה ,המלווים בירידה ברמת החמצון ונזקק לתמיכה נשימתית לא
פולשנית (מתן חמצן) או פולשנית (החדרת טובוס /טרכאוסטומיה והנשמה מלאכותית).
	.איצוות חץ  -צוות הכולל אחיות ומטפלים ממקור חיצוני ובמימון משרד הבריאות ,שיסיעו לתקופה מוגבלת
למוסד שעקב התגלות מטופלים ועובדים עם קורונה נמצא במשבר של מחסור קיצוני בכוח אדם.
	.בימחלים – חולה מאומת יוגדר "כהחלים" כאשר:

•

חולה מאומת שסבל מתסמינים:

•

העדר חום ( 38מעלות ומעלה) ללא שימוש בתרופות להורדת חום וללא תסמינים נשימתיים למשך 48
שעות לפחות וגם

•
• הבדיקה הראשונה להגדרת החלמה תילקח  7ימים לפחות מתחילת התסמינים.

שתי בדיקות שליליות ל SARS-CoV-2 -שנדגמו בהפרש של  24שעות לפחות וגם

•

חולה מאומת ללא תסמינים:

•

שתי בדיקות שליליות ל SARS-CoV-2 -שנדגמו בהפרש של  24שעות לפחות ,כאשר הבדיקה הראשונה
מהן תילקח  5ימים לפחות לאחר תאריך האבחון המעבדתי הראשון.

•

בשני המצבים ,הבדיקה הראשונה חייבת להילקח במקום בו החולה שוהה בבידוד .אם הבדיקה
הראשונה שלילית ,השנייה יכולה להילקח גם במתקן של "הבדק וסע".
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מוסד בשגרה
על מנהל המוסד ליזום ולפעול בנחישות למניעת כניסת הנגיף למוסד אותו הוא מנהל ,ולהגן על דייריו מפני
הנגיף .על המנהל לוודא שכללי המיגון ,הבידוד והטיפול נאכפים באופן מוחלט.
יש לוודא שהצוות מכיר את הכללים ופועל למניעת זיהום המוסד ודייריו .בנוסף ,על מנהל המוסד לודא כי
הצוות צופה ומבין את סרטוני ההדרכה המפורסמים באתר המשרד ,ומקפיד על יישום ההנחיות כדי לצמצם
את ההדבק שיכולה להיגרם דרך אנשי צוות העובדים במוסד.
עיקר ההנחיות הינן שמירה בלתי מתפשרת על היגיינה ,חבישת מסכות פנים בכל זמן השהייה במוסד ,ריחוק
חברתי במידת האפשר ומשמעת עצמית.
להלן הנחיות למניעה:

הגיינה ומיגון
 .אחלה חובת חבישת מסיכה פנים (כיסוי אף פה ,אין צורך במסכת  )N95כירורגית  3שכבות בכל זמן השהייה
במוסד על כלל השוהים/מטופלים/דיירים/מטפלים במוסד (למעט כאשר דייר מצוי בדירתו האישית).
למען הסר ספק ,חובת חבישת מסיכת הפנים חלה בכל החללים המשותפים – פרוזדורים ,מעליות ,חדרי
כניסה וכו'.
יש לציין כי החובה לחבוש מסיכה לא חלה על אדם שמחמת מוגבלות נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה
באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו לכסות את האף והפה.
הצוות המטפל יעבוד עם מסיכה כירורגית ,ללא שימוש בכפפות מעבר לנדרש בשגרה הרגילה ויקפיד על
היגיינת ידיים.
 .ביש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללית .בכלל זה ,יש להימנע ממגע קרוב ,לחיצות ידיים
ושימוש משותף בכלי אוכל.
 .גיש להרבות ברחיצת ידיים במים וסבון ובשימוש תכוף בתכשירי אלכוג'ל.
 .דעל מנהל המוסד להתקין בנק' רבות ככל שניתן ,עמדות לחיטוי הידיים.
 .העל מנהל המוסד לתלות שלטים ברחבי המוסד המורים על שמירה על כללי ההיגיינה וחבישת מסיכה.
 .ויש להקפיד על ניקוי אזורי ( high touchנקודות מגע תכוף) דוגמת :מעקה של מדרגות ,ידיות ,שולחנות
אוכל ,מתגי חשמל ,לחצני מעליות וכד'
 .זיש להקפיד על ניקוי וחיטוי ציוד או מכשירים בין מטופל למטופל.
 .חיש להעדיף ניקוי וחיטוי בתמיסת כלור עם דטרג'נט בריכוז  1,000חל"מ

אנשי צוות
חלה חובה על המנהל לדאוג כי בכניסה למקום עבודה ,יעמוד מישהו מטעמו ויתשאל את הנכנסים מספר
שאלות :האם אתה משתעל?; האם חום גופך  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע
האחרון?; האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים .בנוסף ,המנהל יסדיר ביצוע של מדידת חום
באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ,ולא יתיר כניסה של אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה.
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 .אעובד חולה לא יגיע למקום העבודה.
 .ב עובד המאומת לקורונה ,גם שהינו א-סימפטומטי לא יגיע למקום העבודה.
 .גהמנהל של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד,
אף אם העובד ביקש זאת.
 .דיש לתדרך את העובדים כי בעת יציאה מביתם הם מחויבים בכיסוי הפה והאף על ידי מסיכה (מסיכה
המיועדת לכך או מסיכה ביתית).
 .החלה חובה להקפיד על חבישת המסכה בכל בעת הימצאותם במוסד בדגש על הימצאותם במחלקה
ובעת מגע עם המטופלים .יש לשטוף את הידיים במים ובסבון לאחר נגיעה במסכה .יש לוודא כי העובדים
מקפידים על הנחיות המיגון וההיגיינה.
 .ובמוסד בהם מונפקים מדים/חלוק על המוסד לדאוג למתן בגדים נקיים בתחילת כל משמרת .חל איסור
על הוצאת מחוץ למוסד.
 .זאדם שעובד (במוסד) ללא מדים יקפיד על בגדים נקיים בתחילת כל משמרת.

ארגון עבודת הצוות
 .איש לנהל את פעילות אנשי הצוות כך שלא תהיה תנועה ללא צורך .תוגבל תנועת אנשי צוות בתוך
המחלקות/ביתנים/בתים ללא צורך חיוני .עובד רשאי לשהות במחלקה בה הוא עובד או באזורי המנוחה
שיוקצו .אם העובד נדרש באתר אחר ,המעבר ייעשה לאחר שיקול ואישור מגורם ממונה.
 .ביש לשמור על ריחוק חברתי  -שני מטרים בין עובד לעובד ,עם עדיפות למתחם מרווח המאפשר פתיחת
חלונות .במידה ויש מספר עובדים בחדר משותף ,רצוי ככל האפשר לפזרם לחדרים בודדים ובכל מקרה,
לא יותר מ 2-עובדים בחדר אחד .בכל מקרה בהם שני עובדים במהלך טיפול סמוכים אחד לשני (כמו
העברת מטופלים ,רחצה) יש להקפיד על מיגון והיגיינה מקסימאלית.
 .גככל האפשר ,עובדים יעבדו אך ורק במוסד אחד בלבד .במקרה בו עובד יעבוד במקום עבודה נוסף,
מנהל המוסד יערוך ניהול סיכונים וישקול באם להמשיך להעסיק את העובד.
 .דכל מנהל ,ייתן את הדעת לסוגיית הרציפות התפקודית נוכח מקרים של תחלואה או היעדרות מעבודה
בהיקפים גדולים של העובדים.
 .העל המנהל להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן -אין באמירה זאת למנוע את הפעילות של מקצועות
הבריאות עם המטופלים.
 .ורצוי לעבור לעבודה בשתי משמרות של  12שעות ביממה.
 .זהעובדים ישובצו במחלקה קבועה.
 .חהעובדים יעבדו בשיטת "ההפקדה" קבועה למטופלים באותו אשכול ,דהיינו בצוותים קבועים ללא החלפה
ביניהם.
 .טהעובדים יעבדו בצוות קבוע בכל המשמרות.
 .ייש להקפיד על הפרדת צוותים השייכים לאשכולות שונים .מרבית הדבקת אנשי צוות הם מאנשי צוות אחרים.
	.אילצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שגודלן לא יעלה על  10איש.
	.בייש לעבור להגשת מנות אוכל סגורות כאשר ארוחות יאכלו ביחידות ,לא יחד ,היות ובעת ארוחה מסירים
מסכות.
	.גייש לוודא שאנשי הצוות לא מתכנסים בחדרי שתיה ומקפידים על ריחוק חברתי זה מזה.
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קליטת מטופל למוסד
 .אאין לקבל מטופל למוסד לאחר אשפוז בבית חולים כללי (מכל סיבה שהיא) אלא לאחר קבלת תשובה
שלילית ל .COVID 19-
 .בדייר או מטפל החוזר מחופשה בביתו או שהנו חדש יש לערוך לו דיגום מעבדתי להמצאות נגיף קורונה אם
במסגרת הקופה או ביום הכניסה למוסד.
 .גיש לוודא השגחה ובידוד במשך  14יום או עד קבלת תשובת הדיגום ,בהתאם למסגרת ובמידת האפשר
בדירתו או בחדר נפרד .במשך תקופת ההמתנה ,בכל יציאה לאזורים משותפים על הדייר להקפיד על
מסיכה כירורגית .במקרה של דייר במקבצי הדיור ובדיור המוגן החוזר מבית קרובי משפחה או דייר חדש,
יש לוודא בידוד בדירתו במוסד של  14יום או עד קבלת תשובת הדיגום.
 .דעם קבלת תשובה שלילית או לאחר תקופת ההמתנה ,במידה ולא התפתחו סימפטומים נשימתיים/חום,
המטופל יועבר לחלק הכללי של המוסד .הטיפול בתקופת ההמתנה הנו במיגון מסכה כירורגית כבשאר
המחלקה.
במידה ובתקופה ההמתנה מטופל יפתח חום או תסמינים נשימתיים יש לבצע בדיקת דגימה לקורונה
הצוות יטפל בו ממוגן ע''י  :מסכה כירורגית ,חלוק חד פעמי עמיד במים ,מיגון פנים או משקפי מגן וכפפות
עד קבלת תשובת הדיגום.

ארגון הטיפול במטופלים
 .איש לצמצם זמן שהות המטופלים באזורים משותפים.
 .ברצוי להגיש את הארוחות בחדרי הדיירים .במידה וקיים במוסד חדר אוכל גדול ומרווח ניתן לאכול בו אך
יש למנוע התקהלות .יש להקפיד שהמטופלים יאכלו במרחק של  1מטר לפחות ,אחד מהשני .יש לאכול
במקבצים של מטופלים קבועים.
 .גמחלקות לתשושי נפש :מומלץ לפצל את המחלקות בהתאם לגודל ומבנה הפיזי של המחלקה למתחמים
שונים המופרדים פיזית כולל הפרדת הצוותים המטופלים.
 .דבהתייחס לטיפולים קבוצתיים ,יש לבצעם בהתאם לנהל חזרה לשגרה שיתפרסם.
 .הבמידת האפשר ,ובהתאמה למטופל ,מטופל השוהה באזור משותף יחבוש מסכת פה אף המתאימה
לציבור הכללי.

כביסה
 .אכביסה תפונה באוגר בלתי חדיר לנוזלים.
 .בעל אוגר הכביסה להיות סגור הן בחדר המטופל והן בעת השינוע.
 .ג יש לוודא שעובדי מכבסה המטפלים בכביסה בעת קבלתה ,יתמגנו על פי ההנחיות.

ביקורים
 .איש להבטיח ביקורי משפחות .על מנהל המוסד לקבוע אחראי במוסד אשר יקבע נהלים פנימים ותוכנית
ביקורים הכוללת בין היתר את תדירות הביקורים ,תיאום עם משפחות ,הבאת פרטים אישיים ועוד
 .בבכל ביקור ישתתף מבקר אחד .לא יתאפשר ביקור למבקר אשר הוא או בן משפחתו הגר עמו נמצאים
בבידוד.
 .גיש להקצות מתחם יעודי לביקורים .מומלץ באיזור פתוח .מרחב הבידוד יאפשר מרחק של  2מטר לפחות
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בין הדייר למבקר .הדייר והמבקר יחבשו מסיכות אף-פה לכל אורך הביקור ויפעלו לפי הנחיות המיגון
 .דהביקור ילווה ע"י איש צוות שיוודא שמירה על ההנחיות
 .הלעניין ביקורים במוסד שפועלות בו מחלקות יעודיות לבידוד או לחולי קורונה אין לאפשר ביקורים
במחלקות הנ"ל.
 .ודגשים למסגרות של מינהל מוגבלויות ברווחה:

•

מספר הביקורם במסגרת דיור :עד  6דיירים בתפקוד גבוה – ביקור אחד ביום ,עד  60דיירים – סה"כ 3
ביקורים ביום ,מעל  60דיירים – סה"כ  6ביקורים ביום.

•

משך הביקור יהיה  30דקות וכל דייר זכאי למקסימום ביקור בתדירות של שבועיים.

הנחיות נוספות מופיעות בנהלי הביקורים:
נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות:
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/magen/elderly-care-visits-seniors-disabledpeople.pdf
הנחיות נוספות למסגרות של מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה:
https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa-corona-policy-parental-visits-to-thehousing-administrations-disabilities

הנחיות כלליות
 .אככלל ,מומלץ בכל בעיה בריאותית לצרוך שירותים מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר
מתאפשר ובהתאם להנחיות הקופה המבטחת .כאשר נדרש לצאת לפעילות רפואית שלא ניתן לדחותה
כמו דיאליזה ,יש לקיימה תוך שמירה של מיגון מיטבי של הדייר והמטופל בזמן היציאה.
 .בתותר כניסה לסוכנים וספקים בשיקול דעת ותיאום מראש עם הנהלת המוסד ע"פ ההנחיות.
 .גדייר חולה בודד ניתן להפנות למיון בי"ח כללי .אין להפנות קבוצת חולים .במקרה זה יש להתייעץ עם
גריאטר מחוזי מלשכת הבריאות.
 .דאין לחייב ביצוע של דגימה ל SARS-CoV-2-כתנאי לכניסה לעבודה ,לאנשים הבאים מהקהילה.
 .ההקשישים ,הנכים ,בעלי הצרכים המיוחדים ,ומבודדי הבית ,כולם צריכים להקפיד על תזונה בריאה
המסייעת בהתמודדות עם המחלה ושמירה על סטטוס תזונתי תקין.
 .ותפילה משותפת תתקיים ע"פ ההנחיות

הדרכות והכשרות
ההדרכות וההכשרות ינוהלו ויבוצעו ע"י מטה מגן אבות באמצעות צוותים יעודיים שיערכו את ההדרכות
בשטח המוסדות .כמו כן ,הנחיות והוראות ינתנו ע"י מטה מגן אבות .ניתן לפנות למטה בכל עת לקבלת מידע.
ההדרכות יבוצעו לצוותים המנהלים והמטפלים בכלל המוסדות הגריאטריים ,עפ"י תכנית הדרכה מובנית
המותאמת לקהלי היעד השונים .התכנית תכלול מתן מידע בתחומים של מיגון ,מניעת הדבקה ,כללי היגיינה,
טיפול בפסולת וכביסה ,מעקב אחר תחלואה ועוד .כמו כן ,יוכשרו נאמני מניעת זיהומים ומיגון קורונה
במוסדות הגריאטריים ,עפ"י תכנית מובנית מראש ,לצורך הטמעת ההנחיות של משרד הבריאות בשגרת
העבודה ולחיזוק הידע והמיומנויות בקרב הצוותים המטפלים.
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תכניות ההדרכה יתבססו על מגוון של אמצעי הדרכה ויכללו הדרכות פרונטאליות ותרגול מיומנויות (כגון:
המתגנות והסרת פריטי מיגון).
מנהל המוסד אחראי על כך שצוותים ממגוון הסקטורים יודרכו .כמו כן עליו להנחיל את הידע ליתר העובדים
במוסד ולהטמיע את ההנחיות במוסד.

מוקדי מענה טלפוני:
משרד הבריאות הקים מוקדים טלפונים לטובת קבלת מידע ומענה למנהלי המוסדות ,העובדים ומשפחות
המטופלים/דיירים:

•

מוקד מענה למשפחות  -מתן מענה למשפחות על העברת מידע וכן מענה תמיכתי ע"י עו"ס .מוקד
 *5400המענה שיינתן יכלול מידע בנושאים הבאים :הנחיות כלליות לגבי ביקורים ,מיגון ,העברה לאשפוז
במוסד אחר ,בידוד בתוך המוסד וכד'; מידע פרטני לגבי מוסד ספציפי -האם יש חולי קורונה במוסד ,האם
בוצעו בדיקות במוסד ,כמה בדיקות נעשו ו/או מתי צפויות להילקח ,ציוד מיגון שהועבר למוסד וכד'; פניות
לגבי תשלומים /קבלת קוד; תלונות ועוד

•

מוקד מענה למנהלי מוסדות  -נציגי חמל מהמשרדים השונים יתנו מענה טלפוני למנהלי המסגרות במס
 *8007המענה שיינתן יכלול מידע בנושאים הבאים :הנחיות כלליות לגבי ביקורים ,מיגון ,העברה לאשפוז
במוסד אחר ,בידוד בתוך המוסד ,כ"א וכד'; מידע פרטני לגבי מוסד ספציפי -סטטוס בדיקות ,ציוד מיגון
שהועבר למוסד וכד'; מענה אישי המצריך מידע על תהליך הטיפול המתבצע ע"י מפקח/גריאטר מחוזי וכד'

•

מוקד תמיכה באנשי צוות – נציגי משרד הבריאות פסיכולוגים ועו"ס ייתנו מענה לשחיקה ,קשיים רגשיים
ובדיקת הצרכים האישיים של אנשי צוות העובדים במערך זה .טלפון – .02-5080099

הנחיות לצוותי מחוזות משרד הבריאות ומשרד הרווחה – בקרה למוכנות בשגרה מוסדות
לקורונה
צוות המחוז (משרד הבריאות ,משרד הרווחה) נדרשים לבצע מעתה וכל  90יום "בקרת מוכנות קורונה"
ובדיקת השמירה על טיפול נאות וראוי בכלל המוסדות – בכלל זאת קיום שגרות במוסד ,בקרת תנועה ,ניהול
כח אדם ,שימוש ומלאי ציוד מיגון ,היערכות להתפרצות ועמידה בהנחיות נוהל זה.

התפרצות הנגיף במוסד
מוסד יוגדר כמוסד שיש בו התפרצות במקרה של חולה מאומת אחד (מטפל או דייר/מטופל).

חשד לחולה מאומת (מטפל או דייר/מטופל):
בכל מקרה בו יש מטפל או דייר/מטופל סימפטומטי או חשוד כחולה בוירוס הקורונה ,יש לפעול כדלהלן:

•
•דיווח מיידי לרופא המחוזי /הגריאטר המחוזי/או מי מטעמו על החשוד כחולה לקבלת הנחיות .על מנהל
יש לוודא כי החשוד כחולה בוירוס קורונה יבצע דגימה באופן מיידי.

המוסד לספק את כל המידע והמסמכים הרפואיים הנדרשים לצורך הערכת מצב רפואי ותפקודי של החשוד
כחולה .רופא המחוז יחליט האם לבצע דגימה ממוקדת או דגימה רחבה יותר (למספר רב של מטופלים).
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במידה ונדרשת דגימה רחבה יש לפנות לחמ"ל מגן אבות.

•

במידה והסימפטומים נשימתיים כקוצר נשימה או ירידה בסטורציה וחום מעל  38יש לשקול העברה לבי"ח
כללי .במידה והוא מאומת לקורונה העברה למחלקת קורונה בבידוד אווירני במר"ג.

•

על מנהל המוסד לשלוח לרופא הגריאטר המחוזי ולחמ"ל מגן אבות את הפרטים הבאים בקובץ אקסל בגין
כל העובדים/המטופלים שניתן אישור לדגימתם ויכיל את השדות הבאים:

•
•עובדים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,מס' טלפון ,קופ"ח ומחלקה -יש לקבץ לפי מחלקות
•דיווח מיידי לחמ"ל מגן אבות על החשוד כחולה תוך מתן פרטיו ,תיאור המקרה וסטטוס הטיפול.
•מטפל:
•יש להרחיק את המטפל ממקום העבודה מיד עם זיהוי הסימפטומים.
•המטפל החשוד לא יגיע למקום עבודתו עד קבלת תוצאת הדגימה ל ,SARS-CoV-2-תוך יידוע משאבי
מטופלים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,קופ"ח ומחלקה-יש לקבץ לפי מחלקות.

האנוש של המוסד בו הוא מועסק .באחריות מנהל המוסד להיות בקשר עם המטפל החשוד ,ולעקוב
אחר תוצאות הדגימה .במקרה שהתוצאה חיובית ,יישאר בבידוד עד להחלמה .במקרה שהתוצאה
שלילית ,ישהה בביתו  48שעות לאחר חלוף התסמינים (לא כולל שיעול טורדני יבש או ירידת החום).

•

מטופל/דייר:

•

המטופל/דייר ושותפיו לחדר ומטופלים החולקים איתו שולחן אכילה ישהו בחדרים בתנאי בידוד מגע
וטיפתי ,ויטופלו תוך שימוש באמצעי מיגון (מסכה כירורגית ,כפפות ,מגן פנים/חלוק עמיד מים ) עד
קבלת תשובה.

•

במקרה של תשובה שלילית המטופל יחזור לשגרה  48שעות לאחר חלוף הסימפטומים .מטופלים
החולקים איתו שולחן אכילה יחזרו לשגרה עם קבלת התשובה השלילית.

•
•על מנת להיערך להתפרצות במוסד יש לנקוט בפעולות הבאות :לודא

פרטי הנבדקים (כולל ת.ז ).יוקלדו במערכת הממוחשבת של המוסד ,תוך ציון ההתוויה לביצוע הדגימה.
כי לכל המטופלים יש תג זיהוי
עם שם ות.ז ,.לודא שכל המטופלים צולמו והתמונה העדכנית נמצאת בגיליון המטופל ,על הרופא
המוסד להכין מכתבי העברה במחשב (כדי לקצר הליך העברה במידה ויהיה צורך) אין חובה להדפיס,
הכנת רשימת מטופלים עם ריכוז אבחנות לצורך העברת מחלקה והרשאת משתמש למערכת המיחשוב
לאחות צוות חץ .במקבצי הדיור נדרש להכין רשימת מטופלים מרוכזת עם ריכוז אבחנות לצורך העברת
מחלקה ,בלבד.

פעולות ראשוניות מרגע גילוי חולה מאומת – כלל המוסדות
אחריות על תכלול האירוע הינה של הנהלת המוסד– מנהל המוסד/מי מטעמו בהתייעצות עם המנהל הרפואי
בבתי חולים גריאטריים ועם רופא הבית במוסדות הרווחה .במקבצי הדיור נציג משרד השיכון או העליה
והקליטה יתכללו את האירוע.
מיד עם הופעת תחלואה בקורונה ,לאחר אימות עובד או מטופל/דייר בודד שחיובי לנגיף קורונה ,המוסד
יתנהל בבידוד מלא זמני ולהקפיד על ההנחיות הבאות:
1 .הגדרת מנהל אירוע במוסד.
2 .הכרזה על "עוצר" במוסד .המטופלים/דיירים לא יצאו לאיזורים משותפים .ככל שתנאי המוסד מאפשרים
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זאת ,יש לקבוע איזור מבודד (רצוי מחלקה/אגף נפרד) שבו ישהו מטופלים/דיירים החיוביים/מאומתים,
עד להעברתם למחלקה ייעודית .פירוט בנספח א'.
3 .פניה מיידית לרופא המחוזי/הגריאטר המחוזי/או מי מטעמו אשר יבצע תחקיר ראשוני במוסד ויתן הנחיות
ראשוניות .על מנהל המוסד לספק את כל המידע והמסמכים הרפואיים הנדרשים לצורך הערכת מצב
רפואי ותפקודי של החולה המאומת .רופא המחוז יחליט האם לבצע דגימה ממוקדת או דגימה רחבה
יותר (למספר רב של מטופלים) .במידה ונדרשת דגימה רחבה הרופא הגראטרי יעדכן את חמ"ל מגן
אבות.
4 .רופא המחוז ישלח נציג מהמחוז לביקור במוסד בטווח של  48עד  72שעות מרגע קבלת תשובה מאומתת.
במקרה שבו יתקבלו תשובות מאומתות עבור  2דיירים/מטופלים או יותר במסגרת שאינם חולקים חדר/
דירה ,יבוצע הביקור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 14-שעות מרגע קבלת תשובה מאומתת
5 .דיווח מיידי לחמ"ל מגן אבות על החולה המאומת תוך מתן פרטי החולה ,תיאור המקרה וסטטוס הטיפול
באירוע .חמ"ל מגן אבות יפנה לפיקוד העורף שיתמוך ככל שניתן בתחומים הבאים :ביצוע חיטוי במוסד,
הדרכות לעובדים ,שינוע ציוד ואספקת חומרי מיגון ותיגבור המוסד בכ"א שיסייע לנהל את המשבר (ככל
שיתאפשר יסייעו לבידוד המתחם במקבצי דיור במידת הצורך) .פעילות פיקוד העורף תתבצע בכפוף
להנחיות וסדרי עדיפות של חמל מגן אבות.
6 .על מנהל המוסד לשלוח לרופא הגריאטר המחוזי ולחמ"ל מגן אבות את הפרטים הבאים בקובץ אקסל
בגין כל העובדים/המטופלים שניתן אישור לדגימתם ויכיל את השדות הבאים:

•
•עובדים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,מס' טלפון ,קופ"ח ומחלקה -יש לקבץ לפי מחלקות.
מטופלים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,קופ"ח ומחלקה-יש לקבץ לפי מחלקות.

פעולות נוספות שיש לנקוט  -כלל המוסדות

•
•חיטוי – יש לבצע עם תמיסת כלור עם דטרגנט בריכוז של לפחות  1000חל"מ.
•מיגון מלא וקבוע של הצוות מכל המקצועות ,כולל בחלוקת תרופות וסיוע בהזנה .הצוות היעודי שמטפל
יש לבצע ניקוי החדרים מדי יום לרבות חיטוי שידות וארוניות.

בחולה מאומת לקורונה שהוא אסימפטומטי או במצב קל יעבוד עם מסיכה כירורגית ,כפפות ,חלוק חד
פעמי עמיד במים ועם מגן פנים/משקף .הצוות שמטפל ביתר המטופלים/דיירים יעבוד עם מסיכה כירורגית
בלבד ,ללא שימוש בכפפות מעבר לנדרש בשגרה הרגילה ,ויקפיד על היגיינת ידיים.

•
•חל איסור על הוצאת מדים/חלוק מחוץ למוסד .המוסד יספק מדים נקיים לכל מ באמצעות תוכנת יעל
יש להעביר מידע על פערים בציוד מיגון לחמ"ל מגן אבות

(בשאלות ניתן לפנות למוקד )*8007

•
•חלה חובה על מדידת חום פעמיים ביום ולתעדה– דיירים/מטופלים (במקבצי דיור ,מעקב אחר הבדיקות
יש לדאוג לבידוד מוחלט של דיירים/מטופלים בחדרים
הנו באחריות קופת החולים)

•

לאחר כל טיפול יש לוודא חיטוי המשטחים של ציוד אשר נעשה בו שימוש בעת מתן הטיפול – לרבות
סטטוסקופ של הרופא וכו'.

•

בכל כניסה למחלקה ועמדות עבודה יוצב חומר לחיטוי ידיים ,נוסף לזמינות קבועה של סבון בעמדות
לשטיפת ידיים .הצוות יקפיד על היגיינת ידיים לאורך כל המשמרת.

•

יש לבצע הדרכה לעובדים לרבות הסבר בנושאי מניעת זיהומים והתמגנות ,עובד שלא יעבור הדרכה לא
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יורשה להיכנס למחלקה/איזור מבודד .יש להגדיר עובדים מורשים והכנסתם לסבב העבודה.

•
•יש לבצע הפרדה בין צוותי מחלקות/אגפים במוסד
•יש למנוע כניסה מיותרת של אנשי צוות ,אשר אינם מצוות המשוייך תמיד למחלקה .הכניסה של אנשי צוות
יש למנות איש צוות שישמש כנאמן בטיחות קורונה ויוודא עבודה ע"פ הנחיות המיגון

אחרים תהא רק במקרים דחופים.

•
•איש צוות שלא מרגיש טוב (חום ,שיעול וכיו"ב) ,לא יגיע למקום העבודה ויודיע לאחראי על כך.
•אנשי צוות אשר עובדים בפועל גם במוסד אחר ,לא יורשו לעבוד במוסד זה ,אלא אם חיוניים ולא ניתנים
לצוות במחלקת אשפוז יימדד חום בתחילת המשמרת ,ויתועד בטופס ניטור תחלואת סגל.

להחלפה וקיבלו אישור מרופא המחוז או חמ"ל מגן אבות.

•
•לאחר קבלת הודעה מחמ"ל מגן אבות/או מי מטעמו על ביצוע בדיקות במוסד .יש לזמן את מירב העובדים
יש להיערך לחוסר בכוח אדם בעקבות נטישת צוות עקב התרחשות האירוע ולעדכן את חמ"ל מגן אבות.
לביצוע בדיקות.

•

חולה מאומת דייר/מטופל עם תסמינים שמחמירים יפונה לפי שיקול דעת המנהל הרפואי בהתאם לתכיפות
הרפואית ,ישירות למלר"ד בית החולים .טרם הפינוי מנהל המוסד חייב ליידע את מד"א והמלר"ד כי מדובר
בחולה קורונה או בחשד לחולה קורנה.

•
•בהתאם לתחקיר האפדימיולגי יקבע מי מהדיירים במוסד ואנשי צוות מחויבים בבידוד  14יום במידה ויצאו
עובד שהנו חולה מאומת (גם אם הוא א-סימפטוטי) לא יטפל בחולים.
מחוץ למוסד.

•

יש להגיש את הארוחות בחדרי הדיירים/מטופלים השוהים בבידוד.
לדיירים/מטופלים שלא היו חשופים (בהתאם לממצאי החקירה האפידימיולגית) ,ניתן לאפשר לאכול בחדר
האוכל ,במידה וקיים במוסד חדר אוכל גדול ומרווח .יש למנוע התקהלות ולהקפיד שהמטופלים יאכלו
במרחק של  1מטר לפחות אחד מהשני .יש לאכול במקבצים של מטופלים קבועים.

•
•יש לחלק מזון לחולה מבודד בכלים ייעודיים השייכים רק לו .עדיפות – שימוש בכלי אוכל חד פעמיים
•כניסה למוסד:
•הכניסה למתחם המוסד תהא דרך כניסה ראשית אחת בלבד.
•צוות האבטחה בשערים יהיה ממוגן עם מסיכה כירורגית
•כלל באי המקום (לרבות עובדים) יתושאלו ע"י המאבטחים :האם אתה משתעל? האם חום גופך 38
לדיירים עצמאים ניתן לספק תרופות בקלמרים מחוץ לדלת.

מעלות צלזיוס ומעלה והאם היה לך חום בשבוע האחרון? האם היית במגע עם חולי קורונה בשבועיים
האחרונים? אדם שיענה חיובי לאחת מהשאלות לא תאושר כניסתו.

•

כלל באי המקום יבצעו בבדיקת חום באמצעות מד חום ,חום מעל  38מעלות צלזיוס לא תאושר כניסה
למקום.

•

כלל הנכנסים אשר אושרה כניסתם למקום ,יתבקשו לחטא ידיהם באמצעות חומר חיטוי ויתבקשו
להתמגן עם מסיכה כירורגית (אין צורך במיגון מסכת  ,N95משקף ,כפפות חלוק).

•

ביקורים יתאפשרו בהתאם לנוהל ביקורים שפורסם .פירוט בפרק מוסד בשגרה.
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פעילות במוסד סיעודי

•

צוותי הסיעוד והמטפלים במחלקות סיעודיות יעבדו כצוותים אורגניים מחלקתיים לכל משמרת (קפסולות).
המשמעות כי לא תותר החלפת עובד ממחלקה למחלקה ומקפסולה לקפסולה וזאת ע"מ למנוע ההתפשטות
הנגיף בין הקפסולות .רצוי לעבוד במשמרות של  12שעות.

•

יש להקפיד על פעילות גופנית כולל טיולים במתחם המוסד וכן קיום סדר יום כשבשגרה ככל שניתן.

פעילות בדיור מוגן

•
•דיירי הדיור המוגן ישהו בחדרים בבידוד מלא (לא יצאו המחדרים).
•יש לדאוג לאספקת מזון ותרופות קבועה לדיירים – הבאת המצרכים עד הדלת.
•יש לדאוג לפינוי זבל באופן קבוע מחדרי הדיירים.
•יש לדאוג לתוכנית טיולים לדיירים שאינם חולים מאומתים ושלא היו חשופים ,וזאת בהתאם לחקירה
יוקצה צוות נפרד לטיפול בדיירי הדיור המוגן .ללא הצטלבות עם צוות אחר.

האפידמיולוגית ,הטיולים יהיו קצרים ויתוזמנו באופן מדורג ,כך שבכל טיול יצאו כמה שפחות דיירים בו
זמנית ,תוך שמירה על מרחק של  5מטר לפחות אחד מהשני .הצוות והדיירים יהיו ממוגנים בכל זמן הטיול.
בעת הטיול או כל יציאה מחויבת של דייר מחדרו ,עליו לעטות מסכה כירורגית.

•

מומלץ לצרוך שירותי רפואה מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות
הקופה המבטחת.

פעילות במקבצי דיור (שיכון וקליטה)

•

מאחר ואין גורם רפואי במקבצי הדיור ,מתכלל האירוע מטעם המשרד האחראי שיכון/בינוי יפעל בהתאם
להנחיות הרפואית שינתנו ע"י הרופא המחוזי/גריאטר מחוזי /או מי מטעמו.

•

חולים קלים או א-תסמיניים הזקוקים לסיוע קבוע (מט"בית או אחר) יפונו לפתרון מתאים בהתאם למצבם
התפקודי תוך תיאום עם חמל מגן אבות

•

חולים קלים או א-תסמיניים עצמאיים ,יפונו בעדיפות ראשונה למלונית .במקרה של סירוב להתפנות ניתן
לאפשר הישארות בדירה בבקרה של קופת החולים.

•

דיירי מקבצי הדיור ישהו בחדרים בבידוד מלא (לא יצאו המחדרים) .כל הפרה של תנאי הבידוד על ידי חולה
מאומת תביא לפינויו בתיאום עם הרופא המחוזי וחמל מגן אבות.

•
•יש לדאוג לפינוי זבל באופן קבוע מחדרי הדיירים.
•יש לדאוג לתוכנית טיולים לדיירים שאינם חולים מאומתים ושלא היו חשופים ,וזאת בהתאם לחקירה
יש לדאוג להספקת מזון ותרופות קבועה לדיירים – הבאת המצרכים עד הדלת ,בסיוע צוות פקע"ר.

האפידמיולוגית ,הטיולים יהיו קצרים ויתוזמנו באופן מדורג ,כך שבכל טיול יצאו כמה שפחות דיירים בו
זמנית ,תוך שמירה על מרחק של  5מטר לפחות אחד מהשני .הצוות והדיירים יהיו ממוגנים בכל זמן הטיול.
בעת הטיול או כל יציאה מחויבת של דייר מחדרו ,עליו לעטות מסכה כירורגית.

•

מומלץ לצרוך שירותי רפואה מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות
הקופה המבטחת

•

איש קשר לתכלול האירוע במקבצי הדיור של משרד השיכון – נדב לחמן לזר ,מנהל אגף בכיר נכסים
וחברות ,טלפון .050-6247607 -

•

איש קשר לתכלול האירוע במקבצי הדיור של משרד העליה והקליטה – אורי קרן ,מנהל אגף א חירום
וביטחון ,טלפון .050-6214994 -
משרד הבריאות
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פעילות במסגרות מינהל מוגבלויות
יש לאפשר שהות בבידוד במסגרת המגורים של אנשים עם מוגבלויות ולפעול בהתאם לנהלים שהופצו על ידי
מטה מינהל מוגבלויות למחוזות ולמנהלים במסגרות ,בהתאמה לנהלי משרד הבריאות ,המתעדכנים מעת
לעת.

•

יש לאפשר שהיה בבידוד במסגרות מינהל מוגבלויות ,בתנאים מיוחדים לאור מאפייני האוכלוסייה ותפקודם,
אשר אינם מודעים או מסוגלים להקפיד על שימוש באמצעי מיגון ושמירה על ריחוק חברתי :

•
•אי הקפדה על ריחוק חברתי.
•שהיה בבידוד קבוצתי של כלל המאומתים והמבודדים בשני מתחמים נפרדים.
אי חבישת מסכה.

•

יש לאפשר שהייה בבידוד בתוך מסגרות מינהל מוגבלויות מאחר ופתרונות המוצעים לאוכלוסייה הכללית
לבידוד ו/או חולי קורונה קל אינם רלבנטיים.

•
•יש לאפשר פתיחת מתחם ייעודי לחולי קורונה קל ללא תסמינים בתוך מסגרות הרווחה ,בהתאמה לדרישות
יש להנחות את צוותי קופות החולים לתעדף מענה ומעקב ,במסגרות של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
ובאישור הגורם הרלבנטי בשיתוף נציג מטה מינהל מוגבלויות.

•

יש לאשר מסגרות ייעודיות לחולי קורונה קל ,כמסגרת אשפוז על כל המשתמע מכך ,כגון :פינוי אמבולנס,
מיגון צוות ועוד.

פינוי מטופלים מאומתים חיוביים
1 .יש לפנות חולה מאומת לא עצמאי (סיעודי/תשוש/תשוש נפש) למחלקות קורונה בהתאם לחומרת
המחלה ,תחלואת רקע ותפקוד
2 .דיירים מאומתים עצמאים בדיור מוגן או מקבצי דיור של השיכון והקליטה – השארות בדירה או פינוי
למלונות קורונה שבאחריות פיקוד העורף.
3 .מטופל במוסדות של מינהל מוגבלויות של הרווחה שהוא מאומת אסימפטומטי יועבר למתחם ייעודי.
4 .הגדרת יעדי פינוי – באחריות חמ"ל מגן אבות
5 .הכנת מטופל לפינוי יכלול – באחריות המוסד:

•
•צילום פנים לצרכי זיהוי
•תרופות קבועות ל 3-ימים לפחות ,רצוי לשבוע .יש לצייד אביזרים לסטורמה לשבוע ימים
•יש לסמן כל מטופל בתג לזיהוי (ידני) על הרגל והיד .התג יכלול שם ות"ז.

מכתב העברה הכולל את פרטי המטופל אבחנות וסיכום מחלה ולציין את מרקם האכילה

במקרה של פטירת חולה מאומת במוסד

•
•מנהלמוסד יידע את חמ"ל מגן אבות

מנהל המוסד יידע את העוסקים בקבורה כי מדובר על נפטר ממחלת הקורונה
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צוות חץ
במידה והמוסד יקלע למשבר קיצוני של מחסור בכח אדם עקב יציאת צוות מאומת או חשוד לבידוד ,חמל מגן
אבות יסייע וישלח למוסד צוות הכולל אחיות ומטפלים שישתלבו במוסד ויסייעו לייצב את המחלקה ולהחזירה
לפעילות תוך מתן טיפול מקצועי במטופלים  .24/7הנחיות מפורטת להפעלת צוות חץ  -נספח ב.

סיוע בתקציב
במידה והמוסד יקלע לקשיים תקציביים עקב התפרצות מחלת הקורונה ניתן לפנות לחמל מגן אבות לקבלת
סיוע מימוני .התמיכה שתבחן כוללת הקדמת תשלומים ,הארכת שמירת מיטה בתשלום חלקי בגין אשפוז
מטופל מאומת שפונה לבית חולים כללי ,ובחינת סיוע בקבלת הלוואה מהקרן לסיוע לעסקים קטנים.

אחריות חמ"ל מגן אבות
החמ"ל יתכלל את אירוע ההתפרצות במוסד ויבצע את הפעולות הבאות:

•
•יעקוב אחר תוכנית ההתערבות שנקבעה ,ויקבל את ממצאי התחקיר הראשוני והאפידמיולוגי.
•ירכז את הדיווחים של מחסור בחומרי מיגון ויעביר את הבקשות לפיקוד העורף
•ירכז את הדיווחים של מחסור בכח אדם ויסייע ,במידת האפשר ,בשליחת כ"א חלופי לתיגבור (צוות חץ,
יקבל דיווחים ממנהל המוסד בתחילת האירוע וינתן מס' סידורי חד ערכי לכל אירוע.

סטודנטים ,מתנדבים)

•
•יתעדף את תכנית החיטוי של פקע"ר
•יעקוב ויתעדף את תכנית ההדרכות והבקרות .
•יקבל מידע לניטור וטיפול ממוקדי המשפחות והמוסדות.
•ישמש כתובת שאליו יפנו המוסדות לקבלת סיוע בעת המשבר.
•טלפון ,025081637 :מייל.hamal.geriatrics@moh.gov.il :
הגדרת יעדי פינוי מטופלים

אחריות לשכת הבריאות
אחריות רופא מחוזי:

•
•להודיע לרשות המקומית על ההתפרצות במוסד ולעמוד בקשר שוטף עם הרשות המקומית
•ביצוע חקירה אפידמיולוגית במהירות האפשרי תוך  12שעות מקבלת תשובה מאומתת (בנוסף ,תחקיר
ינהל ויתכלל את האירוע

ההתנהלות האפידיולוגי בתוך המוסד יעשה ע"י גריאטר מחוזי או אחיות הגריאטריה בלשכה) שליחת דוח
מתועד לחמ"ל

•

נציג מטעם המחוז יגיע פיזית למוסד עם ההתפרצות בטווח של  48עד  72שעות מקבלת תשובה מאומתת.
במקרה שבו יתקבלו תשובות מאומתות עבור  2דיירים/מטופלים או יותר במסגרת שאינם חולקים חדר/
דירה ,יבוצע הביקור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 14-שעות מרגע קבלת תשובה מאומתת .נספח ג' – כלי
ביקור במוסד.

•

מינוי צוות מקצועי לטיפול בפניות ומתן מענה מיידי בעת התפרצות מחלה במוסד

משרד הבריאות
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אחריות גריאטר מחוזי/או מי מטעמו:

•
•בעת פינוי יש לבצע הערכת מצב רפואי ,תפקודי וקוגנטיבי של החולה המאומת
•תחקיר ההתנהלות האפידיולוגי בתוך מוסד תוך  12שעות מקבלת תשובה מאומתת
•הודעה לחמ"ל מגן אבות על המצאות נגיף הקורונה במוסד ,ובהמשך העברת מידע על תהליכי וממצאי
ביצוע התחקיר ראשוני במוסד לאחר אימות המידע.

החקירה ,הצעדים הננקטים וההמלצות.

•

תיעוד מסכם לפרטי האירוע הכולל אופן ניהול האירוע ,ההחלטות שהתקבלו ,התחקיר האפידמיולוגי בתוך
המוסד.

•
•קשר שוטף עם המוסדות למתן יעוץ ,הסבר ,הנחיות והוראות .כמו כן יברר על חסרים בציוד מגן ויעביר
מעקב אחר התנהלות מוסד בהתפרצות ומניעת משבר ליקוי
המידע לחמ"ל מגן אבות

•

ביצוע ביקורים ובקרות של צוות הבקרה בשילוב צוות ארצי בהתאם למודל ותכנית שתיקבע הן לבדיקת
מוכנות לקורונה וכן להבטחת טיפול ראוי

אחריות פיקוד העורף
פיקוד העורף יסייעו למוסדות בתחומים הבאים ,בכפוף להנחיות וסדרי העדיפויות שיקבעו ע"י חמל מגן אבות:

•
•הדרכות לעובדים בהתאם להנחיות שפורסמו ע"י חמל מגן אבות
•שינוע ציוד ואספקת חומרי מיגון בהתאם לצורך
•תיגבור המוסד בכ"א שיסייעו לנהל את המשבר
חיטוי במוסד (יש לוודא חיטוי מדי יום וטיהור מדי  3ימים)

הסברה למשפחות

•

באחריות מנהל המוסד לעדכן טלפוני את איש קשר/משפחה של המטופל:

•
•תוצאות הבדיקה  -במידה והבדיקה חיובית יעדכן על המשך הטיפול ומצב המטופל .במידה והתוצאה
על הכוונה לבצע דגימה והתאריך המשוער לדגימה.

שלילית ניתן לעדכן טלפונית או לשלוח מייל עם הסבר על הצעדים הננקטים להתמודדות עם התפרצות
במוסד

•

מנהל המוסד ,שבו חלה התפרצות ,יקים מוקד טלפוני במוסד למסירת מידע לטובת המשפחות (מומלץ
ליזום קשר עם המשפחות כדי לבנות אמון ולהפחית חרדה).

•

בנוסף ,לרשות המשפחות עומד מוקד מענה משפחות ( )*5400הנותן מידע בנושאים הבאים :הנחיות
כלליות לגבי ביקורים ,מיגון ,העברה לאשפוז במוסד אחר ,בידוד בתוך המוסד וכד'; מידע פרטני לגבי
מוסד ספציפי -האם יש חולי קורונה במוסד ,האם בוצעו בדיקות במוסד ,כמה בדיקות נעשו ו/או מתי צפויות
להילקח ,ציוד מיגון שהועבר למוסד וכד'; פניות לגבי תשלומים /קבלת קוד; תלונות ועוד.
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אשפוז חולי קורונה גריאטרי במוסד גריאטרי/מר"ג
מערך האשפוז גריאטרי כולל שני סוגי מחלקות:
 .אמחלקת קורונה לבידוד טיפתי  -לחולה סיעודי/תשוש במצב קל:
מדובר בחולים במצב סיעודי מסוג החולים המאושפזים בבית החולים או במוסדות גריאטריים או
מסגרות חוץ ביתיות של הרווחה לבעלי מוגבלויות .חולים אלו מצוים בסיכון גבוה לתחלואה קשה בעקבות
הידבקותם בנגיף ועל כן נדרש מעקב רפואי וסיעודי צמוד .החולה יאושפז במחלקה סעודית ייעודית
העומדת בדרישות בידוד טיפתי .המיגון הנדרש לצוות לחולה במצב קל :מסיכה כירורגית ,משקף מגן
לפנים ,חלוק חד פעמי עמיד במים וכפפות.
ליעוץ והנחיות נוספות ניתן לפנות למשרד הבריאות (אגף הגריאטריהָָ/כוכבית /8007היחידה הארצית
למניעת זיהומיםׂ).
 .במחלקת קורונה לבידוד אווירני  -לחולה בינוני עד מונשם ["מחלקת התפרצות במר"גים"]:
החולה יאושפז במחלקה ייעודית העומדת בדרישות בידוד אווירני במרכז רפואי גריאטרי או בי"ח כללי.
הצוות ימוגן בציוד מירבי (כולל מסכת  95Nוסרבלים) מתאים כולל טיפול בהשגחה מרחוק במידת האפשר.
יש להגדיר אתר נפרד להתמגנות הצוות באיזור נקי שאין אליו גישה למטופלים .בנוסף ,יש להגדיר מיקום
להסרת מיגון ביציאה מאזור הבידוד ונפרד מאיזור ההתמגנות.
ליעוץ והנחיות נוספות ניתן לפנות למשרד הבריאות (אגף הגריאטריה/8007*ָָ/היחידה הארצית למניעת
זיהומיםׂ).
 .גחולי קורונה גריאטריים עצמאים ניתן להעביר למלונות הקורונה של פיקוד העורף.
 .דבמסגרות של מינהל מוגבלויות – מתחם יעודי למאומתי קורונה אסימפטומטיים ,ומתחם נפרד למבודדים.

משרד הבריאות
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נספח א'
הנחיות מיקום אשפוז מטופלים/דיירים בעת אירוע התפרצות במוסד:
שיקום/
תת חריף

דיור מוגן

סוג
מחלקה

סיעודי
מורכב

בידוד בחדר
מתאים/
העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה/
מלונית
קורונה/או
שחרור לביתו

ישאר
ישאר
בחדרו/
בחדרו/
יועבר מלונית מחלקת
קורונה
קורונה/
מחלקת
קורונה

חולה חיובי
קשה

העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

חשוף (סקר
שלילי או
לא נסקר
או ממתין
תשובה)

בידוד בחדר
עד סיום
תקופת
הבידוד

בידוד בחדר
עד סיום
תקופת
הבידוד

בידוד
בידוד
בחדרו/
באשכול
מבודדים ,עד העברה
סיום תקופת למלונית
בידוד/או
הבידוד
שחרור לביתו

בידוד בחדר
חולה חיובי
אסימפטומטי מתאים /
העברה
או חולה קל
למחלקת
קורונה
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סיעודית

תשושי
נפש

תשושים

מינהל
מוגבלויות
יועבר
למתחם
ייעודי
למאומתי
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

העברה
למחלקת
קורונה

יועבר לבי"ח
כללי

בידוד בחדר
עד סיום
תקופת
הבידוד

בידוד בחדר
עד סיום
תקופת
הבידוד

יועבר
למתחם
יעודי
למבודדים
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נספח ב' – פעולות לקליטת ותפעול צוות חץ

•

אחות במחלקה בה הצוות אמור לצאת לבידוד תשאר ממוגנת במחלקה ,עד להגעת צוות חץ ,על מנת
לבצע העברת מחלקה (זיהוי מטופלים ודגשים חשובים)

•
•חובה על "העברה מקל" סדורה בין אחות המוסד לבין אחות מצוות חץ עם האחות שנשארה תעבור על
יש להגדיר לצוות זה גם אפשרות כניסה לתיק הממוחשב על מנת לחלק תרופות ולדווח בתיק הסיעודי

רשימת המטופלים ותזהה אותם ,יחד עם אבחנות רפואיות והטיפול התרופתי.

•
•יש להעביר בין אחיות את מפתח הנרקוטיקה כולל ספירה וחתימה
•האחות תערוך רשימת פעולות חיוניות ע"פ תיעדוף רפואי סיעודי ( חלוקת תרופות ,האכלה ,החלפת
יש להעביר את מפתח חדר התרופות

מיכנסונים ,שינויי תנוחה ועוד)

•
• על צוות חץ לעבוד ע"פ נהלים ושגרות כמפורט בנהלי האגף לגריאטריה
•כל חובות התיעוד הנדרשות יקויימו גם ע"י צוות חץ
•צוות חץ יצא למנוחה של  12שעות ויחזור למשמרת הבאה כעבור  12שעות
•צוות חץ יקפיד על ביצוע מירב המטלות כולל רחצות כדי להקל על המשמרת עם הצוות החסר
•יש לודא הסרת איכון בידוד לצוות שאושר ע"י החקירה האפידמיולוגית
•במידה וניתן יוקפץ צוות חץ נוסף להחלפה אך על המוסד לדאוג לגיוס צוותים גם אם לא מלאים
•הנהלת המוסד אחראית על אספקת מדים נקיים ,ציוד מיגון ומזון לצוות חץ
•הנהלת המוסד תוודא אספקת תרופות מכנסונים וכל ציוד טיפולי.
•הנהלת המוסד תספק צוות נקיון ופינוי אשפה.
הצוות מגיע ל 12 -שעות על המוסד לדאוג להחלפת ע"י צוות המוסד

משרד הבריאות
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נספח ג'
הנדון :כלי ביקור במוסד שהיתה בו התפרצות נגיף הקורונה
שם המוסד _____________________ :תאריך ______________ :שעת הביקור_________ :
שמות המבקרים__________________________________________________________ :
כוח אדם במחלקות:
מספר מטופלים
בפועל

מחלקה

רופא

מספר מטפלים

מספר אחיות

עובד ניקיון

עובדים נוספים

כוח אדם חסר:
שם העובד

סיבת היעדרות

תפקיד

תאריך חזרה משוער

נעדר מאז

מטופלים בבידוד עקב קורונה:
מחלקה

50

שם
המטופל

סיבת הבידוד
חשיפה
לחולה

חולה
בעצמו

כמה
מטופלים
בחדר

המצאות
ציוד חיטוי
כן

לא

מסיכה
למטופל
כן

לא

שילוט החדר
הערות
כן

לא
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העובדים קיבלו הדרכה בנושאים הבאים (לציין כן/לא  /בע"פ  /בכתב  /תרגול):
צוות רופאים

צוות אחיות

מטפלים

עובדי ניקיון

אחרים

מדיניות ביקורים וליווי מטופלים /דיירים
עקרונות הקפדה על היגיינת ידיים
אופן לבישה והסרה של מיגון לבידוד טיפתי
עקרונות מניעת זיהום צולב במחלקה
עקרונות טיפול במטופל בבידוד טיפתי
(חיטוי ציוד רפואי ,כביסה ,פסולת)
ניקוי וחיטוי בחדרי בידוד

ציוד מיגון:
ציוד

כן

לא

הערות/האם קיים חוסר

מסיכה כירורגית
כפפות
חלוקים חד פעמיים
אוגרי כביסה ייעודיים עם שקית biohazard
פחים לפסולת זיהומית
חומרי חיטוי ()Septal Scrub/Septol
סבון
נייר לניגוב ידיים
אחר

נושאים נוספים:
האם המחלקות נקיות :כן  /לא____________________________________________________ /
בפתח כל מחלקה תמיסת חיטוי לידיים :כן  /לא  /חלקי
קיום תקשורת רציפה עם המשפחות :כן  /לא  /חלקי _______________________________________
התרשמות מתקשורת עם המטופלים ושמירה על כבודם :כן  /לא חלקי ___________________________
__________________________________________________________________________

משרד הבריאות
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פרק  - 6כח אדם והדרכה
כוח אדם
משרד הבריאות
כללי:
במוסדות הגריאטריים עובדים רופאים ,אחיות ,כוחות עזר ,ומטפלים מכלל מקצועות הבריאות .המוסדות
סובלים שנים רבות מתת תקינה וקושי בגיוס ושימור צוותים .המחסור שהיה קיים עוד לפני התפרצות נגיף
הקורונה גדל באופן משמעותי לאור:

•

עזיבת אנשי צוות את המוסדות הגריאטריים לטובת מוסדות רפואיים אחרים לאור הנחית משרד הבריאות
כי על עובדי מערכת הבריאות לעבוד במוסד אחד בלבד ,על מנת לצמצם ולמנוע את התפשטות הנגיף
בקרב מטופלים ומטפלים.

•
•הימצאות צוותים בבידוד לאור התפרצות מחלת הקורונה במוסדות גריאטריים -כפי שניתן לראות בגרף
פחד וחשש של צוותים להידבקות.

שלהלן החל מסוף חודש מרץ חלה עליה במספר אנשי הצוות שנמצאים בבידוד .בנוסף ניתן לראות כי חלה
עליה במספר אנשי הצוות המאומתים כחולים מ 4-בתחילת אפריל ועד ל 40-באמצע חודש אפריל.
300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

17.4.20

16.4.20

15.4.20

14.4.20

13.4.20

11.4.20

12.4.20

9.4.20

10.4.20

8.4.20

7.4.20

6.4.20

5.4.20

4.4.20

3.4.20

2.4.20

1.4.20

31.3.20

30.3.20

29.3.20

28.3.20

27.3.20

26.3.20

25.3.20

24.3.20

23.3.20

22.3.20

21.3.20

20.3.20

19.3.20

18.3.20

17.3.20

16.3.20

15.3.20

14.3.20

13.3.20

11.3.20
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12.3.20

סה"כ בבידוד

סה"כ מאומתים

עובדים שנחשפו לחולה מאומת

0.0

נציין ,כי התקינה הקיימת במחלקות הסיעודיות ובמחלקות תשושי הנפש מאפשרת נוכחות אחות אחת
במשמרת ,זוהי תקינה מינימלית וכל היעדרות של איש צוות מגדילה את עומס הטיפולי על הצוות שנותר
ופוגעת בטיפול בזקן.
ריכוז מחסור בכח אדם (נכון ליום :)17.4.2020
רופאים

אחיות

מקצועות
בריאות

כוחות עזר

עובדי מנמ"ש

עובדי ניקיון

70

267

175

474

65

91

תכנון מערך גיוס ותגבור כ"א

•

הוקמה ועדת היגוי לגיבוש תוכנית מידית לגיוס ותגבור כוח אדם ושילובו במערכת הבריאות ,עיקרי תפקידה:
איסוף נתוני הסטודנטים לסיעוד והרפואה ,בחינת היקפי הסטז'רים לרפואה ,בחינת היקפי הרופאים הלא
מועסקים ,בחינת היקפי האחיות הלא מועסקות ,קידום חקיקה המאפשרת גיוס סטודנטים והצבת בעלי
רישיונות במקומות נדרשים.

•

הוקם מכלול כוח אדם בחמ"ל בריאות לגיבוש תמונת מצב של הצוותים הרפואיים ,עיקרי תפקידיו :הקצאת
כוח אדם רפואי לפי מפתחות למוסדות ,מתן מענה בכח אדם למוסדות במשבר.

•

גיוס כח אדם:

•
•נשלחו מסרונים ומיילים ישירות לאחיות מעשיות שסיימו את הכשרתן ב 3שנים האחרונות ,לגיוסן
• פורסם קול קורא בקרב סטודנטים לרפואה וסיעוד לגיוס כמטפלים
•הפעלת מיזם משותף של עיריית באר שבע עם אוניברסיטת בן גוריון להעסקת סטודנטים במספר
פורסם קול קורא באמצעות אתר משרד הבריאות לגיוס אחיות שלא מועסקות

מוסדות גריאטריים בעיר באר שבע

•

שילוב סטודנטים לסיעוד בהתנסויות קליניות בבתי אבות סיעודיים ומר"גים יחד עם מורות מבתי ספר
וחוגים לסיעוד

•

"צוות חץ" :משרד הבריאות ישלח למוסד שיקלע למשבר בשל מחסור בכח אדם צוות הכולל אחות ומטפלים
שישתלבו במוסד ויסייעו לייצב את המחלקה ולהחזירה לפעילות תוך מתן טיפול מקצועי במטופלים 24/7
לתקופה של  7-14יום.

משרד הבריאות

53

הקצאות כח אדם (נכון ליום :)15.4.2020
אחיות
שם שחזרו לשטח
מקורסים
המוסד
וצוותי הוראה

אחיות
חדשות

בוגרות
צעירות

ופאים
תחומיים

סטודנטים
לסיעוד

סטודנטים
לרפואה שנים
ד,ה,ו

סטודנטים
במקצועות
הבריאות

סה"כ

הוקצו
הוקצו
הוקצו
הוקצו
הוקצו
הוקצו
הוקצו
הוקצו
נקלטו
נקלטו
נקלטו
נקלטו
נקלטו
נקלטו
נקלטו
בפועל
בפועל
בפועל
בפועל
בפועל
בפועל
בפועל
בפועל

3

דורות

3

שוהם

18

13

7

7

30

19

2

11

3

22

20

10

10

5

10

1

10

פלימן

3

81

46

7

79

5

8

שמואל
הרופא

21

בית
רבקה

5

1

5

הרצפלד

42

7

15

5

5

בית
לוינשטיין

1

14

8

1

עמל
השרון

8

9

14

הרצוג

91

8

28

10

14

13

41

10

10

21

2
2

נקלטו

1

2
44

2

29

10

85

בית
הדר

3

2

3

סה"כ הקצאות למר"גים 439 -

72

439

הקצאות כח אדם למוסדות נכון ליום (:)17.4.2020
סטודנטים לסיעוד
שנים א'  -ד'

סטודנטים
לרפואה

סה"כ סטודנטים
לרפואה וסיעוד

רופאים

אחים/יות

הוקצו
בפועל

נקלטו

הוקצו
בפועל

נקלטו

הוקצו

נקלטו

הוקצו

נקלטו

הוקצו
בפועל

נקלטו

143

3

52

2

199

5

12

0

3

0

משרד הרווחה
בתי אבות :כ"א בבתי האבות כולל :מנהל ,אם בית ,עו"ס אחות ,מטפלת ,טבח ,עובד ניקיון ושומר .ישנה שונות
בין בתי האבות בשיעור המשרה של כל תפקיד כפונקציה של גודל המוסד .חשוב לציין כי המשרה של האחות
והרופא יחסית קטנות.
דיור מוגן :עפ"י חוק הדיור המוגן נדרש דיור מוגן להקים ולהתנהל ע"י רופא ,אחות ועובד/ת סוציאלית"-צוות
רב מקצועי" .אולם החוק והתקנות לו לא הגדירו את רמת השירות הנדרשת מצוות זה  -מספר שעות יומי/
שבועי /חודשי.
נכון לכתיבת מסמך זה ,עבור מחסורים נקודתיים של כ"א במסגרות הללו נמצאו פתרונות הולמים.
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משרד העליה והקליטה
צוות העובדים במקבץ כולל אם בית ,עובד תחזוקה ועובד ניקיון .יובהר כי במקבצי הדיור של משרד העלייה
והקליטה אין צוות רפואי לרבות עו"ס .במצב החירום הנוכחי יש צורך באבטחה קבועה למבנים לצורך בקרת
חום והחתמה על תצהירים .מעבר לעזרה הנוכחית של פקע"ר יש לבחון תוספת כ"א שייתן מענה לנושאים
הבאים :טיפול רפואי ,מתן מענה למזון באופן מלא ,מתן מענה לתרופת ,מיגון של הדיירים ,הצוות והמטפלות
של הקשישים ע"פ חוק סיעוד.

משרד השיכון
הצוות במקבצי הדיור של משרד הבינוי והשיכון כוללים אם בית ,עוזר/ת ,עו"ס במשרה חלקית (בין שליש
לחצי משרה לבית המונה בממוצע  120דיירים) ואיש תחזוקה במשרה חלקית ואיש ניקיון .יובהר כי הבתים
אינם כוללים צוות רפואי כלל .הצוותים פעילים בימים א-ה עד השעה  .16:00במצב החירום הנוכחי יש צורך
באבטחה קבועה למבנים לצורך בקרת חום והחתמה על תצהירים .מעבר לעזרה הנוכחית של פקע"ר יש
לבחון תוספת של כ"א מינהלי לתמיכה במבודדים ,כ"א טיפולי ורפואי ככל ומאפשרים לחולים קלים ו/או
אסימפטומטים להישאר בדירותיהם.

משרד הבריאות
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הדרכת כח האדם
הדרכת כח אדם במוסדות הגריאטריים הנה מהנדבכים החשובים להעלאת הכשירויות המקצועית של הצוותים
המטפלים במגוון המוסדות .תכניות ההדרכה יתבססו על מגוון של אמצעי הדרכה ויכללו הדרכות פרונטאליות
ותרגול מיומנויות (כגון :המתגנות והסרת פריטי מיגון).
ההדרכה תינתן בשני רבדים:
1 .הדרכה לכלל הצוותים בשטח המוסדות הגריאטריים .מטרת ההדרכה הינה העלאת מודעות צמצום
והתפשטות נגיף הקורונה .ההדרכה תתמקד במיגון צוותי העבודה ,בחיטוי ושמירה על הגיינה ,סדר
פעולות באירוע חשיפה לנגיף קורונה ובכניסת מבקרים למוסד .ההדרכה תערך ע"י פיקוד העורף,
עמותת "אחרי" (מיזם "ושמרת") וצוותי הוראה מסיעוד.
מנהל המוסד אחראי על כך שצוות ממגוון הסקטורים העובדים במוסד יודרכו .כמו כן חלה חובה
על המנהל למנות אחות שתוגדר כ"נאמנת זיהומים" של המוסד ועל הטמעת ההדרכה וההנחיות
במוסד.
2 .הדרכה מורחבת של אחיות נאמנות זיהומים מהמוסדות במס"ר בנושא מניעת זיהומים במוסדות
הגריאטריים.
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פרק  - 7אחריות צה"ל
1 .לאור התפרצות נגיף הקורונה בישראל ,פקע"ר החל לסייע למערכת הבריאות בצמצום התפשטות הנגיף.
2 .היות והאוכלוסייה שמעל גיל  70נמצאת בסיכון גבוה ,פקע"ר החל במספר פעולות להגנה על האוכלוסייה,
ביניהן:

•
•חלוקת מזון לאוכלוסייה זו בתיאום עם הרשויות המקומיות משרד הרווחה.
•סיוע במוסדות של משרד הבריאות ,משרד הרווחה ומקבצי הדיור של משרד העלייה והקליטה והמשרד
מיפוי משותף של האוכלוסייה בשיתוף עם הרשויות המקומיות.

לשיכון ובינוי ,בהם שוהה אוכלוסייה מבוגרת ואוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

3 .סיוע צה"ל למוסדות נעשית בתיאום עם משרד הבריאות.
4 .בימים אלו מגובש מענה לסיוע באירוע מתפרץ במוסד ובתוכו יסוכם הסיוע הנדרש מצה"ל/פקע"ר.
5 .אין בסיוע צה"ל למוסדות לשנות מאחריותם של משרדי הממשלה למוסדות.
"6 .מגן אבות" הינה התכנית הצה"לית אשר מגדירה את אופן מתן המענה למוסדות הללו בתיאום משרדי
הממשלה  -בריאות ,רווחה ,שיכון ובינוי וקליטה ועלייה.
7 .מטרת התכנית :הקטנת סיכון ההתפרצות במקומות רגישים ,על מנת לתמוך את מאמץ מדינת ישראל
לדיכוי המגיפה.
8 .עקרונות המענה:

•
•ללא שינוי באחריות של משרדי הממשלה למוסדות.
•ללא מגע פיזי בין החיילים לדיירים או החולים במוסד.

המענה יינתן לסגל המוסד ,בתיאום עם המשרד הממשלתי הרלוונטי.

9 .משימות פקע"ר במוסדות:

•
•טיהור וחיטוי על פי דרישה ועל פי הנחיית משרד הבריאות.
•שינוע ציוד מיגון/מזון על פי הנחיית משרד הבריאות.
•הדרכה והסברה לסגל המוסד על התנהגות נכונה והתמגנות.
•סיוע באירוע מתפרץ במוסד.

בקרת כניסה לכלל המוסדות על בסיס תשאול ,רישום ומדידת חום (ללא יכולת אכיפה של החיילים).

10.במקבצי הדיור בלבד

•
•סיוע ברכישת תרופות לדיירים על פי דרישת הסגל.
סיוע ברכישת מזון לדיירים על פי דרישת הסגל.

משרד הבריאות
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	 11.שעות פעילות במוסדות

•

מוסדות רווחה ,בריאות ומקבצי דיור וקליטה ועלייה  07:00-21:00 -לאורך כל ימות השבוע כולל סופי
שבוע וחגים.

•

מקבצי דיור משרד השיכון והבינוי  07:00-21:00 -לאורך כל ימות השבוע ,ימי שישי שבת וערבי חג
.07:00-14:00

•

מענה השעות מותאם לדרישות המוסד ועל פי תיאום מראש.

12.כמות המוסדות בסיוע נכון לתאריך  15.4.2020סה"כ פקע"ר ביצע חבירה ל 621-מוסדות מתוכם 361
מוסדות נענו לבקשת הסיוע ו 260 -מוסדות וויתרו על הסיוע הניתן.
13.הרכב הסד"כ בסיוע במוסדות:

•
•יתר המוסדות  -סה"כ  169צוותים (פקד  +חייל) שהם  338חיילים.

מקבצי דיור סה"כ  192חוליות (מפקד 3 +חיילים) שהם  768חיילים.

14.פעולות נוספות שבוצעו עד כה:

•

שינוע ציוד מיגון ל 256 -מוסדות גריאטריים בוצעו  2סבבים של ציוד מיגון ,על בסיס הנחיות משרד
הבריאות.

•
•טיהור וחיטוי של  19מוסדות.

שינוי ציוד מיגון ל 400 -בתי אבות על בסיס הנחיות משרד הבריאות
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פרק  - 8מחשוב וBI-
תכנית מחשוב ו BI-עבור תכנית "מגן אבות ואימהות" למתן מענה מיטבי בנושאים שלהלן:

•
•מעקב אחר תהליך הבדיקות משלב לקיחת הדגימה עד קבלת התשובה
•מעקב על סטטוס מלאים של ציוד מיגון ,חומרי חיטוי ,תשתיות ותרופות
•מתן מענה למשפחות של הקשישים.
•מתן מענה למוסדות הגריאטריים באמצעות האפליקציה ייעודית ומוקד מוסדות.

מצבת תחלואה במחלת ה  COVID 19ומבודדים של מטופלים ועובדים במוסדות גריאטריים

מצבת תחלואה במחלת ה COVID-19-ומבודדים של מטופלים ועובדים במוסדות
גריאטריים
תמונת מצב תחלואה במחלת ה COVID-19-ומבודדים של מטופלים ועובדים במוסדות גריאטריים מתבססת
על איסוף מידע מ:

•
•מעבדות  -תוצאות הבדיקות
•בתי חולים ומר"גים מידע קליני של אשפוזי קורונה  -מטופלים של צוות עובדים
•מערכת פטירות של משרד הבריאות על נפטרים
•מערכת אג"מ של משרד הבריאות שמכילה רשימת מטופלים בעלי קוד סיעודי
•מערכת מס"ר של משרד הרווחה שמכילה רשימת דיירים שבמוסדות הרווחה כולל מנהל מוגבלויות
•משרד השיכון ובינוי מאגר דיירים של מקבצי הדיור
•משרד העליה והקליטה מאגר דיירים של מוסדות שבבעלותם
• 14מר"גים  -מידע אודות מאושפזים ואנשי צוות.
•מטופלים פרטיים במוסדות של משרד הרווחה ומשרד הבריאות  -מידע אודות מאושפזים ואנשים צוות.
מד"א  -לקיחת הבדיקה

איסוף מידע נעשה באמצעות אפליקציה אינטרנטית פשוטה בה מתבקשים הנציגים במוסדות להזין מידע
רלוונטי:

משרד הבריאות
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ההצלבות של כלל מאגרי המידע יאפשרו לקובעי המדיניות לקבל תמונת מצב עדכנית של תחלואה בנגיף
קורונה בקרב מטופלים וצוותי העבודה במוסדות הגריאטריים .להלן דוחות לדוגמה:

דשבורד תמונת מצב לאומי

דוח סטטוס תחלואה לפי מוסד ,בעלות ומחוז
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מעקב אחר תהליך ביצוע הבדיקות משלב לקיחת הדגימה עד קבלת התשובה
מערכת זו תאפשר לקובעי המדיניות לקבל מידע עדכני ומלא אודות ביצוע הבדיקות ותוצאותיהן ולבצע ניטור
אודות חולים מאומתים ברמה הלאומית ובריבודים לרמה המחוזית ,סוג המוסד והמוסד עצמו .המידע עבור
המערכת יסופק ע"י מד"א .להלן דוחות לדוגמה:

מגמת חולים מאומתים ברמה לאומית עם יכולת סינון לפי בעלות מוסד ,מחוז ,סוג מוסד ושם
מוסד

התפלגות נבדקים בפילוח לפי בעלות המוסד,מחוז ,סוג מוסד ושם מוסד
דוח מציג את אחוז הנבדקים להדבקות קורונה מתוך סה"כ מטופלים במוסד.

משרד הבריאות
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דוח חולים מאומתים
הדוח ישמש לצורך זיהוי וניטור חולי קורונה ודיווח למוסדות גריאטריים.

יבנו גם דוחות לצורך מדידת רמת שירות ( )SLAשל מד"א ושל מעבדות עם התראות על תשובות מתעכבות
בפילוחים הבאים :מעל  24שעות אחרי לקיחת הדגימה ,מעל  48שעות ,ומעל  72שעות .כלי זה יאפשר בקרה
על תהליך ביצוע בדיקות והעברת התשובות למוסדות הגריאטריים.

מעקב אחר מצבת כ"א
חמ"ל מגן אבות ואימהות מבצע מעקב יומי על מצב תחלואה ובידוד של כוח אדם המקצועי .לצורך המעקב
הוקמה מערכת דוחות ייעודית לנושא:

כוח אדם  -בידודים וחולים מאומתים לפי מוסדות
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דוח מגמת אנשי צוות בבידוד ומגמת אנשי צוות שנחשפו לחולים

מעקב על מצב מלאים של ציוד מיגון ,חומרי חיטוי ,תשתיות ותרופות
משרד הבריאות פיתח את מערכת "יעל" לאיסוף מידע על ציוד ומלאי מכלל המוסדות .המערכת הינה
מערכת אינטרנטית/מובייל שניתן לדווח בה בקלות על כל סוגי המלאי קיימים ונדרשים ,וניתן בקלות להוסיף
קטגוריות נוספות .המידע הנאסף מכלל המוסדות כולל בתי חולים כלליים ,מוסדות גריאטריים ופסיכיאטרים
נקלט לתוך מאגר מידע הלאומי של קורונה במשרד הבריאות שממנו תשוקף תמונת מצב של הציוד הנדרש
ברמה המידית וארוכת הטווח ,ברמה לאומית וברמה המוסדית.
תמונות מתוך האפליקציה להמחשה:

מסך כניסה למערכת למוסד

משרד הבריאות
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מסך דיווח על מלאים נדרשים

על בסיס נתוני מלאי שנאספים דרך מערכת "יעל" יבנה דשבורד ניהולי עבור חמ"ל מגן אבות ואימהות.
הדשבורד מכיל דוחות על מצב נוכחי של מלאים ושל חוסרים נדרשים הכוללים :ציוד מיגון ,חומרי חיטוי ,מיטות
קורונה ,מוניטורים ,מכונות הנשמה ועוד.
דוחות לדוגמה:

דשבורד תמונת מצב מלאים יומי ברמה לאומית
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דוח ריכוז בקשות מלאי ברמה מוסדית

מתן מענה למשפחות של הקשישים
בהתאם להנחייתו של פרופ' גמזו ,הקמת אתר ייעודי למשפחות הקשישים שנמצאים במוסדות ,שמטרתו
לשקף את הצעדים הננקטים על מנת להגן על האוכלוסייה הזו ,לתת מענה לשאלות המתעוררות ולאפשר
קבלת תמונת מצב עדכנית של כמות המבודדים  /הנבדקים  /חולים מאומתים ברמה לאומית ומוסדית.
לצורך כך תוכנן קונספט שעל בסיסו יקום האתר .להלן הנושאים/שאלות שיהיו הבסיס למידע שיוצף באתר:

בדיקות קורונה ואבחון

•
•אם ההורה שלי נחשף לחולה מאומת אך אין לו תסמינים ,האם הוא יבדק?
•האם ישנם תסמינים שונים לאנשים מבוגרים?
•כמה בדיקות ביום מתוכננות להורים במוסדות השונים?
•מי מבצע את הבדיקות במוסדות? האם הצוות המקומי ?
•האם הצוותים הטיפוליים במוסדות עברו הכשרה לאיתור תסמינים מוקדמים?
•כמה זמן עובר מהרגע שיש תסמינים ועד שמבוצעת בדיקה?
•כמה זמן מרגע שבוצעה בדיקה ועד שמתקבל אבחון?
•מה קורה בזמן שבין ביצוע הבדיקה ועד קבלת התשובות?
•מהם אחוזי ההחלמה של אנשים מבוגרים (מעל גיל  )70שאובחנו?
•האם בעלי מחלות כרוניות מועדים יותר להדבקה ?
מהם הקריטריונים לביצוע בדיקת קורונה?

משרד הבריאות
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מניעה וטיפול

•
•מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי שמירה על הגיינה של ההורים?
•מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי פעילות משותפת של כלל הדיירים?
•אילו בדיקות עוברים אנשי הצוות?
•האם המוסדות חוייבו בביצוע חיטוי לכל המבנה ,הריהוט והמכשור
•אילו בדיקות עוברים ספקים של המוסד (ספקי מזון ,ספקי ציוד ,אנשי נקיון)
•האם כל מאובחן מפונה לבית חולים? מהי מדיניות הפינוי?
•האם המוסדות חויבו לוודא כי ברשותן ציוד הנשמה וצוות מיומן להפעלתו?
•האם המוסדות מחויבים לשכן דיירים בחדרים נפרדים?
•כיצד משרד הבריאות מוודא כי בכל מוסד קיים מלאי של מטושים וציוד בדיקה מספק?
•מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי החמרת נהלים במוסד?
•איך מוגדר דייר מחלים? האם הוא מהווה סיכון לדיירים אחרים?
•באילו תנאים יכול הורה שאובחן במוסד לעבור לאשפוז בית?

אם המוסד שבו ההורה שלי נמצא הוא מוסד פרטי ,האם המדינה מספקת אמצעי מיגון?

בידוד וסגר

•
•האם קיימת מדיניות סגר על מוסדות?
•מהי מדיניות שהייה משותפת של דיירים בבידוד?
•האם דיירי המוסדות רשאים לצאת לחצר?
•כיצד מטפלים בדיירים סיעודיים בבידוד?
•מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי מטפלים ששהו בבידוד וחזרתם לעבודה?
•האם משך הבידוד של הורים מבוגרים ארוך יותר?
•האם דיירים יכולים לעבור בידוד ביתי במקום במוסד?

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי בידוד של דיירי מוסדות שבאו במגע אם חולה מאומת

אנשי צוות ומטפלים

•
•מהי מדיניות הבדיקות של אנשי צוות ומטפלים? האם קיימת חובת בדיקה לפני כניסה לטיפול
•האם יש רופא במוסד בכל שעות היום?
•האם לצוות המטפל יש ציוד הגנה מתאים מאושר על ידי משרד הבריאות?
•מי איש הקשר שלי במוסד שבו ההורה שלי מטופל?
•כיצד מוודא משרד הבריאות יישום הנחיות?
האם יש שינוי במדיניות היחס של מטפלים ודיירים לאור הקורונה?
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מטופלם סיעודיים

•
•מהי מדיניות החיטוי הנדרשת לאביזרי שיקום וניידות עבור מטופלים סיעודיים?
•מהי מדיניות הטיפול במטופלים סיעודיים בבידוד?
מהי מדיניות מתן טיפול דיאליזה למטופלים סיעודיים?

קשר עם המשפחה

•
•האם ניתן לשלוח להורים חבילות או מכתבים?
•האם קיימת תמיכה בביקור ווירטואלי במוסדות?
•האם ניתן לקחת את ההורים הביתה?
•תוך כמה זמן יודיעו לי אם ההורה שלי אובחן?
•מהי מדיניות הדיווח לבני המשפחה לגבי בידוד
האם ניתן לבקר את ההורים במוסד?

השפעה על סדר היום

•
•מה הסיכון בהידרדרות פיזית ונפשית בסגר ?
•מהם הנחיות המשרד לגבי מפגשים בין הדיירים?
•האם קיים ליווי של עובדת סוציאלית או פסיכולוג?
•כיצד מוודאים שדיירים לא יחוו דיכאון ובדידות?

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי שיגרת היומיום של הדיירים?

נטילת תרופות

•
•האם קיימות תרופות אשר משפיעות על תוצאות האבחון?

האם דיירים של מוסדות יכולים להמשיך לנטול תרופות כסדרן?

מיצוי זכויות

•
•היכן ניתן להגיש בקשה לעדכון קוד סיעודי?
•האם קיימות עמותות מומלצות שיכולות לסייע?
באילו מקרים מגיע לי הקלות בעלות האשפוז?

משרד הבריאות
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תמונה להמחשה:
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אפליקציה ייעודית כמענה לצרכים של מוסדות הגריאטריים
משרד הבריאות יפתח אפליקציה לצרכים של מנהלי המוסדות הגריאטריים .מטרת האפליקציה היא לרכז
מידע נדרש במסגרת התפרצות הקורונה כמו למשל עדכונים יומיים ,שאלות ותשובות נפוצות ,סרטוני הסברה
והדרכה ,קישורים חשובים ,אנשי קשר בשעת חירום ,ועוד.
האפליקציה תהיה מותאמת אישית עם אזורים שונים עבור כל מוסד בהתאם לצרכים:

•

אזור הדרכה  -יתמוך בהדרכה הפרונטאלית שמתקיימת במוסדות הגריאטריים ,יכיל מאמרים ,מצגות
וסרטוני וידאו בנושאים מקצועיים כגון התמגנות וחוסן.

•

פנקס דיווחים (אזור סגור עם סיסמא)  -כלי עזר לשימוש מנהל המוסד ,יפרט אילו דיווחים נדרשים ממנו
ובאיזו תדירות ויכיל לינקים לכלי הדיווח הרלוונטיים.

•
•התקשרויות בזמן המשבר (אזור סגור עם סיסמא)  -עדכון על ההנחיות שמתחדשות ע"י משרד הבריאות
שאלות ותשובות  -אזור שיתעדכן עם מידע מהמוקד עם השאלות הנפוצות ומענה עליהן.

בנושאים כספיים ,תשלומי משפחות וכו'

•

עדכון מעת לעת (אזור סגור עם סיסמא)  -אזור שלא יחליף את המיילים היומיים ,ויתן מענה למוסדות בהם
לצוות אין טלפון חכם.

•

צור קשר  -יאגד את מספרי הטלפונים וערוצי הפניה החשובים בזמן המשבר (חמ"ל ,מוקד משפחות,
רופאים מחוזיים ועוד).

משרד הבריאות
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פרק  - 9מעבדות קורונה
סטטוס מעבדות 12.04-16.04 -
כללי
 .אמתאריך  12.04מבוצע מעקב וניהול סדור של כלל משלוחי הדגימות למעבדות השונות לטובת טיוב תהליך
הבדיקה  -מתבצע תיאום ערב קודם לכן לטובת סנכרון המעבדות לקבלת הדגימות ותעדופן במעבדה.
 .בהחל מתאריך  15.04הדגימות שמקורן במוסדות מסומנים במדבקת ברקוד שפותחה בשת״פ של נציגי
המשל״ט עם מד״א ואנשי מערכת ה BIבמשרד הבריאות .מטרת הבירקוד היא סימון יעיל ומהיר יותר של
כלל הדגימות שמקורן במוסדות לטובת חיתוך מהיר של תשובות הבדיקה במערכת ה BI-של משהב״ר.
 .גלפי הנחיותו של פרופ' גמזו ,בסוף כל יום יש לקבוע את תכנית הדגימות של היום הבא .בנוסף יש להציג
בכל יום סטטוס תכנון למול ביצוע בפועל.
 .דהרחבת פעילות המעבדות והדיגום במוסדות גריאטרים:

•
• 1/3מהתפוקה הלאומית בתעדוף הבא:
•מוסד שהתגלה בו חולה קורונה (מאושפז או מטפל) בשאיפה כל המוסד ,עפ"י שיקול דעת -
הקמת מעבדות לגילוי קורונה בכל  14המר"גים.

הקפסולה הקרובה אליו.

•
•מטפלים המגיעים מאזורי סיכון.
•מוסד השוהה באזור במוקדי סיכון.

מוסד שידוע שהיה במגע כלשהו עם חולה קורונה (מבקר ,מזדמן).
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מספר בדיקות תכנון/ביצוע ,בין התאריכים 9-17.4.2020

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
9.4.2020 10.4.2020 11.4.2020 12.4.2020 13.4.2020 14.4.2020 15.4.2020 16.4.2020 17.4.2020

ביצוע

תכנון/בדיקות

תאריך

מספר מוסדות

תכנון/בדיקות

ביצוע

9.4.2020

17

2055

1812

10.4.2020

15

1570

1579

11.4.2020

7

1665

1574

12.4.2020

9

1626

1553

13.4.2020

7

2270

1952

14.4.2020

15

2944

3263

15.4.2020

9

2887

2190

16.4.2020

13

3109

3065

17.4.2020

12

2735

2533

20861

19521

סה"כ

0
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פרק  - 10לוגיסטיקה
תוכן עניינים של הפרק:

פרק א'  -בינוי

•
•הערכות לאשפוז /טיפול בחולי  - COVID-19הנחות יסוד
•מתודולוגיית עבודה
•הערכות לאשפוזי חולי קורונה  -תמונת מצב תשתית מיטות ,לתאריך 15.4.20
מערך השרות הגריאטרי  -נתוני מפתח

פרק ב'  -ציוד
חלק א'

•
•ציוד נדרש
•שרשרת האספקה
•מפתחות לציוד מיגון
•אספקת ציוד מיגון וחיטוי  -קווים מנחים
•מערכת דיווח מלאי במוסדות
חלוקה לסוגי מוסדות

חלק ב'
חלוקת ציוד  -תמונת מצב15.4.20 ,
 .אציוד מיגון
 .בערכות בדיקה
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פרק א'  -בינוי
הערכות לאשפוז/טיפול בחולי  - COVID-19הנחות יסוד
תשתית מבנה  -הבחנה בין  2סוגים:

•
•תשתית לבידוד אווירני  -הנחיות בדומה לבתי"ח כלליים
תשתית לבידוד טיפתי  -הנחיות בעבודה (מהדורה )1

מתודולוגיית עבודה
1 .ליווי הקמת מחלקות
תכנית סיורים סדורה ע"י צוות רב מקצועי (צוות מתכלל) :מינהל תכנון ובינוי ואגף גריאטריה ,בחלוקה ל:

•

מיפוי של  14המרכזים הגריאטריים לבחינת אופן התאמת מחלקות לאשפוז חולי קורונה טיפתי
ואווירני.

•

מיפוי מוסדות לפי יכולת קליטה מאושפזים בפריסה ארצית.

ליווי ההתאמות בסכמות תכנון ואישור תכניות ,לרבות בקשות תקציב.
פתיחת המחלקה בתיאום הצוות המתכלל.
2 .הנחיות תכנון
מסמך מנחה להתאמת מתחם (מחלקה/אגף) ייעודי לאשפוז /טיפול בחולי  COVID- 19בהדבקה
טיפתית ,מהדורה  2מצורף כנספח .4

משרד הבריאות

73

הערכות לאשפוז/טיפול בחולי  COVID-19במערך הגריאטרי  -תמונת מצב והערכות
לפתיחת מיטות ל 3-שבועות הבאים18.4.20 ,
במסגרת מבצע מגן אבות ,הוחלט כי כדי לתת מענה מספק ומותאם לאוכלוסיית הקשישים ,בכל המר"גים
יוכשרו מיטות קורונה.
תיאור תוספת פתיחת מיטות קורונה

700
600

573

537

500
400
300

338
255

200
100
0
שבוע 12.2.20 | 1

שבוע 19.4.20 | 2

שבוע 26.4.20 | 3

שבוע 3.5.20 | 4

* בבתי החולים הכלליים מוכנות למחלקות מתפרצות בהיקף של כ 2600 -מיטות ,זמינות לקליטת חולים כ
( 1850נתוני )15.4
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פרק ב'  -ציוד מיגון ,חיטוי וערכות בדיקה
חלק א'
הנחות היסוד
1 .המערך הגריאטרי -סוגי המוסדות ומספרם:

•

קבוצה :1מר"ג  -מרכזים רפואיים גריאטרים :סה"כ  14מר"גים ,מתוספק על ידי המערך של שעת
חירום לפי מפתח בתי חולים כלליים.

•

קבוצה  :2פעילות  +כרוניות :סוג פעילות -מודל שגרה ,מתפרץ ,קורונה.
משרד הבריאות244 -
רווחה (בתי אבות) 112 -

•

קבוצה  :3מטופלים עצמאיים :סוג פעילות -מודל שגרה בלבד
משרד הרווחה  -דיור מוגן 95 -
משרד השיכון 121 -
משרד העליה והקליטה 74 -

2 .המיגון הנדרש לטיפול בחולי קורונה במצב קל הינו באמצעות מסכה כירורגית וכפפות .בנוסף יינתן
מענה למיגון אירוסולי לכ  4אנשי צוות ,על מנת לאפשר מתן טיפולים המצריכים התמגנות אירוסולית
(אינהלציה ,סקשן וכדומה).
"3 .מגן אבות ואימהות" תכנון רכש וציוד לוגיסטי  -הצעת מודל למפתחות חלוקה
חלוקת הציוד -מיגון וחיטוי  -למוסדות השונים הינה ע"פ סיווג המטופלים/דיירים ,ללא הבדל אחריות
משרדית ,כמפורט להלן:

•

ציוד למחלקות שהוסבו למחלקה לטיפול בחולי קורונה קלים ,כולל יכולת מענה התמגנות לטיפול
אירוסולי  -כ  35מחלקות ( 1,000מטופלים).

•
•ציוד למחלקות בשגרה בצל הקורונה שיהווה מענה התמגנות מיידי להמשך טיפול בהתפרצות קורונה,

ציוד למוסדות/בתים בשגרה בצל הקורונה  -לכל המוסדות הנמנים בקבוצות  ,3 ,2סה"כ  647מוסדות
לרבות מענה לטיפול אירוסולי ,עד להחלטה לגבי המשך הטיפול - .לכל המוסדות בקבוצה  ,2סה"כ
כ 360-מוסדות.

משרד הבריאות
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מפתחות לחישוב הציוד הנדרש:
מפתח ציוד למחלקות קורונה קל ,כולל יכולת טיפול אירוסולי
הציוד יכלול ערכת ציוד בסיסי וערכת ציוד למיגון אירוסולי ,כמפורט:
א .ציוד מיגון בסיסי
ציוד

כמות למטפל למשמרת
( 12שעות)

כמות למטפל ל 14-יום

מסכה כירורגית

2

28

כפפות (בודדות)

40

560

חלוק חד פעמי

1

14

סינר רחצה

1

14

ב .ציוד מיגון אירוסולי
ציוד חירום

כמות למשמרת
(מספר מגעים/
החלפות)

מספר מטופלים
במחלקת קורונה
קל

מספר משמרות
ביממה

סה"כ ליממה

מסכות N95

4

4

2

32

משקפי מגן
VISOR

4

4

2

32

סרבל  /חלוק
לא עביר מים

4

4

2

32

ג .ציוד חיטוי
ציוד חיטוי

כמות למיטה ל 14-יום

מיכל ספטול

1

מפתח ציוד למחלקות בשגרה בצל הקורונה
א .ציוד מיגון
ציוד

כמות למטפל למשמרת
( 12שעות)

כמות למטפל ל 14-יום

מסכה כירורגית

2

28

ב .ציוד חיטוי
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ציוד חיטוי

כמות ל 14-יום

מיכל חומר חיטוי  -ספטול  /הדסול 500 ,מ"ל

 1למיטה  -קבוצה 2

ג'ל אלכוהול 500 ,מ"ל

 3מיכלים למוסד  -קבוצה 3

מפתח ציוד לערכת חירום
ערכה שתאפשר מענה ל 24-שעות לטיפול ,הכולל טיפול אירוסולי ,להתפרצות במוסדות שאין בהם מחלקות
לחולי קורונה ,עד להחלטה לגבי המשך הטיפול.

ציוד חירום

כמות
למשמרת

מספר מטופלים
במחלקת
קורונה קל

מספר
משמרות
ביממה

סה"כ ליממה

מסכות N95

4

2

2

16

20

משקפי מגן
VISOR

4

2

2

16

20

סרבל  /חלוק
לא עביר מים

4

2

2

16

20

תוספת מקדם
20%

שרשרת האספקה ל'מגן אבות ואימהות"
להלן סכמה עקרונית:
תדירות

שרשרת ההספקה

מערכת המידע

תוכנית הספקה:
• מפתחות צריכה
• חלוקה למוסדות
• חלוקה למחוזות

חישוב הדרוש לשבועיים

 14יום
בניית ערכות בחלוקה למחוזות
חלוקה למוסדות
יומי
משרד הבריאות

צריכה במוסדות
פקע”ר

דיווח יומי מלאי צריכה מלאי קיים

מוסדות

משרד הבריאות
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מערכת דיווח מלאי במוסדות
קבלת תמונה על מלאי ציוד קיים לפי מוסד ,צריכות יומיות והגשת בקשות הצטיידות.
כחלק מניהול משבר הקורונה ,משרד הבריאות נערך לאיסוף דיווח מלאי ציוד של ספקים ומערכת הבריאות
לצורך קבלת תמונה על מלאי הציוד הקיים במוסדות והערכות לניהול המלאי הכללי במדינה.
פותחה אפליקציה חדשה "יעל" לדיווח מלאי ציוד של ספקים ומערכת הבריאות .האפליקציה מספקת
אפשרות נוחה ,ידידותית וחדשנית לדיווח על מלאי ציוד קיים ,צריכות יומיות והגשת בקשות הצטיידות.
הכניסה למערכת החדשה מתבצעת באמצעות הקישורhttps://coronastocks.health.gov.il/login :
טרם הדיווח ,נדרש להעביר למשרד את פרטי המדווח בטבלה שבהמשך ,כדי שיונפקו עבורו ההרשאות
הנדרשות.
שם מלא

שם מלא
אנגלית

תז

מייל

טלפון

את הטבלה לאחר מילוי נדרש להחזיר לכתובת המייל.CoronaStocks@moh.gov.il :
אם קבלת הרשאה לדיווח תשלח הודעה בצרוף מדריך למשתמש.
האפליקציה זמינה גם בטלפון הנייד.
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מוסד

חלק ב'
חלוקת ציוד  -תמונת מצב 15.4.20 ,במוסדות מב"ר
* ספיגה מלאה  -מספר ימי שימוש שהכמות הייתה מספקת ,בהינתן והמחלקות היו לחולים קורונה
משרד הבריאות
פעימה א 19-22.3.20 -
ציוד
מיגון

כמות

מענה
בימים
בספיגה
מלאה

מסכות
כירורגיות

100,000

5

מסכות N95

25,000

1

משרד הבריאות
פעימה ב 5.4.20 -

ארגון
ושמרת
פעימה
ראשונה

ניפוק ע"י
פקע"ר

מענה
בימים
בספיגה
מלאה

סה"כ
עד כה

101,650

475,000

24

676,650
25,000

חלוקים

62,550

3

45,700

60,400

3

168,650

כפפות

181,800

9

121,700

298,000

15

601,500

משקפי מגן/
וייזור

20,000

1

חומר חיטוי/
ספטול

לא הוקצה

לא הוקצה

20,000
לא הוקצה

לא הוקצה

לא הוקצה

לא הוקצה

חלוקת ציוד  -כמויות לחלוקה וניפוק לתאריך  19.04.20למערך הגריאטרי  -כרוני/פעיל
ובתי אבות של הרווחה השיכון ומקבצי הדיור של משרד הקליטה
סוג ציוד

כמות

מסיכות כירוגיות

1,135,000

מסיכות N95

72,000

סינרי רחצה

100,000

משקפי מגן

70,000

חומרי חיטוי/ספטול

 41,000בקבוקים

כפפות

1,850,000

*החלוקה אינה כוללת את הבתים של מנהל מוגבלויות ,פסיכיאטריה ו 14-המרג"ים שהאספקה להם תתבצע
באופן ישיר מול חמ"ל לוגיסטיקה .השינוע מתבצע באמצעות פקע"ר ויתן מענה ל 14-יום.
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א .ציוד מיגון
להלן ריכוז ניפוק ציוד לשעת חירום למערך הגריאטרי בשיטת דחיפה ,על פי תכנית חלוקה שהגיש האגף
לגריאטריה .חלוקה שבועית מר"גים  400 - 03/4/2020סה"כ.
מחוז
מוסד

בעלות

סה"כ
מיטות

קוד מוסד

חלוקת
ערכות

שירותי בריאות כללית

231

מרכז

21301

30

הרצפלד

470

מרכז

237G3

30

נאות המושבה

פרטי

מרכז

23D02

15

נוה עמית רחובות

קופת חולים מאוחדת

116

מרכז

22101

15

מ.גריאטרי פרדס חנה

ממשלתי

556

מרכז

21302

30

בית רבקה

שירותי בריאות כללית

268

מרכז

21101

30

שמואל הרופא

ממשלתי

256

מרכז

22102

30

מר"ג דורות נתניה

ממשלתי

301

תל-אביב

23602

30

רעות

ציבורי-מלכ"ר

265

תל-אביב

21701

30

בית בלב בת ים

פרטי

231

תל-אביב

23786

40

נאות התיכון

פרטי

230

ירושלים

23639

30

הרצוג

ציבורי-מלכ"ר

245

אשקלון

236B3

30

בית הדר אשדוד

ציבורי-מלכ"ר

252

חיפה

237L5

30

בית בלב נשר

פרטי

192

חיפה

21102

30

פלימן

ממשלתי

199

מוסד

חלוקה שבועית מר"גים  680 - 10/4/2020סה"כ.
מחוז
מוסד

קוד מוסד

חלוקת
ערכות

מרכז

21301

20

הרצפלד

מרכז

237G3

40

נאות המושבה

פרטי

מרכז

23D02

20

נוה עמית רחובות

קופת חולים מאוחדת

116

מרכז

22101

100

מ.גריאטרי פרדס חנה

ממשלתי

556

מרכז

21302

50

בית רבקה

שירותי בריאות כללית

268

מרכז

21101

60

שמואל הרופא

ממשלתי

256

מרכז

22102

100

מר"ג דורות נתניה

ממשלתי

301

80

בעלות

סה"כ
מיטות

שירותי בריאות כללית

231
470

מוסד
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מחוז
מוסד

קוד מוסד

חלוקת
ערכות

בעלות

מוסד

סה"כ
מיטות

תל-אביב

23602

40

רעות

ציבורי-מלכ"ר

265

תל-אביב

21701

30

בית בלב בת ים

פרטי

231

תל-אביב

23786

100

נאות התיכון

פרטי

230

ירושלים

23639

30

הרצוג

ציבורי-מלכ"ר

245

אשקלון

236B3

30

בית הדר אשדוד

ציבורי-מלכ"ר

252

חיפה

237L5

30

בית בלב נשר

פרטי

192

חיפה

21102

30

פלימן

ממשלתי

199

ב .ערכות בדיקה (מבחנות ומטושים)
בנוסף מד"א מקבל ערכות שחלקן משמשות לבדיקות בגריאטריה.

משרד הבריאות
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פרק  - 11מוקד מוסדות
הקמת מוקד מענה טלפוני  *8007לצורך מתן מענה מקצועי לכול המוסדות
בארץ מנהלים וצוותים
משבר הקורונה הוא אירוע ארוך טווח שהשפיע באופן משמעותי על כל המוסדות (מסגרות חוץ ביתיות) ברחבי
הארץ אשר בהם מאוכלסים בני הגיל השלישי ומטופלים אחרים המוגדרים כקבוצת סיכון לתחלואה בקורונה.
בעלי ומנהלי המוסדות המבקשים לתת הגנה לקבוצה זו ,פונים בתדירות גבוהה אל מטה משרד הבריאות,
משרד הרווחה ,משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון ומבקשים לקבל מענה למצוקתם בנושאים שונים ,בין
היתר :בתחום ציוד מיגון ,ביצוע בדיקות ובירור תוצאותיהן ,בתחום תגבור כוח אדם ועוד.
בנוסף ישנן פניות רבות בנושאים מקצועיים במטרה לקבל מידע לגבי התנהלות הצוותים והמטופלים בתקופה
זו .כדי לעמוד באתגר משמעותי זה ולתת מענים מהירים לכל פניות של המוסדות ,הוחלט להקים מוקד טלפוני
ארצי (בחיוג למספר  .)*8007המוקד ייתן מענה לכל המוסדות הנמצאים באחריות ארבעת משרדי הממשלה
שצוינו לעיל .במידה והמוקד לא יוכל לתת מענה מידי בעת הפניה ,יברר המוקדן את הנושא למול גורמי
המקצוע השונים ויחזור עם תשובה לפונה.
המוקד הטלפוני יופעל במשך כל ימות השבוע פרט ליום שבת .שעות העבודה במוקד:
בימים א' עד ה' בשעות  8:00ועד  18:00בערב.
בימי שישי וערבי חג בשעות  8:00ועד .13:00
המוקד יאויש בכל רגע נתון על ידי אנשי מקצוע מהמשרדים השונים ,ולכל הפחות  2אנשי מקצוע ועוד 2
מוקדנים מהתחום המנהלי .המוקד יתוגבר במידת הצורך לפי היקף הפניות שיגיעו למוקד.
אנשי המקצוע מהמשרדים השונים העובדים במוקד יהיו מחוברים למערכות המחשוב של משרדיהם ,כדי
שיוכלו להתממשק למערכות המידע הקיימים במשרד ולתקשר עם היחידות וגורמי המקצוע הרלבנטיים
המתאימים לצורך מתן תשובה לפונה.כל הנתונים שיתקבלו במוקד ירוכזו בטבלת אקסל.
הטבלה תכלול מידע על הגורם ,שם הפונה ,שם המוסד ,טלפון ,המשרד האחראי ,סיבת הפניה והפתרון
שניתן .בסוף כול יום יערך סיכום של הנתונים ,שיועברו לגורם לחמ"ל הגריאטריה ,וזאת במטרה לבצע הערכה
של הצרכים ,הבעיות המרכזיות והמענים שיכולים לסייע למוסדות .המוקד הטלפוני  *8007יופעל בסמיכות
לחמ"ל גריאטריה ויעבוד בתיאום עמו.
שם הפונה
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שם המוסד

טלפון הפונה

אימייל

הצורך
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הפתרון שניתן

מוקד תמיכה למוסדות (מסגרות חוץ ביתיות) בהקשר למגפת הקורונה
תפיסת ההפעלה
המוקד ייתן מענה למנהלי המוסדות השונים:

•
•מרג"ים
•בתי אבות
•מקבצי דיור
•דיור מוגן

מוסדות סיעודיים

ההתקשרות למוקד תהיה באמצעות מוקד .*8007
 .אהמוקד יאויש על ידי נציגים מקצועיים ומנהליים מהמשרדים שיוכשרו לטובת המענה ,בליווי הנציגים
המקצועיים של חמ"ל גריאטריה.
 .בהמענה שיינתן יכלול מידע בנושאים הבאים:

•

מידע והנחיות כלליות לגבי ביקורים ,מיגון ,ביצוע בדיקות ,העברה לאישפוז במוסד אחר ,ובידוד בתוך
המוסד.

•
•הכוונה לקבלת המשך טיפול מגורמים נוספים.
•תמיכה רגשית הנדרשת למנהל המסגרת.

ריכוז בקשות המוסדות בנושאי כ"א ,מיגון ,בדיקות ובעיות מיחשוב.

 .גהגדרת  SLAלמענה ,וחזרה ישירה ללקוח.
 .דבידי המוקדן יהיה:

•
•רשימת מפקחים חוץ ביתיים (משרד הרווחה)
•רשימת אנשי קשר במחוזות משרד הבריאות ומשרד הרווחה
•קבצים התומכים במידע ברמה היומית לגבי המוסדות ברמה הכללית.
•קובץ רשימת המוסדות
•רשימת אנשי קשר לתמיכה ריגשית
•הודעה רשמית למנהלי המוסדות על ההקמה והנחיות השת"פ למענה ב .SLA
פרוטוקול תיעוד פנייה

משרד הבריאות
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תרשים זרימה של טיפול בפנייה (משרד הרווחה והבריאות)
 .אקבלת הפניה
 .בבמידה ולא יכול לתת מענה על ידי המוקדן

•
•בירור למול חמ"ל גריאטריה
•בירור למול גורמים אחרים במשרד הבריאות :לוגיסטיקה ,רכש ועוד
בירור למול הגריאטר המחוזי

 .גמתן מענה לפונה

תרשים זרימה של טיפול בפנייה משרד הרווחה
1 .פנייה של מנהל מסגרת למפקח על המסגרת
2 .פנייה של המפקח לרפרנט המחוזי (בהנהלת המחוז)
3 .פנייה במידת הצורך של המחוז למטה המינהל המקצועי
4 .פנייה של המינהל המקצועי במטה לגורם המטפל (אגף חירום וביטחון/תקציבים/משאבי אנוש ועוד)
5 .החזרת הנחיות לפעולה לביצוע המחוז (לממונה מחוזי האחראי על המפקח) ולידיעת הרפרנט בהנהלת
המחוז
כל פניה שתתקבל תמולא על ידי המוקדן שקיבל את השטיחה בטופס ייעודי.
הטופס (אקסל) יכלול את המידע הבא:
 .אשם הפונה
 .במוסד  -שדה מוגדר
 .גטלפון
 .דמשרד אחראי  -שדה מוגדר
 .הסוג המוסד  -שדה מוגדר
 .ומהות הפניה  -שדה מוגדר לבחירה ובנוסף :אחר
 .זהמענה שניתן
 .חהערות
בסוף כל יום ייערך סיכום שיוגש לחמ"ל שיכלול:
 .אמספר פניות
 .בסוג מוסד
 .גמשרד אחראי
 .דסוג פניה
 .התובנות מרכזיות
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פרק  - 12מוקד משפחות
בשל מגיפת הקורונה ,הפוגעת משמעותית באוכלוסיית הקשישים ,נמצא לנכון להקים מערך תומך רחב
למשפחות המאושפזים והדיירים במסגרות השונות .אנו סבורים כי המענה הרחב שניתן יפחית משמעותית
את הדאגה והחרדה ,ובהיזון חוזר נכון יכול אף להוות כלי לתיעדוף וטיפול .המערך ערוך לתת את התמיכה
הנדרשת לכ 90-אלף משפחות של השוהים בכ 1400-מסגרות.

תפיסת ההפעלה
1 .המוקד ייתן מענה למשפחות הקשישים המאושפזים במוסדות השונים:

•
•מר"גים
•בתי אבות
•מקבצי דיור
סיעודיים

2 .ההתקשרות למוקד תהיה באמצעות מוקד  ,*5400שלוחה .1
3 .המוקד הטלפוני יפעל בכל ימות השבוע ,ראשון -שבת ,מהשעה .7:00-23:00
4 .הפניות שיתקבלו במוקד יתועדו במערכת ה .CRM
5 .תיעוד הפניות יאפשר ריכוז נתונים ,צרכים ונושאים לטיפול שיעלו מהשטח.
6 .המוקד יאוייש על ידי נציגים שיוכשרו לטובת המענה ,בליווי של נציגים מקצועיים:

•
•נציג משרד הרווחה

נציג אגף גריאטריה

7 .לרשות הנציגים יעמוד מידע זמין שירוכז על ידי האגף והחמ"ל בנושאים שנדרש בהם מענה (כמות
בדיקות ,ציוד מיגון ,מחלקות קורונה במוסדות השונים וכו')
8 .פעילות המוקד תהיה בתיאום ושיתוף מלא עם חמ"ל גריאטריה ,הצוותים במחוזות השונים כפי שיוגדר,
כך שהמידע שיועבר לציבור יהיה מעודכן ומפורט ככל שניתן.
9 .המענה המלא שיינתן בקו ראשון יכלול מידע בנושאים הבאים:

•
•מידע פרטני לגבי מוסד ספציפי -האם יש חולי קורונה במוסד ,האם בוצעו בדיקות במוסד ,כמה בדיקות
הנחיות כלליות לגבי ביקורים ,מיגון ,העברה לאשפוז במוסד אחר ,בידוד בתוך המוסד וכד'.
נעשו ו/או מתי צפויות להילקח ,ציוד מיגון שהועבר למוסד וכד'.

משרד הבריאות
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•
•תלונות

פניות לגבי תשלומים /קבלת קוד

10.מענה בקו שני יינתן בשני אפיקים שונים:

•

מענה אישי המצריך מידע מתיק המטופל ( מצב רפואי ,תשובות לבדיקות)  -העברה לאיש קשר שיוגדר
על ידי המוסד .הגדרת  SLAלמענה ,וחזרה ישירה ללקוח.

•

תמיכה רגשית הנדרשת לבן המשפחה  -העברת הלקוח לקו עו"סיות.
*לנספח שאלות ותשובות מוקד קורונה ,לחצו כאן
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פרק  - 13הסדרה תקציבית
היערכות תקציבית לטיפול מוסדי ממושך לקורונה  -מגן אבות ואמהות
להלן פירוט תכנית תקציבית התומכת את התכניות המקצועיות למתן מענה מיטבי למוסדות סיעודיים ולכלל
בתי האבות להתמודדות בתקופת מגפת הקורונה .תכנית זו מתכללת את המענים למטופלים המאושפזים
במוסדות לאשפוז ממושך:

נושא

פירוט

כמות

עלות
חודשית /חד
פעמית

עלות עד סוף
שנת 8( 2020
חודשים)

סטטוס

תמרוץ
למוסדות ללא
חולים

מענק חודשי
למוסדות
לצורך חיזוק
האיוש ומניעת
הדבקה

בריאות -
13,500
רווחה -
20,000

בריאות -
 10מלשח
רווחה -
 6מלשח

בריאות -
 80מלשח
רווחה -
 48מלשח

בריאות -
אושר .יתחיל
לפעול במהלך
השבוע
רווחה  -בשיח
עם משרד
האוצר

שיפור
התמודדות
המוסדות
עם מבודדים
וחולים

תעריף מוגבר
למחלקות
המטפלות
במבודדים
וחולים

לפי מצב
בפועל

בריאות -
 8מלשח
רווחה -
 2מלשח

 100מלש"ח

בריאות -
אושר .יתחיל
לפעול במהלך
השבוע
רווחה  -בשיח
עם משרד
האוצר

אושרו 10
צוותים,
נדרשים 10
נוספים

 8מלש"ח
בחודש

 64מלש"ח

 10צוותים
ראשונים יהיו
זמינים ב19.4-
נדרשים 10
נוספים

אושרה מסגרת
ל 37-מסגרות

עד 14.5
מלש"ח בחודש

 116מלש"ח

בביצוע

צוות חץ לסיוע
בהתפרצות

הפעלת
מחלקות
קורונה קל

תעריף מוגבר
לתוספת כח
אדם ,ומרכיבי
טיפול ,הבטחת
רצפת רכש

משרד הבריאות
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נושא

פירוט

בינוי מחלקות
קורונה
במוסדות
גריאטריים

בינוי תשתיות
לטיפול
בחולים קלים,
בינוניים ,קשים
ומונשמים
במוסדות
רפואיים
גריאטרים.

תמיכה
במוסדות
במצוקה

יצירת מנגנון
תמיכה
במוסדות
במצוקה
כלכלית

רשת ביטחון
מגן אבות 5.5 -
מלש"ח מפורט
בהמשך

שיפור
התמודדות
במקבצי דיור

שעות נוספות
אבות ואמהות
בית ,עובדות
סוציאליות

שיכון -
 775אלש"ח
בחודש
קליטה -
 400אלש"ח
בחודש

מניעת
הדבקות
במקבצי דיור

בקרת כניסה
מדידת חום
ותשאול

שיכון -
 8.5מלש"ח
בחודש
קליטה -
 3.55מלש"ח
בחודש
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כמות

עלות
חודשית /חד
פעמית

 2,209מיטות

עלות עד סוף
שנת 8( 2020
חודשים)

נדרש -
 181.7מלש"ח
אושרו -
 148מלש"ח

סטטוס
בביצוע

 44מלש"ח
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בתהליך אישור

בבדיקה מול
פיקוד העורף
על לקיחת
אחריות על
המשימה

תקציב לבינוי והצטיידות
מוסד

סכום שאושר

מספר מיטות גריאטריות
(קל ,בינוני ומונשם)

פריסת מחלקות קורונה קל
במוסדות

 18מלש"ח

 36מחלקות 1,296 ,מיטות

בית חולים הרצוג

 55מלש"ח

 160מונשמים 250 ,גריאטריה
פעילה

מר"ג ראשון

 56מלש"ח (אושרו  40מלש"ח)

 350מיטות

מר"גים נוספים – מחלקות
בינוניות וקשות

 48מלש"ח

 485מיטות

שמואל הרופא

 4.7מלש"ח

 72מיטות

סה"כ בינוי מיטות גריאטריות

 181.7מלש"ח

 2,209מיטות

צרכים נוספים לגיוס כח אדם וחיזוק המוסדות למניעת התפרצות
המוסדות הסיעודיים ובתי האבות סובלים מקשיי גיוס כח אדם גם בימי שגרה ,בתקופת תחלואת הקורונה
קשיים אלו מחמירים עקב חשש צוות מהדבקה ,בידודי צוותים ופגיעה בצוותים.
כך ב 17.4-דיווחו יותר מ 90-מוסדות על חוסרי כח אדם ,של כ 15%-ממצבת האחיות ו 15% -ממצבת כוחות
העזר.
מקצוע

חוסר צוותים (נכון ל)17/4 -

שיעור החוסר מסך התקינה
(במוסדות בהם דווח על חוסר)

אחיות

264

15.8%

כח עזר

474

15.6%

רופאים

71

מקצועות הבריאות

175

עובד ניקיון

91

מנהל ומשק

65

משרד הבריאות
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פתרון ארוך טווח למצוקת כח אדם במוסדות הינו אישור מכסות מדוד של עובדים זרים לטובת הסיעוד
המוסדי .עד לאסדרה זו אנו מציעים פתרונות זמניים למתן מענה למצוקת כח האדם והבטחת איכות הטיפול:
1 .הכשר מיידי ולא מוגבל להעסקת מבקשי מקלט/פליטים/מהגרי עבודה ששוהים בארץ בבתי האבות.
2 .ביטול היטל העסקת עובדים זרים סיעוד – המוסדות המוסדות מחויבים בהיטל על העסקת עובדים זרים
( )20%ומשלמים אותו בגין כל העובדים הזרים המועסקים אצלם היום (בעיקר פליטים ומבקשי מקלט).
היטל זה מייצר נטל כספי כבד על המוסדות ,ומיצר מצב אבסורדי משתי סיבות – מטרתו למנוע עבודת
עובדים זרים במקום ישראלים  -אך אין כמעט ישראלים שמוכנים לבצע עבודה זו ,ללא תלות בשכר
המוצע .שנית תמחור הקוד למוסדות צריך לפצות אותם על ההיטל במסגרת חישובי השכר – במילים
אחרות זרוע אחת של המדינה גובה את ההיטל וזרוע אחרת נאלצת לממנו או במקרה הגרוע מותירה את
התשלום על כתפי המוסדות.
3 .עצירת גירוש עובדות סיעוד שאשרתן פגה והארכת ויזה לעובדים זרים שאשרתם פגה.
4 .אי פגיעה בשכר אחיות שעובדות גם בבתי חולים ויעברו לעבודה מלאה במוסדות.
5 .אפשור דחיית פרישת אחיות לגמלאות

רשת ביטחון מגן אבות
מטרת תוכנית זו היא למנוע ערעור על היציבות הכלכלית של מוסדות סיעודיים ,ולסייע למוסדות הנמצאים
במצוקה כספית ותזרימית אשר מאיימת על יכולתם להמשיך במתן שירותים.
ראשית ,ועל מנת למנוע פגיעה בהכנסות מסגרת אשר מפנה מטופלים חולי קורונה – משרד הבריאות ישלם
למוסד עבור שמירת מיטה למאושפז בעת שהותו באשפוז בגין הקורונה מחצית מהתעריף ליום אשפוז ,גם
החל מהיום ה 8-ועד ל 30-יום מתחילת שמירת המיטה.
שנית ,מוסד אשר ידווח על קושי כלכלי לאיש הקשר הרלוונטי במשרד האמון על הפעילות שלו (בריאות ,רווחה),
יוכל להיעזר במנגנון שייקבע להקדמת תשלומים חודשיים לצורך סיוע תזרימי ,ובאישורו של חשב המשרד.
החלטת המשרד תהיה על פי הקריטריונים הבאים:

•
•המיקום הגיאוגרפי של המוסד ומספר המוסדות הנמצאים בסביבה אליהם ניתן להעביר את המטופלים
•מספר המיטות הפנויות בנקודת הזמן במוסדות המיועדים לקליטה
•מידת הגירעון של המוסד
•צורת ההתאגדות של המוסד
•בדיקת רואה חשבון מדווח מטעם המדינה את ספרי המוסד ופעילותו ,ודיווח מטעמו כי המוסד נמצא
מספר המיטות במוסד

בגירעון תקציבי ותזרימי ובמצוקה כספית קשה
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פרק  - 14רווחה וחיזוק החוסן
בימים אלו של ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל ,אנו מכירים בכך כי לאי הוודאות,
החרדה מההדבקות ומהתפשטות נגיף הקורונה והבידוד ,יש השלכות אישיות ,רגשיות ,משפחתיות ,וחברתיות
על כלל האוכלוסייה.
אוכלוסיית הקשישים מוגדרת כקבוצת סיכון ונאלצת לשמור על בידוד חברתי מוחלט במטרה לשמור על
בריאותם וחייהם .הבידוד דורש הימנעות מיציאה ואיסור על בני המשפחה לבקרם .ובנוסף לכך לחלקם קשיים
בשימוש בטכנולוגיה לצורך חיברות גורמת למצבי בדידות ומבודדות חברתית .השלכות מצב זה יכולות להיות
שינוי במצב הרוח ,דכדוך ,דכאון ,תסכול ועוד.
במסגרות בהם שוהים הקשישים :מקבצי דיור ,דיור מוגן ,בתי אבות ובתי חולים גריאטריים ,ישנן הנחיות בנוגע
לתיאום ביקורי משפחות .הקשישים חווים פגיעה בשגרת חייהם ואף כי הם נמצאים במסגרת מוסדית בעלת
פוטנציאל חברתי ,הצורך בשמירת ריחוק והניתוק מן החוץ ובעיקר מבני משפחתם מותיר אותם ללא עורף
תמיכתי ומעצים את תחושת הבדידות שלהם .לבדידות קיימות השלכות קשות על הרווחה הנפשית ,על מצב
הרוח ועל הבריאות של הקשיש.
הגורם האחראי במסגרת בה שוהים הקשישים לרבות :הנהלה ,עובדים ,או צוותים מטפלים ,יפעל לאיתור
והתאמת מענים למען רווחתם האישית והחברתית של הקשישים והפגת בדידותם.

אנשי הצוות
על הנהלה של כל מסגרת להבטיח את נוכחות אנשי הצוות העובדים במקום בימי שגרה לרבות אם בית,
עובדת סוציאלית .בבתי החולים הגריאטריים יש להבטיח נוכחות צוות רב מקצועי :עבודה סוציאלית ,ריפוי
בעיסוק ,מדריכות תעסוקה ,פיזיותרפיה ,דיאטנית ,קלינאית תקשורת
יש לקיים חשיבה משותפת של כלל אנשי הצוות ו/או הצוות הרב מקצועי ולהיעזר בידע ,בניסיון ובמיומנויות
המיוחדות של כל מקצוע על מנת לבנות ביחד את שגרת החיים החדשה לנוכח ההגבלות .לחשוב על דרכים
יצירתיות כדי לסייע למטופלים להרגיש מסופקים ומלאי עניין גם כאשר הם לבד ובריחוק.

שמירה על שגרת חיים
חשוב לשמור על שגרה חדשה ומותאמת למצב ,שתשמר את הרווחה הנפשית ואת הבריאות ותצמצם את
תחושת הבדידות .יש להסדיר בשגרה החדשה סדר יום קבוע הכולל את שעות הארוחות ,קשר עם המשפחות,
פעילות פנאי ,פעילות גופנית ופעילות תרבות.

משרד הבריאות
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"קרוב רחוק"  -קשר עם המשפחות
מנהל המסגרת ימנה איש קשר שיהיה אחראי על הקשר בין הקשיש למשפחתו .במסגרות בהן עובדת
סוציאלית נכללת בצוות ,העובדת הסוציאלית במסגרת תהיה אחראית ליצירה ושמירת הקשר בין הקשיש לבין
בני משפחתו/אפוטרופוס.

ביקורי משפחה
לניתוק והעדר תקשורת בין הקשישים ואנשים עם המוגבלויות הנמצאים במוסדות לבין אנשים אחרים בכלל
ובפרט עם בני משפחתם ,אפוטרופוס או אחר משמעותי ,עלולות להיות השלכות חמורות מאוד על מצבם
הבריאותי לרבות ירידה קוגניטיבית ,דיכאון ובדידות המובילה להידרדרות בריאותית.
השלכות הניתוק על בני המשפחה יכולות אף הן להיות קשות והרסניות .עבור חלק מהמשפחות ,הנתק גורם
להם להרגיש שנטשו את היקרים להם בשעתם הקשה .הנתק גם עלול לעורר תחושות קשות של חוסר אמון בין
המשפחות לבין המוסדות הגריאטריים.
לנוכח הניתוק הארוך והשלכותיו ,להלן הנחיות המסדירות ביקורי משפחות:

•
•על הנהלת המוסד לבנות תכנית ביקורים סדורה ,הכוללת את כלל המטופלים ,תדירות ,ימי ביקורים ותאום
יש להבטיח ביקורי משפחות בכל המערך הגריאטרי והמסגרות לאנשים עם מוגבלויות.
עם המשפחות.

•

בכל ביקור מבקר אחד :בן משפחה ,אפוטרופוס ,מיופה כוח ,אחר משמעותי ,לפי בחירת המטופל .במידה
ואינו יכול לקבוע  -בהתאם להחלטת אפוטרופוס או מי שמוכר לגורמי הטיפול כגורם המטפל העיקרי.

•

על מנת לשמור על בטיחותם של המטופלים ,המבקרים והצוות ,יש להבטיח מיגון המטופל ,המלווה והמבקר
לפי הנחיות משרד הבריאות.

•
•המיגון יותאם למצבו התפקודי של המטופל בהתאם להנחיות הצוות המקצועי.
•מומלץ לקיים את הביקורים ככל הניתן ,בשטח פתוח בתחום המוסד ,במרפסת או בכל מרחב תוך שמירה
מיגון המשפחות יהיה באחריות המבקר.

על הנחיות משרד הבריאות.

•

מנהל המוסד יקבע מלווה מטעם המוסד בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתו.

יובהר כי הנחיות אלה אינן חלות על מטופל הנמצא בבידוד או חולה .לגבי מטופלים אלה ,על המוסד להבטיח
תקשורת מקוונת שלהם עם בני משפחתם.

•
•ליזום באופן פרואקטיבי את השיחות תוך תאום עם בני המשפחה.
•יש להכין תוכנית מובנית ומוסדרת לכל אחד ,כולל שעות וימים בשבוע בהן יתקיימו השיחות עם המשפחה.
•לסייע בכתיבת הודעות בטלפון למשפחה.
•יש לקיים שיחות וידאו שיוכלו להפגיש וירטואלית את הקשיש עם בני משפחתו.
•יש להנגיש תרבותית את האמצעים והשיחות.
•לאוכלוסיה שאינה משתמשת בטלפונים חכמים ,ניתן לתאם לבן משפחה מפגש עם איש צוות מחוץ למוסד
לקיים את הקשר באמצעים טכנולוגים :טלפון ,טבלט ,מחשבים וכו'.
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ולאפשר לו מפגש וירטואלי עם יקירו באמצעות טבלט.

•

חשוב לאפשר לקשיש לחגוג באופן וירטואלי אירועים אישיים ומשפחתיים כמו יום הולדת ,לידת נכד כו'

המלצה :פרויקט ("ההולכים באור") בוגרי סיירת מטכ"ל  -להתקנת מערכת ייעודית טכנולוגית-דיגיטלית,
להפגת בדידות במסגרות מוסדיות .המערכת הותקנה בשלושה מוסדות ("המבריא" כפר סבא" ,אור העמק"
מזרע" ,מול הכרמל" שער העמקים) .בתוכנית להכניסה בשבוע הבא ל 30-מוסדות נוספים עם אפשרות
ליצרם ולשווקם בעתיד בחינם למוסדות שיהיו מעוניינים בכך.
המערכת כוללת:

•
•גמישות בהפעלה  -מערכת על גלגלים המאפשרת הצבתה במקום קבוע או ניודה בין חדרים
•אוטונומיה בהפעלה  -המערכת כוללת סים/וואי-פיי ,וניתנת להכוונה מרחוק ולהפעלת אפליקציות (זום,
מסך טלוויזיה גדול ( 24אינץ') המתאים לאדם הסיעודי יותר ממסך מחשב/טבלט

ווטסאפ )...ע"י מוקדנים של המיזם בצורה מהירה במקרה של קושי.

•
•גו'ינט -אשל תומכים ומסייעים בעזרת ליווי מקצועי ,סיוע בתיאום ,ובלמידה ,ככל שיידרש.
מרכז תמיכה לסיוע בהפעלת המערכת למוסדות

משפחות  -איש קשר

•

בני המשפחה מנותקים מיקירם הנמצא במסגרת ,הם חווים דאגה לשלומם ,חרדות וחששות לצד רגשי
אשם.

•

חשוב להקדיש תשומת לב לבני המשפחה ליצור ערוץ תקשורת זמין אתם ,להעביר להם מידע לגבי יקירם
ועדכון לגבי ההנחיות והשינויים במסגרת לנוכח המגבלות.

•
•העובדת הסוציאלית או הגורם שימונה ע"י מנהל המסגרת יצור קשר עם בני משפחה באופן יזום ,תהיה ערה
עדכון בני המשפחה לעיתים קרובות באמצעים דיגיטליים כמו קבוצת ווטסאפ.

לצרכים שלהם ותתמוך בהם באופן מקוון בהתערבות קצרת מועד.

•

העובדת הסוציאלית תפנה בני משפחה ,לפי שיקול דעתה המקצועי לגורמים מטפלים בקהילה ולמוקדי
תמיכה.

•
•המשפחות יקבלו את פרטי איש הקשר כולל מספר טלפון וזמני התקשרות
•יש לידע את המשפחות באפשרות לפנייה למוקד המשפחות של משרד הבריאות *5400
•ניתן לפנות למוקד משרד הבריאות בשאלות ,בקשות ובירורים וכן בבקשה לקבלת תמיכה רגשית מקצועית.
מנהל המסגרת ימנה איש קשר זמין ,אליו יוכלו בני המשפחה לפנות בשאלות ,בקשות ובירורים
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סביבה ורווחה נפשית

•
•יציאה החוצה בתוך מתחם המוסד מאפשרת התאווררות ,גריית חושים טובה והחלפת אוירה.
•ניתן להיעזר בחיילים המסייעים למסגרות לשם ליווי והוצאת הקשישים למרחבים השונים .בעיקר לגבי אלו
יש לאפשר ולעודד את הקשישים לגוון את המרחבים הציבוריים בהם הם שוהים במהלך היום.

שצריכים ליווי והשגחה ביציאה ,אלו שזקוקים לתשומת לב מיוחדת או שנמצאים באי שקט .החיילים ישמרו
על כללי המיגון על פי ההנחיות משרד הבריאות.

•

פינות ומרחבי ישיבה  -יש לזהות מרחבים חדשים ,מעבר למרחב הישיבה הקבוע והצפוף ,כמו מבואות
ומרפסות ,שבהם אפשר להושיב קבוצה קטנה של מטופלים על מנת לגוון את הסביבות וליצור תחושה של
ביחד .תוך שמירה על מרחק על פי ההנחיות.

פעילות פנאי
אי הודאות ,החרדות והשעמום לפעמים יכולים ליצור אפקטים דרמטיים בעלי השפעה על הבריאות.
מנהל המסגרת אחראי להסדרת פעילות פנאי עבור הקשישים .במסגרות בהן המרפאה בעיסוק הינה חלק
מהצוות ,היא תהיה אחראית בשיתוף הצוות /הצוות הרב מקצועי ,להבטיח לקשישים פעילות פנאי במסגרת
שגרת החיים החדשה .פעילות הפנאי תהיה באמצעים המוכרים ובאמצעים חדשים תוך שמירה על ההנחיות.
המלצה :הדרכת עוסיו"ת/ים ומרפאות/ים בעיסוק של המוסדות  -באמצעות וובינרים מקצועיים על ידי
מרכזי ההדרכה של ג'וינט-אשל ,בשיתוף והכוונה של משרד הבריאות ומשרד הרווחה ,במטרה להקנות סט
כלים להפגת בדידות ייעודית לתקופת קורונה וללמידה בין המוסדות.
המלצה :ערכת הפעלה  -ערכה אישית שהופקה ע"י ג'וינט-אשל ,פותחה על ידי מרפאות בעיסוק .מכילה
פעילות קלילה ומהנה ואביזרים כגון :כדור גומי ,גומיית מתיחה ,משחק קלפים ועוד ומספקת מענים מגוונים
לפעילויות שונות למרחב הביתי ,ובהם פעילות פיזית ,קוגניטיבית ורגשית ,פעילויות המגרות את החושים
ופעילויות למשחק ופנאי .ניתן להתאים את ההערכה לאוכלוסיות שונות :סיעודיים ,תשושים ,עצמאיים ועוד.
משרד הבריאות בוחן אפשרות מימון ערכות למוסדות שיהיו מעוניינים בכך.

פעילות קבוצתית
פעילות קבוצתית מעצימה את תחושת הביחד .ניתן לקיים פעילות קבוצתית בתנאים מגבילים .התארגנות
בקבוצות קטנות ,שמירה על מרחק בין המשתתפים ,ללא שימוש בחפצים העוברים מיד ליד .ניתן להשתמש
באמצעים ויזואליים שמיעתיים או לקיים שיח משותף בנושא אקטואליה.

פעילות תרבות
פעילויות תרבות לאנשים שרגילים לצרוך אותן בשגרה ,מאפשרת להם תחושה של המשכיות ,הנאה וקשר עם
החוץ.ניתן להיעזר בפעילויות רבות המוצגות כיום ברשתות כמו :הרצאות ,קונצרטים ,הצגות ,מופעי בידור,
מופעי זמר וכו'
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פעילות גופנית
חשוב לעודד את הקשישים לפעילות גופנית .יש להתאים את סוג הפעילות ליכולות ולמגבלות של כל אחד.
במסגרות בהן הפיזיותרפיסטית הינה חלק מהצוות היא תהיה אחראית על הפעילות הגופנית .דוגמאות לסוגי
פעילות גופנית ניתן למצוא ברשתות ובחוברות.

תזונה
יש להקפיד על זמני ארוחות ותזונה בריאה לפי ההנחיות .יש לבחון אפשרות להבאת מזון מנחם מהבית
ולהסדיר את דרכי ההבאה.

מתנדבים
העובדת הסוציאלית תבחן אפשרות לשילוב מתנדבים לפעילות חברתית אישית ,ולהפגת הבדידות של
הקשישים באמצעים דיגיטליים.
המלצה :תוכנית 'אמץ דייר' (במסגרת תכנית 'אמץ מוסד' של ושמרת)  -במסגרתה יתקיימו שיחות
אישיות עם דיירים עריריים ע"י מתנדבים מארגון ושמרת.
אנו חוזרים ומדגישים את האחריות המקצועית של הצוותים להבטיח את רווחתם האישית ,הנפשית
והחברתית של הקשישים הנמצאים במסגרות הגריאטריות לסוגיהן ולצמצם ככל הניתן את תחושת
הבדידות שלהם .חשוב לגלות עירנות לשינויים בהתנהגות ובתגובות של הקשישים ,להתייחס אליהם
ולתת להם את הטיפול והתמיכה הנדרשים.

משרד הבריאות
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פרק  - 15שימור תפקוד ובריאות
להלן דגשים אשר רלבנטיים במיוחד לדיירי הדיור המוגן ,הציבורי והפרטי ,ולמסגרות לתשושים  -אשר ,בניגוד
למצב בשגרה טרם הקורונה ,כיום הם ספונים בדירותיהם או חדריהם ומנותקים במידה רבה מהעולם החיצון
וממשאביו .נדרשת הבטחת משאבים חיוניים אישיים לכלל הקשישים במסגרות ,בפרט לאלה במקבצי
דיור/דיור מוגן ,הנשענים במידה רבה על שירותים מחוץ למיתחם הדיור המוגן (לרוב אין מנגנוני אספקה
מרכזיים בשגרה) ,תוך דגש על קשישים עם תחלואה כרונית.

להלן תחומים מרכזיים למניעת הידרדרות רפואית-סיעודית-בריאותית:
1 .תזונה ויעוץ דיאטני :בטחון תזונתי תוך אספקה סדירה של מזון באיכות הנדרשת ,והנגשת ייעוץ
דיאטני כדי למנוע הידרדרות תזונתית והשלכותיה החמורות.
2 .שימור תפקוד מערכות התנועה והניידות :ביצוע פעילות גופנית מותאמת תוך שמירה על מסת שריר,
גמישות המפרקים וכו' ,ומניעת הידרדרות תפקודית והשלכותיה.
3 .שימור יכולות תקשורת ובליעה.
4 .שמירה על שגרה וסדר יום תוך מתן מגוון אפשרויות לפעילות תעסוקתית ,תרבותית ורוחנית מגוונת
ומעניינת.
5 .הבטחת האפשרות לשמירה על רווחה חברתית ונפשית ,לרבות שמירה על קשר אישי וחברתי עם איש
קשר מהמשפחה או מהקהילה ,וליווי הקשישים בהתנהלות היום יומית שלהם תוך מתן תמיכה וסיוע
לפי הצורך.
6 .כל זאת  -תוך הבטחת מתן מכלול שירותי הבריאות ,ובפרט:

•

ניהול נאות של טיפול בתחלואה כרונית :אספקה סדירה של תרופות כרוניות ובדיקות מעקב רפואי
ומעבדתי נדרשות בהתאם .קופות החולים נערכות לנושא זה( ,לרבות שימוש באמצעי רפואה מרחוק
במקרים שניתן) וחשוב להציף פערים להתייחסות.

•

הבטחת מענה רפואי נאות ונגיש בבעיות רפואיות חריפות שעלולות להתעורר :לעודד ולאפשר הגעה
לטיפול רפואי בקהילה או באשפוז (לפי המצב הקליני) ,במקרים דחופים ובין היתר כאבים מחשידים
בחזה ,סימנים נוירולוגיים גם אם הם קלים ,כאבי ראש חריפים ,כאבי בטן חריפים ,דלקות עוריות,
פצעים מזוהמים במטופלים סוכרתיים ,בדיקות מעבדה חיוניות כמו רמת קומדין ,רמת תרופות וכו'.

•

מתן טיפולים שיקומיים משמרים נאותים  -אם באופן פיזי או וירטואלי  -פרטני או קבוצתי ,לשימוש
במיומנויות פיזיות ,תחושתיות ,קוגניטיביות ,ותמיכה רגשית ,באופן שוטף ,רציף ויומיומי .בין היתר -
קידום שיקום יום לחולים הנזקקים לשיקום כגון לאחר ניתוחים אורתופדיים ולאחר אירוע מוחי ולוודא
ביצועו תוך ניטור החולים הרלוונטיים (לרבות שימוש באמצעי רפואה מרחוק במקרים שניתן).

•

אספקה סדירה של מכשירי שיקום וניידות וכל ציוד אחר נדרש ,על-פי המלצת אנשי המקצוע הרלוונטיים.
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להלן מספר התערבויות ממולצות
ניתן לשפר מצב זה דרך מספר התערבויות:
1 .גיוס אירגוני סעד נפשי כגון נ.ט.ל .לפתיחת ערוץ תיקשורת לזקנים מבודדים .זאת תוך ביצוע חיוג יזום
ותוך פניה לקשיש בשפה שהוא בקי בה.
2 .הקצאת דקות שידור ייעודיות לקשישים בערוצי השידור (בכל השפות) לעדכון בתחומי אורח חיים בריא,
מידע ושיח הכולל המלצות לתזונה בריאה פעילות גופנית סדירה עיסוקים מעניניים ועוד.
3 .החדרת תכני הפעלה חברתית דרך חברות הסיעוד הכפופות לביטוח לאומי .ניתן לצרף לגופים אלה
"מפעילים חברתיים" (למשל בוגרי\ות קורס רכזות תעסוקה) ולבצע הפעלה חברתית תוך שימוש
במטפלות מט"ב הנכנסות לבתי הזקנים .ניתן להוסיף  30ד .בביקור לצורך זה.
4 .ניתן להיעזר במתנדבי המשרד לשיוויון חברתי ליצירת קשר טלפוני עם זקנים במצב של בדידות .במקביל
ניתן להטות צעירים וסטודנטים בפרוייקט פ.ר.ח .המהווים בני לוויה לזקנים ,לאחזקת קשר חברתי בשיחה
טלפונית ואמצעים טכנולוגיים .צעירים אלה מאופיינים בחמלה כלפי הקשיש ומיומנים בקשר עימו.
5 .ראוי לשקול הקמת מטה ,יתכן במשרד לשוויון חברתי לקשר עם אוכלוסיות מיוחדות ,שלהן צרכים לשוניים
ותרבותיים ייחודיים .במטה זה ניתן להחליט מהי הדרך הטובה ליצור קשר עם זקנים מקבוצות אלו.

חוברת "התמודדות בריאה בגיל השלישי" במגוון שפות
כדי לשמר את התפקוד והבריאות של אוכלוסיית הקשישים ,בפרט אלה שנמצאים בקהילה ובמסגרות הדיור
המוגן ומקבצי הדיור ,צרכים שהתחדדו נוכח ההגבלות והמגבלות המערכתיות בתקופת הקורונה ,משרד
הבריאות הפיק ,בעבודה רב-מקצועית ,חוברת הכוללת המלצות לשגרת יום פעילה ובריאה לגיל השלישי,
תוך שיתוף פעולה עם ג'וינט-אשל .וכן עם משרדי הממשלה ,תוך היערכות מקדימה להפצת החוברת לקהלי
היעד השונים ,בפרט למקבצי הדיור שבאחריות המשרדים הרלבנטיים ,והמשרדים צרפו את ברכתם ודרכי
התקשרות עמם.
החוברת פורסמה בדיגיטל ,באתר משרד הבריאות (להלן קישוריות) בעברית ,ותורגמה והותאמה גם לשפות
ערבית ,רוסית וצרפתית (בנוסף תרגום לספרדית בעבודה בימים אלה).ובמקביל חולקה ,במהלך חול המועד
פסח ומיד לאחריו ,למפתן דלתם של  150אלף קשישים.
להלן הקישוריות לחוברת באתר משרד הבריאות:
החוברת בעברית  -באתר קורונה בעברית תחת נושא "התמודדות ושגרה בריאה למבוגרים":
https://tinyurl.com/yb5dechl
הקישור הישיר לחוברת בעבריתhttps://tinyurl.com/y8mcyqss :

משרד הבריאות
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החוברת ברוסית  -באתר קורונה ברוסית תחת נושא "התמודדות ושגרה בריאה למבוגרים":
https://tinyurl.com/yak4gjrt ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ
הקישור הישיר לחוברת ברוסיתhttps://tinyurl.com/ycx92dn2 :

ت
حيا� صحي لكبار السن:
החוברת בערבית בדף של שגרה בריאה למבוגרים בערבית نمط ي

https://tinyurl.com/y8nfcs7x
הקישור הישיר לחוברת בערביתhttps://tinyurl.com/y9dxssuh :

החוברת בצרפתית בדף של קבצי קורונה בצרפתית:
https://tinyurl.com/teackqf
והקישור ישיר לחוברת בצרפתיתhttps://tinyurl.com/ycwufxkg :
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פרק  - 16חוסן צוותים במוסדות גריאטריים תכנית פעולה

העובדים והצוותים המטפלים במסגרות לקשישים :מקבצי דיור ,דיור מוגן ,בתי אבות ובתי חולים גריאטריים
מצויים בחזית המאבק בנגף הקורונה ובחשיפה מוגברת להדבקות .המצב החדש מביא עמו חרדות ועומסים
פיזיים ונפשיים כמו גם חוסר פניות להתארגנות מחודשת לשגרה החדשה ומענה לצרכים בסיסיים אישיים
ומשפחתיים של אנשי צוות עובדים ומטפלים .אנו מכירים במרכזיות המטפל בתוך המערכת ,ובצורך במתן
מענים מובנים ומתמשכים לצוותים המטפלים במצבי משבר .העומס ,אי הוודאות ,התחושות הקשות ,החששות
והלחץ הינם בעלי השלכות על התפקוד .הבטחת תנאי עבודה ומתן מענים למצוקות אלו של הצוותים והבטחת
רווחתם הינם בעלי חשיבות מרבית להבטחת טיפול מיטבי בקשישים.

ההיבטים בהם נדרשת תמיכה
1 .חשש מהידבקות בנגיף.
2 .עומס עבודה פיזי בשל עליה בהיקף מאושפיזים ,עליה בהיקף פעילות ,מחסור באנשי צוות בשל בידוד
ושינוי בנהלי עבודה וטיפול.
3 .לחץ גובר באחריות אישית למצב מטופלים ויכולות למענה הולם.
4 .העדר זמינות לצורכי משפחה וצרכים אישיים.
5 .בידוד חברתי והעדר אפשרויות בילוי והפוגה.
6 .אי ודאות ועומס בנהלים והנחיות.

מענים
1 .חשש מהידבקות בנגיף
 .אמיגון צוותים ועובדים באופן הולם .וידוא העמדת מלאי ציוד מגן כנדרש.
 .במדיניות ביצוע בדיקות ברורה וסדורה במקרה של תחלואה במוסד ומענה מהיר בביצוע הבדיקה
ותוצאותיה( .קדמות על כלל האוכלוסיה)
 .גבידוד במסגרת מלונית עבור אנשי צוות ועובדים אשר נחשפו לחולה מאומת וחוששים לסכן בן משפחה
או שאין בידם את התנאים המתאימים לבידוד בביתם.
2 .עומס פיזי
 .אציוות מותאם ומעודכן של כ"א פנימי :בבתי החולים הגריאטריים מועסקים צוותים טיפוליים רב
מקצועיים ומערך תמך לוגיסטי ותפעולי ובכלל זאת :רופאים ,אחיות ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים,
מרפאים בעסוק ,מדריכים תעסוקתיים ,פיזיותרפיסטים ,דיאטנים ,קלינאי תקשורת ,עובדי מעבדה
ורנטגן ,כוחות עזר ,אנשי משק ,תפעול ואדמיניסטרציה .יש להבטיח העסקה של כלל אנשי הצוות
במסגרת (לא להוציא עובדים לחל"ת) ולצוות אותם לסיוע במוקדי עומס במוסד ,תוך הדרכה והתאמה
לכישורים ומיומנויות .ציוות העובדים יתבצע כתגבור לעבודה ותעסוקה נדרשת עבור מטופלים ודיירים

משרד הבריאות

99

וכן בתשתיות תמיכה למטפלים ואנשי צוות.
 .בתגבור כ"ע חיצוני באמצעות חיילים ומתנדבי שירות לאומי
 .גתגבור כ"א חיצוני באמצעות סטודנטים במקצעות בריאות בהלימה למקצועות רלבנטיים לתגבור
במוסד.
 .דתגבור כ"א חיצוני על ידי מתנדבים.
 .המענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים שיועסקו במוסדות גריאטריים בהם קיים תת איוש במצבת
כ"א קיימת.
3 .לחץ גובר באחריות אישית למצב מטופלים ויכולות למענה הולם
 .אציוות איש מקצוע מלווה מטעם משרד הבריאות לכל מוסד לריכוז צרכים ומענים בנושאי בריאות
במוסד.
 .בארגון ועדכון נהלים והנחיות באופן מתוקצר לפי נושאים.
4 .זמינות לצורכי משפחה וצרכים אישיים
 .אהקמת מוקד סיוע כללי לעובדים ,מוקד הסיוע יסייע ביצירת מענים שונים בסיוע המוסד ,ארגוני
מתנדבים ומשרד הבריאות.
 .בהנגשה ופרסום של מיזמים הנותנים מענים לסיוע לעובדי המסגרות לקשישים ובני משפחותיהם.
 .גמיפוי ארגוני מתנדבים לפי אזורים ונושאים וציוות ארגונים לפי מוסדות לצורך מענים נדרשים.
 .דהגדרת איש קשר ארגוני שירכז את הקשר מול ארגוני המתנדבים והסיוע.
 .התמיכה במימון שירותי שמרטפות לגילאי  0-3לעובדי בריאות.
 .ומענה תזונתי לצוותים הנדרשים למשמרות העולות על  8שעות עבודה ברצף.
5 .לכידות וחוסן ארגוני
 .אהמוסד יעדכן את עובדיו מידי שבוע בתמונת המצב המוסדית ,וישתף בפעולות והחלטות מקצועיות.
 .בהעמדת פלטפורמה דיגיטלית עבור עובדי המוסד דרכה יוכלו העובדים לקיים שיח פנימי כקהילה,
לחלוק חוויות אישיות וארגוניות ולקדם יוזמות פנימיות .הדבר יחזק את הקשר בין העובדים ,החיבור
לארגון והאפשרויות לצמיחתן של יוזמות מגבשות .בעת הזו כאשר הבידוד החברתי מעיב על כולם
החיבור הארגוני הוא הזדמנות לגיבוש פנימי ולחיזוק הקשר עם הארגון( .קיימים פתרונות דיגיטליים
בנושא) יש לסייע למוסדות במימון.
 .גניטור חוסן ארגוני באמצעות שאלון קצר לעובדי המוסד על מנת לזהות מגמות מקומיות ורוחביות
במטרה להתאים תכניות סיוע ומענים בהתאמה לצרכים
 .דהדרכת צוות ניהולי או נציג צוות הנהלה במוסד בנושא יצירת חוסן ולכידות ארגונית .ליווי חיצוני לארגון
בנושא באמצעות איש מקצוע יעודי מומחה לנושא.
6 .התמודדות עם משפחות של מטופלים
שימוש באפליקציית  CoronAppאו דומה לתקשור עם משפחות ,להודעות משרד הבריאות ולמענה
על שאלות בני משפחה .קשר ישיר עם בני משפחה ומוסדות יכול לסייע בהפחתת לחץ על המוסדות
ובתחושת האמון .יש לגבש את המתכונת המתאימה ביותר להפעלה .הקשר ינוהל על ידי אנשי מקצוע
בכירים ונציגי המוסדות.
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7 .תמיכה רגשית בצוותים -חרדה ועומס נפשי
 .אהקמת מערך תמיכה רגשית ארגוני .המערך יכלול :תכנית פעולה לתמיכה בצוותים ובכלל זה
הנגשת הדרכות ואמצעים לוויסות רגשי ,קידום פעילות ארגונית לתמיכה הדדית ,מעקב אחר שינויים
בהתנהגות ובמצבם רגשיים בקרב העובדים ,מענה פרטני ושיחות אישיות עם עובדי המוסד ,פרסום
של מוקדי תמיכה וסיוע בקרב עובדי המוסד.
 .בכל מנהל מוסד ימנה איש מקצוע ארגוני מתוך צוות עובדים סוציאליים ופסיכולוגים המועסקים
במוסדות ,אשר יהיה אחראי על הפעלת תכנית לתמיכה בצוותים בתאום עם ההנהלה ועם אנשי
הצוות( .להלן מנהל מערך תמיכה רגשית).
 .גמהל מערך תמיכה רגשית ארגוני יעבור הכשרה באמצעים דיגיטליים ,לקבלת כלים מקצועיים
לתמיכה במצבי דחק וחיזוק החוסן של הצוותים.
 .דהשירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות אחראי למתן הכשרה ייעודית לכלל מנהלי מערך
תמיכה רגשית במסגרות הגריאטריות .ההכשרה תינתן ע"י אנשי מקצוע מארגונים שותפים.
 .ההעמדת מוקד תמיכה נפשית  .24/7הרחבת שעות פעילות מוקד משרד הבריאות שהוקם לנושא,
והסתייעות בתשתית חיצונית קיימת לתפעול מאורגן ומסונכרן לרבות שילוב מטפלים מתנדבים.
 .ושיחות יזומות של עו"ס /פסיכולוגים מטעם המוסד לאנשי צוות שטיפלו בנפטר.
 .זבמוסדות בהם לא קיים עו"ס /פסיכולוג ארגוני או לחלופין אין בידי המוסד לתת את המענה הנדרש
בהיקף כ"א העומד לרשותו בתחום התמיכה הנפשית והרגשית ,יש לצוות למוסד איש מקצוע חיצוני
לסייע בניהול מערך תמיכה רגשית בצוותים.

משרד הבריאות
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פרק  - 17שיווק והסברה
קהלי יעד

•
•מטופלים
•משפחות מטופלים
•תקשורת  +הציבור הרחב
צוותים

יריית פתיחה
הצגת תוכנית הפעולה של מבצע ״מגן אבות ואימהות״ באמצעות מסיבת עיתונאים.
במסגרת התוכנית תוצג התייחסות ל 5-היבטים מרכזיים בתוכנית הפעולה:
1 .מדיניות האשפוז במרכזים הגריאטריים (הפרדת מתחמים) קריטריונים לבחירת המוסדות להקמת
מחלקות ייעודיות לקורונה לריכוז החולים.
2 .מדיניות הניהול ,הפיקוח ,תו״ל ,הנחיות ונהלים.
3 .מערך ההצטיידות ,לוגיסטיקה ,משאבים וכוח אדם.
4 .סוגיית מדיניות הבדיקות.
5 .תמיכה במטופלים ,במשפחות ובמוסדות.

דרכי פעולה
1 .הקמת אתר אינטרנט ייעודי למבצע ״מגן אבות ואימהות״.
2 .פרסום מוקד טלפוני למשפחות ומוקד לצוות המוסדות ,באמצעות סרטון שישודר בטלוויזיה ובדיגיטל
3 .הפקת חומרי הסברה ושילוט בשפות שונות:עברית ,ערבית ,רוסית וטיגריט .עיצוב הפקה והדפסה לכל
המוסדות.
4 .תדריכים עתיים לתקשורת לקידום סיקור חיובי בנושא אחד מתוך התוכנית תוך עדכון שוטף ביחס
לתמורות חיוביות שחלו בשטח .התדריכים ילוו בהודעות לתקשורת.
5 .שאלות ותשובות למשפחות המטופלים לפרסום באתר.
6 .שילוב מנהלי מוסדות גריאטריים שהוכיחו שיפור במסגרת ראיונות לצורך שיתוף מידע והוכחת הצלחה.
7 .שאלות ותשובות לצוות רפואי במוסדות לפרסום באתר.
8 .ראיונות בערוצי טלוויזיה ,רדיו דיגיטל.
9 .צ'אט-לייב בפייסבוק למשפחות.
10.וובינר לצוותים.
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	11.סיורים מסוקרים על ידי התקשורת במוסדות הגריאטריים בכל פעם עם צוות טלוויזיה אחר.
12.סיקור עבודת המטה במבצע ״מגן אבות ואימהות ״.
13.הכנת חומרי הסברה לצוותים הרפואיים כולל סרטונים.
14.שולחן עגול עם עמותות רלוונטיות ואנשי מקצוע.
15.הודעה לתקשורת על הקמת המוקדים למשפחות ,לצוותים ועל הקמת האתר הייעודי.
16.פרסום נתונים ביחס למחלימים מקורונה במוסדות הגריאטריים.
17.סקרי דעת קהל לצורך מעקב ותהליכי שיפור.
18.המלצה :תמריץ חיובי של כוכבים למוסדות שעומדים ביעדי מניעת התפשטות קורונה ופרסומם לציבור.
	19.מעקב אחר הנעשה בעולם לצורך למידה ,התייעלות ושיפור .וכן פיתוח מדדים השוואתיים ביחס למדינות
העולם בתחום זה.

חומרי הדרכה והסברה שהופקו ע"י משרד הבריאות
סרט התמגנות לטיפול במחלקות קורונה במערך הגריאטרי הופק בעברית ובערבית ,ומתורגם לאנגלית,
רוסית ,ואמהרית בקישור זה האתר משרד הבריאות ניתן למצוא את הסרט בכל השפות:
https://tinyurl.com/y7axlg7w
הופקו  2000פלקטים גדולים  50/70מכל סוג ו 2000-מכל סוג בגודל :A3
לבישת מסכה כירורגית

לבישת מסכה כירורגית
שמור על עצמך ועל מטופליך
לבש מסכה!!!

 1מתי?

בכל טיפול במטופל
כשנמצאים במרחב הציבורי
בקרבת מטופלים
 .1עם אנשי צוות אחרים
 .2במהלך הסעה
נסיעה פרטית עם עובד אחר

 2כיצד?

מכסה פה ואף
החלק הצבעוני כלפי חוץ
החלק המתכתי מעל האף – מהודק סביבו
.1החלק התחתון מתחת לסנטר

בעלי זקן  -המסכה אינה מגינה עליך!

שים לב!

אסור להשתמש במסכה עם שסתום
חד כיווני מחוץ למחלקת קורונה!

משרד הבריאות
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טכניקת רחיצת ידיים במים זורמים וסבון אנטי מיקרוביאלי

טכניקת רחיצת ידיים במים זורמים
וסבון אנטי מיקרוביאלי
1

2

הרטב הידיים במים

3

השתמש בכמות מספקת
של סבון אנטי מיקרוביאלי

4

כף יד מול כף יד

5

כף יד ימין מעל גב יד שמאל
אצבעות שלובות ולהיפך

6

כף יד מול כף יד
באצבעות שלובות

7

גב אצבעות בכף היד הנגדית

8

שפשוף סיבובי של אגודל
שמאל אחוז בכף ימין ,ולהיפך

9

שפשוף הלוך וחזור של אגרוף
ימין בכף שמאל  ,ולהיפך

שטוף הידיים במים

11

10

יבש היטב במגבת נייר
חד פעמית

12

התהליך מתחילתו עד סיומו
ארך כ  40-60 -שניות

השתמש במגבת
לסגירת הברז

מחטאים את הידיים עם תכשיר על בסיס אלכוהול?
שימו מספיק חומר לכיסוי כל הידיים עד לשורש כף היד ושפשפו עד לייבוש!

טכניקת חיטוי ידיים

טכניקת חיטוי ידיים
1

 3מ"ל תכשיר על בסיס
אלכוהול  5%אלכוהול

3

שפשף בין האצבעות וסביבן

5

שפשף קצות האצבעות
בכף היד הנגדית

7

שפשף שורש כף יד אחורה
ביד הנגדית
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2

שפשף כפות הידיים זו מול זו

4

שפשף גב היד
בכף היד הנגדית

6

שפשף האגודל אחור
באצבעות היד הנגדית

8

שפשף עד לייבוש התכשיר,
אין צורך במגבת נייר
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לבישת כפפות

לבישת כפפות
לבש כפפות:

לפני מגע בעור לא שלם ,הפרשות ונוזלי גוף
לפני טיפול בחולה בבידוד

סיימת את הטיפול
הסר כפפות וחטא ידיים מיד
החלף כפפות ובצע היגיינת ידיים בין מטופל למטופל

שלבי רחיצת ידיים

שלבי רחיצת ידיים
1

הרטיבו את הידיים במים

4

שפשפו אצבעות באצבעות
כמודגם והחליפו בין הידיים

7

שפשפו את האגודלים
סיבובית כמודגם

10

שטפו את הידיים
במים חמימים

2

השתמשו בכמות סבון
שתכסה את שטח הידיים

5

שפשפו כף אל כף עם
אצבעות משולבות

8

שפשפו את כף היד בתנועה
סיבובית עם אצבעות
היד הנגדית

11

נגבו באמצעות מגבת
חד פעמית והשתמשו
במגבת לסגירת הברז

3

שפשפו יד ביד

6

שפשפו את גב האצבעות
כמודגם

9

שפשפו את שורשי
כפות הידיים כמודגם

12

זהו! הידיים נקיות!

מחטאים את הידיים עם תכשיר על בסיס אלכוהול?
שימו מספיק חומר לכיסוי כל הידיים עד לשורש כף היד ושפשפו עד לייבוש!

משרד הבריאות
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ניקוי וחיטוי משטחים

ניקוי וחיטוי משטחים
 1מתי?

נקה ציוד וסביבה לפחות פעם
ביום ובין מטופל למטופל

 3איך?

בעזרת מטלית חד שימושית
לנגב את המכשיר בחלקו החיצוני
לנגב את משטח ביסודיות
(לדוגמה שולחן ,כסא)..

 2במה?

תמיסת כלור  1000חל''מ
איך מכינים (שתי אפשרויות)
 .1כדור אחד של כלור
להמיס בליטר מים
 40 .2מס''ק אקונומיקה בליטר מים

 4חשוב!!!

לא לטבול מטלית שוב בחומר הניקוי
לא לנגב משטח לאחר ניקוי

דיווח סימפטומים

דיווח סימפטומים
עובד יקר
אם אתה חש באחד מהסימפטומים הבאים:
חום מעל 38 0
שיעול
קושי בנשימה
הישאר בבית ודווח למנהל
חשת לא טוב במהלך העבודה ?
דווח מיד למנהל ופעל לפי הוראות מנהל
בכל מקרה :
מדוד חום כל בוקר לפני עבודה
36.6 0c
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היגיינת ידיים  -מתי לבצע ?

היגיינת ידיים
מתי לבצע הגיינת ידיים?
לפני ואחרי טיפול בכל מטופל
לפני לבישת כפפות ואחרי הסרתן

2

לפני מגע
אספטי

4

אחרי
מגע
במטופל

5

אחרי
מגע
בסביבה

1

3

לפני
מגע
במטופל

אחרי
מגע
נוזל גוף

פעולות ללבישת ציוד מיגון אישי לצוות מטפל

סדר פעולות ללבישת ציוד מיגון אישי
לצוות מטפל
הקפידו על סדר הפעולות!
1

חלוק

 .1יש להסיר כל פריט (כגון תכשיטים ,עטים ,תג שם)
שעלול לגרום לקרע בחלוק.
 .2יש ללבוש את החלוק כשהפתח מאחור
ולסגור את הסוגר בצוואר
 .3יש לעטוף את הגוף עם החלוק מהצוואר ועד הברכיים,
ומהזרועות עד שורש כף היד.
 .4יש לקשור את השרוך  -אפשר מקדימה או מאחור.

 2מסכה

 .1אופן חבישת המסכה :החלק הצבעוני של המסכה יהיה כלפי
חוץ והבהיר כלפי פנים .הצד עם פס המתכת יושב על האף
 .2יש להצמיד את המסכה מעל האף ומתחת לסנטר
 .3יש לקשור את השרוכים /להדק גומייה במרכז הראש ובעורף
 .4יש להדק את הרכיב המתכת על אזור האף.
 .5המסכה אינה יעילה כאשר נחבשת מעל זקן

 3מגן פנים (וייזור או משקפי מגן)
 .1יש להניח על הפנים ולהתאים לגודל הפנים

 4כפפות

 .1יש לחטא את הידיים לפני עטיית הכפפות
 .2יש לעטות את הכפפות בגודל היד הנדרש ()S, M, L
 .3יש למשוך את הכפפות מעל שרוול החלוק

במהלך העבודה:

 .1הרחיקו את הידיים מהפנים ,כולל המסכה
 .2הימנעו ממגע יד עם משטחים (כולל טלפון נייד!)
 .3החליפו כפפות אם נקרעו או התלכלכו

 .4בצעו היגיינת ידיים לעתים תכופות:
שטיפה עם מים וסבון במשך לפחות  20שנ'
וייבוש בעזרת מגבת נייר
חיטוי בתכשיר מבוסס אלכוהול לחיטוי
( 60%לפחות) ולשפשף ידיים עד לייבושן

משרד הבריאות
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סדר פעולות להסרת ציוד מיגון אישי
לצוות מטפל
הקפידו על סדר הפעולות!
 1כפפות

חלקן החיצוני של הכפפות מזוהם!
 .1יש לאחוז במרכז כף יד שמאל באצבעות יד ימין
ולמשוך את הכפפה מיד שמאל תוך הפיכתה פנים החוצה.
 .2יש להמשיך ולאחוז את הכפפה שהוסרה
בכף היד הימנית עטוית הכפפה.
 .3יש להכניס את אצבעות יד שמאל מתחת
לכפפה הימנית ולהסיר תוך הפיכת פנים
הכפפה החוצה ומעל לכפפת יד שמאל.
 .4יש להשליך את הכפפות מיד לפח ולבצע היגיינת ידיים.

 2מגן פנים (וייזור או משקפי מגן)
החלק החיצוני של מגן פנים מזוהם!

 .1הסירו את המשקפיים או מגן הפנים,
תוך אחיזה מאחור והסרה כלפי פנים.
 .2מגן פנים הוא לשימוש רב פעמי וניתן לחטא
בכלור  1000ppmאו במטלית אמוניום רבעוני
ולאחר מכן לנגב עם ספוגית אלכוהול.
 .3וייזור יש להשליך בסיום המשמרת .במהלך המשמרת,
 .4בין הורדה להורדה ניתן לחטא כמתואר במשקפי המגן.

 3חלוק

קדמת החלוק והזרועות מזוהמים!
 .1יש להתיר את השרוכים בזהירות שלא יהיה
מגע בין זרועות החלוק לעור הגוף.
 .2יש למשוך את החלוק מהצוואר והכתפיים
תוך הקפדה לגעת רק בחלק הפנימי של החלוק .
 .3יש לקפל את החלוק כך שחלקו החיצוני פונה כלפי פנים
 .4יש לקפל או לגלגל את החלוק ולהשליך מיד לפח.

 4מסכה

החלק הקדמי של המסכה מזוהם! לא לגעת!
 .1יש לשחרר את השרוך  /גומייה התחתונה
ולאחר מכן את העליונה ולהסיר ללא מגע עם קידמת המסכה
 .2יש להשליך מיד לפח.

 5היגיינת ידיים

בסיום תהליך הסרת המיגון יש לרחוץ ידיים או לחטא
עם תכשיר אלכוהול לחיטוי )מעל .(%60

או

יש לשטוף או לחטא את הידיים בין שלבי ההסרה,
אם במהלך השלב היה מגע יד עם אזור ציוד מזוהם.
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פרק  - 18מגזר שלישי
המגזר השלישי הינו נדבך חשוב במתן מענים לאוכלוסיית הקשישים בכלל ובפרט בעת הזאת של התפרצות
מחלת ה .COVID-19-להלן תיאור של  2יוזמות של המגזר השלישי הנותנות מענה לנושא זה.

מיזם "ושמרת"
מטרה  -צמצום האפשרויות להידבקות השוהים בכלל המוסדות הגריאטריים בווירוס הקורונה תוך שמירה על
בריאותם הפיזית והנפשית של השוהים ,שמירה על אורח חיים ויחס מכבד ,והגנה מיטבית על כלל העובדים
במוסדות אלו ע"מ למנוע תחלואה ותמותה של השוהים במוסדות הגריאטריים ולצמצם באמצעות זאת
עומסים בבתי החולים.
תפיסת הפעלה  -הקמת מטה מבצעי/תפעולי ע"ב  4מאמצים מרכזיים שחולקו לזירות הפעלה ייעודיות:

•
•זירת כ"א
•זירת התנהגות מניעתית (הדרכה)
•זירת תמיכה בצוות ובדיירים (חוסן)
•זירת הפעלה ,כספים ואינטגרציה.
זירה לוגיסטית

זרוע ביצועית :נציגי המבצע בשטח ,ע"ב עמותת אחריי  350 -עובדים ומאות מתנדבים ע"פ הצורך .הקמת
חמ"ל אחוד בשיתוף משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים משרד הבריאות ,משרד הרווחה ,ארגוני הגג (אב"א
והעמותה לגריאטריה בישראל) ,הג'וינט-אשל וכו' .נציגות בחמ"לים  -החמ"ל הלאומי בשיבא ,פקע"ר ,חמ"ל
מגן אבות ואימהות.
שותפויות:
ציונות
שיתופים

מנהל המיזם

מנהל תפעול וכספים
תא משאבים

מוקד פניות

ראש זירת כח אדם

עמותת ”אחריי“

חמ“ל ”אחריי“

x

ראש זירת
לוגיסטיקה

ראש זירת תמיכה
נפשית ובדידות

ראש זירת הדרכה
ומיומנויות

נציגות של ארגוני הגג,
אשל ,אב“א ,ג‘וינט
וגורמים נוספים

נציג ”אחריי“ במוסד
( (POCגריאטרי

משרד הבריאות
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עיקרי המשימות בחלוקה לזירות
הפעלה
1 .תפעול
 .אהגדרת שעון פעילות יומית  /שבועית ,דיונים ,חיתוכי מצב וסיכומים כולל עזרי שליטה.
 .בסנכרון בין הזירות השונות במשימות חוצות ארגון.
 .גהפעלת עמותת אחריי.
2 .תקציב  -סה"כ  20מלש"ח ל 3-חודשים (אפריל מאי יוני )2020
 .אניתוח תכנון תקציבי נדרש ע"ב חודשי בחלוקה למאמצים (כולל מענה למשימות חוצי ארגון).
 .בגיוס תורמים.
 .גמימוש בהתאם למדיניות ולכסף שנצבר.
3 .מוקד פניות
 .אהפעלת מוקד פניות לאיסוף צרכים מהשטח וקשר עם גורמים חיצוניים (משפחות ,מתנדבים וכו').
 .בריכוז הידע הנצבר ליצירת תמונת מצב עדכנית למנהלים.
4 .קשר פיזי עם מנהלי כל המוסדות הגריאטריים באמצעות עמותת אחריי
 .אחמ"ל שליטה בפעילות המתנדבים וריכוז מידע מהמוסדות.
 .ב 300מתנדבים כאנשי קשר בשטח להעברת פערים מהשטח למטה ותיאום המענים של ושמרת
למוסדות.
 .גמתן מענה למשימות פרטניות ע"פ הצורך (אריזת ציוד למוסדות ,שינוע ציוד ,הדרכת צוות מנהלים
וכו').

לוגיסטיקה
1 .הגדרת תקן
 .אמיפוי כלל המוסדות הגריאטריים לפי ניהול סיכונים ובסטנדרט בי"ח ,בחלוקה למחלקות ברמות
השונות (מונשמים ,תשושי-נפש ,וכו') ובחלוקה לשייכות משרדית (בריאות ורווחה).
 .בקביעת תקן ציוד מיגון נדרש למחלקה במאפיין הצוות הטיפולי ע"ב משמרת בראיה חודשית:
מיגון אישי  -מסכה כירורגית ,כפפות חד פעמיות ,חלוק חד פעמי.

•
•מיגון מחלקתי  -קביעת תקן אלכוג'ל למחלקה ל  24 -שעות.
•מיגון אישי למחלקת קורונה  -תקן מיגון אישי  +חלוק רחיץ ,כובע ,וייזר ,ערדליים.

 .גתיאום וסנכרון אל מול חלוקת הציוד ע"י משרד הבריאות  /פקע"ר.

 .דבמקומות חריגים למבנה הקיים  -קביעת תקן בהתאם לאופי הפעילות והסיכון המתלווה לכך.
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2 .רכש
 .אביצוע רכש בראיה חודשית (אפריל ,מאי ,יוני) תוך ניהול סיכונים של מחיר ,זמינות וניצול הזדמנויות.
 .בשמירה על רציפות המיגון במוסדות (יציאה ברכש מקדים).
3 .מלאי
 .אניהול מלאי הרכש במחסנים.
 .ביצירת ערכת התפרצות  -למענה להתפרצות קורונה במוסד (מענה תוך  2-3שעות).
4 .הספקה
 .אהספקה ע"ב תכנית חלוקה בהתאם לסדר עדיפות בתיאום משרד הבריאות ומשרד הרווחה.
 .בהספקה בדחיפה למוסדות ברחבי הארץ.
 .גהספקה בבית יהושע למוסדות הקרובים (בתיאום מראש).
 .דהחזקת  4ערכות כפולות לכוננות בשטח בחלוקה לאזורים בארץ (צפון ,מרכז ,ירושלים ,דרום).

כ"א
1 .מיפוי צרכים
 .אמיפוי יומי של פערי כ"א בחלוקה למוסדות ולבעלי התפקיד החסרים בהתאם לתקן ובתיאום משרד
הבריאות.
 .בלימוד הרגולציה הקיימת וניתוח ההתאמות הנדרשות לאור מצב החירום.
 .גזיהוי מקורות כ"א פוטנציאליים וסיכום מענה (חברות כח אדם והשמה ,הסתדרות ,ארגונים רלוונטיים,
ביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ועוד)
2 .רגולציה
מתן המלצות לגורמי ממשל (ועדת הקורונה ,ועדת הכספים ,רשות האוכלוסין וההגירה ,ביטוח לאומי
וכו') על דרכים יצירתיות להתמודדות עם מצוקת כ"א הקיימת והמתעצמת בימי המשבר.
3 .איוש
ביצוע תאום בין מקורות כח אדם למוסדות בפער בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו בתיאום עם משרד
הבריאות ומשרד הרווחה.
4 .נטישת מוסד
 .אהכנת לבנת כ"א כוננית בפריסה ארצית ע"ב 'איחוד הצלה' למענה מיידי בעת נטישת מוסד (מענה
עד  3שעות) למשך  12שעות.
 .בהכנת לבנת כ"א כוננית בפריסה ארצית ע"ב 'איחוד הצלה' מענה ל  3 -ימים.

משרד הבריאות
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התנהגות מניעתית במוסדות
1 .הכנת ערכת הדרכה מקוונת ללימוד התנהגות מניעתית מונגשת ורב שפתית הפונה לבעלי
תפקיד מגוונים במוסד .הערכה הוכנה בשיתוף עם משרד הבריאות והג'וינט-אשל .מצ"ב הקישור
https://veshamarta.wixsite.com/veshamarta
2 .קידום ההטמעה תוך בקרה מרחוק באמצעות נציגי השטח ופלאיירים מקוונים.
3 .הכנת ערכת הדרכה ללמידה מקוצרת וממוקדת לקורונה של עובדים חדשים בתיאום משרד הבריאות
והג'וינט-אשל ( 27שעות במקום  63שעות כיום).
4 .הפצת עדכונים לערכת ההדרכה בהתאם למדיניות המשתנה.

חוסן
1 .חוסן הצוותים
 .אמיפוי וזיהוי האתגרים והקשיים הצפויים למנהלי המוסדות ולצוותים.
 .בגיבוש מגוון מענים:

•
•ליווי פרטני ע"י אנשי מקצוע למנהלים שמעוניינים.
•קמפיין ציבורי להעצמת העובדים במוסדות.
•קו-חם למנהלים.

קיום שיח משותף למנהלים בחתכים שונים ובנושאים שונים ע"ב עתי ,במודל וובינר.

2 .חוסן דיירים  -צמצום תחושת הבדידות:
 .אקניית טאבלטים למוסדות לצורך קשר ווידאו בן הדיירים למשפחותיהם.
 .במבצע 'אמץ מוסד'  -במהלכו מצוותים בין ארגונים עסקיים ומתנדבים למוסדות גריאטריים למתן
מענה הוליסטי.
 .גמתן חבילות פנאי לדיירים  -הרצאות מוקלטות ,עיתונים ופעילויות הפגה אישיות.
 .דמתן מענה למועדים מיוחדים בלוח השנה  -יום השואה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות וכו'.

תהליכים תומכי החלטות וניהול סיכונים/משברים
1 .בניית כלי למיפוי מוסדות בסיכון (מרכיבים קשיחים ורכים).
2 .פורום חשיבה מחוץ לקופסא  -גיבוש מענה לאתגרים מתפתחים וכיווני חשיבה/פעולה נוספים.
3 .זיהוי הזדמנויות וסיכונים ברמה הלאומית  /ברמה הארגונית  /ברמה המקומית.
4 .הידוק שת"פ עם ארגונים וגופים נוספים בסביבת העיסוק.
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מיזם ג'וינט-אשל  -האגודה לתכנון וביצוע
שירותים למען הזקן בישראל
מאמץ להפגת בדידות ושימור תפקוד פיסי וקוגנטיבי  -מבצע "מגן
אבות"
כללי :מגפת הקורונה מחייבת לבודד את הזקנים כדי להגן עליהם
מפוטנציאל של מוות והיפגעות משמעותית מהמגפה .רמת הסיכון עולה
ככל שמצבו התפקודי של הזקן גרוע יותר במדדי התפקוד הבסיסיים
( .)ADL, IADLבמוסדות הסכנה גוברת בשל אפשרות ההידבקות בין
הדיירים או מצוות המוסד.
מנגד ,לבידוד במוסד משמעויות קשות בשלושה ממדים עיקריים:
היכולת לספק לזקן את צרכיו הבסיסיים  -סיעוד ,מזון ,בריאות
וטיפולים (שאינם קרונה) ,בשל הקושי של הצוותים במוסדות
ומניעה יזומה של הגעת בני משפחה לסייע ,והן בשל ההימנעות או
הדחיה של בדיקות ,טיפולים וניתוחים רפואיים נדרשים; בדידות -
המתגברת ומדרדרת את מצבו המנטאלי-חברתי של הזקן לאורך
זמן; והתדרדרות פיסית וקוגניטיבית חריפה ומהירה הנגרמת
כתוצאה משבריריות ( )Deconditioningהפוגעת בזקן תוך זמן
קצר .זאת ,בשל הישיבה המתמשכת ,כמעט ללא תנועה המאולצת
בתקופה זו לחדר האישי ,והניתוק מחברים ומבני משפחה.
להלן שרטוט המדגים את רמות האתגרים השונים .מסמך זה ימליץ
על מרכיבי המאמץ הנדרשים להפגת הבדידות ולשימור התפקוד
הפיסי והקוגניטיבי.
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קורונה  -אתגרים מרכזיים בעולם הזיקנה

מרחבי הפעולה
שבריריות

Deconditioning

אתגרים
נגזרים

בדידות

בתי
חולים

קהילה

מוסדות

מרחבי הפתרונות
לאקוסיסטם

צרכים בסיסיים

סיעור ,מזון ,מגורים ,בריאות...
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בינוני

קל

בריא

פעילות מוצעת להפגת בדידות ולשימור תפקוד פיסי וקוגנטיבי במוסדות:

•

ערכות הפעלה  -ייעודיות שפותחו על ידי מרפאות בעיסוק ומכילות עזרים לביצוע פעילויות פיזיות,
קוגניטיביות ורגשיות המגרות את החושים ומשלבות משחק ופנאי .הערכות יותאמו לאוכלוסיות השונות
במוסדות השונים  -דיורים מוגנים (דיור ציבורי ותחת חוק הדיור המוגן) ,מוסדות לעצמאיים ותשושים
במסגרות רווחה ,מוסדות סיעודיים ,ולמחלקות חולים בקורונה .כמו כן תבוצע התאמה שפתית בעברית,
רוסית וערבית.

•
•עלות ערכה היא כ ₪ 50-וניתן יהיה לספקה למוסדות באמצעות תקציב מדינה או גיוס מפילנטרופיה.
את חוברת ההפעלה לערכה אנו נספק לכלל המוסדות.

•

הדרכת עוסיו"ת ומרפאות בעיסוק של המוסדות  -במטרה להקנות להן סט כלים להפגת בדידות ולשימור
תפקוד פיסי וקוגנטיבי ייעודיים לתקופת קורונה וללמידה בין המוסדות .תבוצע הדרכה מרחוק על ידי מרכזי
ההדרכה של ג'וינט-אשל ,בשיתוף והכוונה של משרדי הבריאות והרווחה.

•

הקניית כלים להפגת בדידות לאנשי המקצוע במוסדות ולבני משפחה  -באמצעות אתר ייעודי שפותח
בג'וינט-אשל בשיתוף אגף הקרנות בבט"ל .כתובת האתרhttps://www.lonelyelderly.net :

•

מערכת ייעודית טכנולוגית להפגת בדידות " -המשפחתון" (בוגרי סיירת מטכ"ל " -ההולכים באור").
המערכת המיועדת לחיבור בין דיירי המוסד ליקיריהם ,כוללת מסך טלויזיה גדול ( 24אינץ') ,וניתן להציבה
במקום קבוע או לניידה בין חדרים .היא כוללת סים וניתנת להכוונה ולהפעלת אפליקציות ולתמיכה טכנית
ע"י מוקדנים מרחוק לסיוע בהפעלת המערכת למוסדות או למשפחות באמצעות עשרות מתנדבים.

•

קבוצות וירטואליות להפגת בדידות  -קבוצות דיירים עצמאיים וסיעודיים צלולים שיונחו על ידי מנחים
המיומנים בהנחיית קבוצות .המנחים יתודרכו לגבי האלמנטים הנדרשים להפגת בדידות במוסדות ידי
מובילי התכניות להפגת בדידות בג'וינט-אשל ,ובתיאום משרדי הרווחה והבריאות.

•

קו חם מיוחד לדיירי מוסדות עצמאיים במקבצי דיור לשיחה טלפונית עם מוקדים המפעילים אנשי מקצוע
כגון פסיכולוגים ועוסי"ם המתמחים בהפגת חרדה ובדידות.
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במערך לאשפוז ממושך
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היחידה הארצית למניעת זיהומים

12.4.2020
ההנחיות לצמצום חשיפה וניהול חקירת התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך
מטרה
למנוע התפשטות תחלואת  COVID-19בקרב מטופלים ואנשי צוות במערך לאשפוז ממושך ,במוסדות
גריאטריים וסיעודיים .התכנית מתווה שינוי בשיטות עבודה על מנת :
א.

לצמצם את הסיכון לכניסת נשאי הנגיף למוסד

ב.

להקטין את מספר המעורבים בכל אירוע של חשיפה

ג.

לזהות באופן מהיר התפרצות ותיחומה על מנת לאפשר למוסד להמשיך ולטפל בדרי המוסד
באופן בטוח
להגדיר מתווה ניהול חקירת התפרצות בתחום המוסד

ד.
הנחיות

 - Iפעולות לצמצום סיכון לכניסת נשאי הנגיף למוסד:
 .1הגבלת כניסה למוסדות במערך לאשפוז ממושך
 .1.1צוות :תוגבל תנועת אנשי צוות בתוך המחלקות ללא צורך חיוני .עובד רשאי לשהות במחלקה
בה הוא עובד או באזורי המנוחה שיוקצו .אם העובד נדרש באתר אחר  ,המעבר ייעשה לאחר
שיקול ואישור מגורם ממונה .הצוות יהיה ממוגן במסיכה עפ"י ההנחיות בהמשך ,בכל השהות
במוסד.
 .1.2בני משפחה ומבקרים – תיאסר כניסת מבקרים ,מלבד כניסת בן משפחה יחיד באישור מנהל
המוסד ,ובתנאי שיקפיד על עטית מסכת פה-אף כל מהלך שהותו במוסד וביצוע היגיינת ידיים
בהתאם לצורך
 .1.3סוכנים ,מתנדבים ,ואחרים – הגבלה לאזורים מוגדרים מראש
 .1.3.1תחזוקה :כניסה של עובדי תחזוקה למוסד לאחר אישור ובתנאי שיעטו מסיכת פה
אף ויקפידו על היגיינת ידיים
 .1.4רשימת מותרים לכניסה המאושרת ע"י מנהל המוסד או מי מטעמו
 .2בדיקה בכניסה למוסד
 .2.1כניסה למוסד מותרת ע"פ רשימה
 .2.2תשאול/בדיקה בכניסה למוסד לגבי חום ותסמינים נשימתיים ,ולגבי תחלואה בבני בית או
מגעים קרובים אחרים .ככל האפשר תתבצע מדידת חום בכניסה ללא מגע.
 .2.3צוות חולה או חשוף שהוחלט שעליו להיות בבידוד בית לא תותר כניסתו למוסד
 .3קבלת מטופלים חדשים או חזרת מטופלים למוסד לאחר אשפוז
כתובת :רחוב ויצמן  ,6תל-אביב 6423906
Address: 6 Weizmann St., Tel Aviv 6423906, Israel
טלפוןPhone: 03-6974413 :
פקסFax: 03-6973024 :
דוא"לEmail: NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.il :
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 .3.1המטופל המגיע מאשפוז במוסד אחר או בבית חולים יתקבל לאחר שנתקבלה תשובת -19
 COVIDשלילית
 .3.2מטופל המגיע מביתו ,יתושאל לגבי תסמינים ומגע עם חולים ,ויסקר בסמוך לקבלתו למוסד.
 .3.3יש לזכור כי בדיקה עלולה להיות שלילית בתקופת הדגירה ולכן ,במידת האפשר ,המוסד יגדיר
חדר/חדרי קבלה למטופלים חדשים או החוזרים מאשפוז בו ישהו המטופלים לתקופה של
 14ימים ,ללא יציאה לאזורים משותפים עם שאר המטופלים במוסד .לאחר תקופת ההמתנה,
במידה ולא פתחו סימפטומים נשימתיים/חום ,יועברו לחלק הכללי של המוסד .הטיפול
בחדרים אלו במיוגן מסכה כירורגית כבשאר המחלקה .במידה ובתקופה ההמתנה מטופל
יפתח חום או תסמינים נשימתיים צוות יטפל בו ממוגן ע''י  :מסכה כירורגית ,חלוק ,מיגון פנים
או משקפי מגן ,וכפפות עד קבלת תשובת הדיגום
 .3.4חולה שחזר לאחר אשפוז בשל  COVID-19והוכרז כשלילי ,אינו נדרש לשהות בחדרי
המעבר אלא יכול לחזור לחדר רגיל במחלקה.

 - IIמניעה והפחתת סיכון לחשיפה ומספר החשופים במוסד:
הנחיות לתפעול המחלקה וניהול של עבודת הצוות במוסד ליצירת אשכול קבוע ומצומצם ככל האפשר
של צוות ומטופלים
 .4מיגון הצוות
 .4.1הצוות המטפל יעבוד במהלך כל המשמרת עם מסכה כירורגית
 .4.1.1אין עדיפות למסכה  N95בהגנה על המטופל והמטפל בטיפול השוטף מלבד במצבים
בהם עלול להיוצר אירוסול כגון בשאיבת הפרשות מדרכי נשימה או טיפול בחולה מונשם.
.4.1.2

בכל מקרה אין להשתמש במסיכה  N95עם שסתום חד כיווני שעלול לפלוט רסס

נשימתי .השימוש בה מותר אך ורק במחלקה לטיפול בחולה קורונה מאומתים
 .4.2בגדי עבודה
 .4.2.1צוות יעבוד אך ורק בבגדי עבודה מלאים )מדים( ,נקיים שיוחלפו מדי יום .במידה ויש
כיסוי ראש גם הוא יוחלף ימדי יום.
 .4.2.2אסור לצאת משטח המוסד עם המדים מלבד למטרות עבודה )ליווי מטופל לטיפול
במוסד אחר וכד'(
.4.2.3

במידה ואין בגדי עבודה מלאים )מדים( איש צוות יגיע עם סט בגדים נוסף ,יחליף

בגדים עם הגעתו לעבודה ,ויחליף שוב בסוף המשמרת .בגדים בשימוש בעבודה יארזו בשקית
ניילון סגור ויכובסו מדי יום.
 .5ארגון עבודת הצוות
 .5.1ככל האפשר ,עובדים לא יעבדו גם במוסד רפואי אחר בעת זו
 .5.2רצוי לעבור לעבודה בשתי משמרות של  12שעות ביממה
כתובת :רחוב ויצמן  ,6תל-אביב 6423906
Address: 6 Weizmann St., Tel Aviv 6423906, Israel
טלפוןPhone: 03-6974413 :
פקסFax: 03-6973024 :
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 .5.3העובדים ישובצו במחלקה קבועה
 .5.4העובדים יעבדו בשיטת ההפקדה קבועה למטופלים באותו אשכול
 .5.5העובדים יעבדו בצוות קבוע בכל המשמרות
 .5.6יש להקפיד על הפרדת צוותים השייכים לאשכולות שונים .מרבית הדבקת אנשי צוות הם
מאנשי צוות אחרים
 .5.7ארוחות יאכלו ביחידות ,לא יחד ,היות ובעת ארוחה מסירים מסכות .יש לוודא שאנשי הצוות
לא מתכנסים בחדרי שתיה או בחדר אוכל ומקפידים על ריחוק חברתי זה מזה.
 .5.8הסעות:
.5.8.1

יאורגנו באופן המצמצם הסעת צוותים שונים יחד

 .5.8.2הנוסעים יחבשו מסכות פה-אף; ישבו במרווחים של ספסל אחד ועם חלונות פתוחים
 .5.9דיור במתחם המוסד:
 .5.9.1במידה ועובדים גרים בדיור השייך למוסד יש להשתדל לשכן הצוותים העובדים
שעובדים באותה מחלקה יחד
 .5.9.2יש להימנע מלבקר בחדרים של עובדים אחרים מחוץ לשעות העבודה
 .5.9.3בשהייה במתחם ישיבה פתוח לשמור מרחק של  2מטר לפחות אחר מהשני
 .5.9.4דרי אותו חדר מורשים לשבת בקרבה או לצאת להפסקות יחד
.5.9.5

גם במתחם הדיור ארוחות יאכלו ביחידות ,מלבד השותף לחדר

 .5.10יש לוודא כי אנשי צוות חובשים מסכה בכל עת שהותם בשטחי הטיפול במטופלים במחלקה
וכאשר נמצאים יותר מאיש צוות אחד באותו מתחם; לוודא שאינם מתכנסים בחדרי שתיה או
בחדר אוכל ומקפידים על ריחוק חברתי זה מזה.
 .6מטופלים
 .6.1יש לצמצם זמן שהות המטופלים באזורים משותפים כגון חדר אוכל ,לאכול במשמרות קבועות
עפ"י אשכולות ,ולהפריד בין אשכולות מטופלים במקום ו/או בזמן.
 .6.2מחלקות לתשושי נפש :מומלץ לפצל את המחלקות בהתאם לגודל ומבנה הפיזי של המחלקה
למתחמים שונים המופרדים פיזית כולל הפרדת הצוותים המטופלים
 .6.3יש לרווח את מרחק הישיבה כך שמטופלים ישבו במרחק של לפחות מטר אחד מהשני ,ניתן
להושיב מטופלים שמאושפזים באותו חדר סביב אותו שולחן .יש להעדיף קיבוץ חולים סביב
שולחן או באזור בחדר ע"פ שותפות לחדר.יש להפסיק טיפולים קבוצתיים ,או לקבוע טיפולים
קבוצתיים בקבוצה קטנה הכוללת שותפים לחדר או לאשכול.
 .6.4במידת האפשר ,ובהתאמה למטופל ,מטופל השוהה באזור משותף יחבוש מסכת פה אף
המתאימה לציבור הכללי.
 .6.5יש לצמצם את הפעילות במכונים השונים של המוסד ,ולוודא מרחק גדול בין מטופלים וניקוי
החדר והציוד בין מטופלים .יש להעדיף טיפולים בחדרי המטופלים או באזור המשותף לאשכול
המטופלים
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 .7כללי עבודה במטבח וחדר אוכל עובדים
 .7.1במטבח מבשל בו עובדים מספר אנשי צוות יש להקפיד על הפרדת חללים ומרחק של שני
מטר בין עמדות העבודה השונים
 .7.2צוות שאינו מבשל נדרש לעטות מסכה במהלך שהותו במטבח במידה וקיימת קרבה של
פחות משני מטר מאיש צוות אחר
 .7.3במטבח שאינו מבשל צוות יעטה מסכה כל עת שיותר מעובד אחד שוהה בשטח המטבח
 .7.4לא תתאפשר ישיבת עובדים בחדר אוכל עובדים ויש לעבור להגשת מנות אוכל סגורות
ואכילה בנפרד
 .7.5צוות חדר האוכל יעטה מסיכת פה ואף במהלך זמן הגשת האוכל ויבצע היגיינת ידיים בהתאם
להנחיות
 .7.6בכל מקרה של עזיבת שטח המטבח צוות יעטה מסיכה כירורגית המכסה פה ואף

- IIIזיהוי תחלואה בקרב מטופלים ועובדים ,זיהוי התפרצות ,ותיחום התפרצות באופן מהיר
 .8יש להדריך את העובדים לדווח באופן מידי לגורם בכיר במחלקה על הופעת תסמיני מחלה כגון
חום או תסמינים נשימתיים או שינויי בהתנהגות או ברמת ההכרה אצל המטופלים
 .9בכל מקרה של הופעת תסמיני מחלה באיש צוות:
 .9.1איש צוות לא יגיע לעבודה או יישלח הביתה )במידה והתסמנים הופיעו במהלך העבודה(
 .9.2יש לוודא כי מבוצעת לאיש הצוות בדיקה ל  COVID-19בדחיפות.
 .9.3אשכול המטופלים והמטפלים אליו שייך – כלל המעורבים באשכול אליו הם שייכים )מטופלים
ומטפלים( יונחו לצמצם למינימום מגעים עם מטופלים או אנשי צוות אחרים על מנת לא
לחשוף אשכולות אחרים עד קבלת תשובה
 .9.4במקרה של תשובה שלילית ניתן לחזור לשגרה .העובד יחזור לעבודה רק  48שעות לאחר
חלוף הסימפטומים
 .9.5במקרה של תשובה חיובית יש לנקוט בכל הצעדים המפורטים בסעיף 11
 .10במקרה של הופעת תסמיני מחלה במטופל:
 .10.1יש לידע את מנהל המחלקה והאחות הראשית ,ולוודא כי מבוצעת בדיקה ל ,COVID-19
ע"פ הנוהל ובדחיפות.
 .10.2המטופל שותפיו לחדר ומטופלים החולקים איתו שולחן ישיבה ישהו בחדרים בתנאי בידוד
מגע וטיפתי ויטופלו תוך שימוש באמצעי מיגון מלאים עד לקבלת תשובה
 .10.3אשכול המטופלים והמטפלים אליו שייך – ישהו בחדרים בתנאי בידוד מגע וטיפתי ויטופלו
תוך שימוש באמצעי מיגון מלא עד לקבלת תשובה
 .10.4במקרה של תשובה שלילית ניתן לחזור לשגרה  48שעות לאחר חלוף הסימפטומים.
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 .10.5בעת קבלת תשובה חיובית  -המטופל יוכנס לבידוד טיפתי ומגע או באתר ייעודי לטיפול
בחולה קורונה במוסד או במוסד אחר ,בהתאם להנחיות לשכת הבריאות האזורית .ראה
המשך
 .11במקרה של מטופל או איש צוות מאומת ל :COVID-19
 .11.1בקבלת תשובה החיובית יש לאתר ולערוך רישום מדויק של מגעים בקרב המטופלים והצוות
 .11.2ככלל ,אשכול המטופלים אליו שייך החולה/המטפל ייחשב חשוף .יש לברר האם לא היו
מגעים אחרים במוסד ,כולל מטופלים ששוחררו או הועברו לבית חולים או למוסד אחר
 .11.3כל מטופל חשוף ישהה בתנאי בידוד טיפתי ומגע למשך  14ימים מהחשיפה
 .11.4איש צוות שנחשף בהתאם לתרשים נחשפים ,ישהה בבידוד בית  14ימים המחשיפה
 .11.5כלל החשופים ,צוות ומטופלים ,יבדקו ל COVID-19
 .11.6המטופלים החשופים יהיו בבידוד.
 .11.7טיפולים פיזיותרפים או אחרים שניתן לדחות ,יידחו ,אם נחוצים ,ינתנו בחדרי המטופלים
תוך הקפדה על מיגון הצוות
 .11.8לאחר טיפול בחשופים הציוד ינוקה מיד בתום הטיפול בתמיסת כלור  . 1000ppmציוד
אלקטרוני או רגיש לקורוזיה ינוקה עם מגבוני אמוניום רבעוני
 .11.9לא יאושר ביקור מבקרים
 .11.10יבוצע מעקב יומי לאחר תסמינים נשימתיים והופעת חום ,ובכל מקרה של הופעת תסמינים
תשלח דגימה ל COVID-19
 .12אחריות:
 .12.1האחריות הכוללנית על התנהלות המוסד בעת קורונה ע"פ נוהל זה הינה של מנהל המוסד
 .12.2מנהל המוסד ימנה אחראי על  COVID-19אשר
 .12.2.1יכתוב נוהל מקומי ישים על בסיס מסמך זה
 .12.2.2ינהל הדרכת הצוות לעבודה ע"פ הנוהל
 .12.2.3יוודא היענות להנחיות
 .12.2.4יתחקר אירועי תחלואה במוסד או ישמש כמרכז מידע ומתאם ביצוע הנחיות לשכת
הבריאות
 .12.2.5ידווח למנהל המוסד על תחלואת מטופלים ועובדים ,על הבדיקות ותוצאותיהם
 .12.2.6ידווח לרופא המחוז על תחלואה חריגה או על מקרים מאומתים ועל הצעדים שננקט
 .12.2.7יבצע תחקור באמצעות טופס מובנה )נספח  (1שיועבר למרכז הארצי למניעת זיהומים,
וללשכת הבריאות המחוזית
 .12.2.8ינהל מעקב יומי על תחלואת מטופלים ואנשי צוות חשופים הנמצאים בבידוד
 .13האגף לגריאטריה משרד הבריאות אחראי על קשר עם המוסד ועם גופי הלוגיסטיקה והדיגום ,על
מנת להביא לטיפול מיטבי בבעיות העולות במוסד.
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 .14המרכז הארצי למניעת זיהומים אחראי על תמיכת מומחים והנחיה בצעדי מניעת הזיהומים
הנדרשים למניעת חשיפות ,ובעת חשיפה למניעת המשך התפשטות
 .15לשכת הבריאות האזורית
 .15.1תבצע חקירת אירועים בעת גילוי מקרה מאומת במוסד ,תגדיר סטטוס של עובדים
ומטופלים ,תורה על סיקור של מטופלים וצוות ,ועל צעדים נוספים נדרשים
 .15.2תיידע את האגף לגריאטריה ואת המרכז הארצי למניעת זיהומים על תחלואה במוסדות,
תהליכי וממצאי החקירה והצעדים הננקטים
 – IVהתחקיר במוסד
 .16התחקיר יבוצע ע"י האחראי במוסד ,וידווח למרכז הארצי למניעת זיהומים )במייל
 NationalEpid_LTCF@tlvmc.gov.ilאו בפקס  ( 03-6973024וללשכת הבריאות המחוזית
)נספח (1
 .16.1יש לבדוק ולדווח האם המטופל התקבל או חזר מאשפוז או ביקר בבית חולים ב 14-ימים
אחרונים .הדווח יכלול שמות האתרים שביקר בהם וצוות או משפחה שליווה אותו
 .16.2דיווח תחלואה
 .16.2.1לדווח מספר עובדים ומטופלים הנמצאים בבידוד לאחר חשיפה לעובד או מטופל
מאומת
 .16.2.2דיווח יומי על התפתחות תחלואה בקרב המטופלים או אנשי צוות בבידוד כולל דיווח
תוצאות דגימות
 .17בהתאם לתוצאות החקירה ,רופא המחוז ,בתאום עם צוות המרכז הארצי ,והאגף לגריאטריה,ינחה
וידריך את הצוות המוסד על פעולות נדרשות לשמירה ומעקב לעצירת הדבקת מטופלים ואנשי
הצוות.
 .18בסיום החקירה יועבר סיכום מלשכת הבריאות המחוזית שיכלול הצעדים שננקטו וממצאי ומסקנות
החקירה .כמו-כן ,הארוע יתועד במערכת  19-COVIDשל משרד הבריאות תוך התייחסות לארוע במוסד
כארוע אפידמיולוגי.
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נספח  :1טופס תחקור מגעים לאיש צוות או מטופל שהתגלה חיובי לCOVID-19
תאריך קבלת תשובה חיובית :COVID-19

|__|__|__|__|__|__|
שנה

תאריך ביצוע החקירה:

יום

חודש

|__|__|__|__|__|__|
חודש

שנה

__________________

שם המוסד
שם מבצע החקירה:

_________________

תפקיד מבצע החקירה_________________ :

יום
מס' טלפון:

שם הלשכה המדווחת:

____________________

תאריך מילוי השאלון:

|__|__|__|__|__|__|
שנה

תאריך תחילת החשיפה  14ימים :

חודש

יום

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
דואר אלקטרוני__________@________ :

|__|__|__|__|__|__|
שנה

חודש

יום

א .פרטים אישיים מטופל /איש צוות מאומת
תאריך לידה

שם משפחה:

שם פרטי:

ת.ז.

_______________

_____________

|__|__|__|__|__|__|__|__|_

|__|__|__|__|__|
שנה

החולה המאומת הוא איש צוות 
כן  לא  ל רלונטי

שם המחלקה איש צוות עובד
___________________

חודש

 אח/ות  רופא  מטפל  מרפא בעיסוק  כ"ע
 פיזיוטרפיסט  פועלת ניקיון  אחר ____________

תאריך עבודה האחרון

|__|__|__|__|__|__|
שנה

חודש

יום

החולה המאומת הוא מטופל

שם מחלקה :

במחלקה  כן  לא  לא

____________________

רלונטי

 חולה עצמאי  חולה סיעודי  חולה זקוק לחמצן
 חולה מונשם

ב .תאריך הופעת התסמינים|__|__|__|__|__|__| :
שנה

חודש

יום

הרגשה כללית רעה

 כן  לא

חום מעל C380

 כן  לא

שיעול או קשי נשימה

 כן  לא

כאבי ראש או כאבי שרירים

 כן  לא
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כאבי גרון

 כן  לא

כאבי בטן או שלשולים או הקאות

 כן  לא

ג .אנשי צוות ומטופלים שנחשפו
 לאיש צוות שאומת

בתקופה של ב 14ימים שקדמו לקבלת תשובה

 למטופל שאומת

חיובית:
האם החולה המאומת שחלה ,נחשף לחולים

 לאיש צוות עם תסמינים שטרם נבדק
 למטופל עם תסמינים שטרם נבדק

מחוץ למוסד  :חולה מאומת  מבודד ללא בית ללא תסמינים

מבודד בית עם תסמינים

מאומתים או למבודדי בית עקב חשיפה,
 כן  לא  לא ידוע
סכום נחשפים שאותרו

סה"כ אנשי צוות במחלקהכולל אנשי צוות

סה"כ מטופלים במחלקה  /מחלקות שבהן עבד

) 14ימים קודם לתאריך קבלת תשובה

שעובדים בו זמנית בעוד מחלקה:

איש הצוות המאומת_______:

חיובית(

_________

מספר מטופלים שנחשפו __________

מספר אנשי צוות שנחשפו __________

ד .אופן החשיפה
מטופל מאומת

איש צוות מאומת
 עבודה במשמרת ללא מסיכה כירורגית

 חולק חדר עם מטופלים נוספים

 שותף לסבב טיפולי עם איש צוות נוסף

 חולק שולחן בחדר יום עם מטופלים נוספים

 מנוחה או אכילה בחדר שתיה

 שותף בפעילות טיפולית /חברתית בקבוצה

 שהייה משותפת בתחנת ה אחיות מעל  15דקות ברצף

 מטופל בפיזיוטרפיה /ריפוי בעסוק עם מטופלים נוספים

עבודה משותפת

 מטופל נתמך במטפל אישי פרטי

 השתתפות בקבוצת הדרכה /קבוצת עבודה
 נסיעה לעבודה :תחבורה ציבורית  ,רכב פרטי לבד ,רכב פרטי עם
נוסעים נוספים ,הסעת צוות

ה .בידוד צוות ומטופלים
שם משפחה

שפ פרטי

ת.ז

מטפל

מטופל

מבודד בבית/

מבודד

מטפל רק

במחלקה בה

במחלקה

במחלקה בה

חי

מקבצת

מבודדים

נחשפים

מחשפים
לאותו חולה
מאומת
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י"ח ניסן תש"פ
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הנדון :הנחיות עבודה למטפל המתגורר בבית המטופל בעקבות התפרצות הקורנה )COVID-
.(19

 .1ציוד מיגון
באחריות המעסיק או מי מטעמו לספק לעובד ציוד מיגון אישי בהתאם למפורט:
 .1.1מסכות פה-אף .
 .1.2במידה והמטופל יידרש לשהות בתנאי בבידוד :חלוק חד פעמי ,כפפות ומסיכה כירורגית לכל
טיפול ,זוג משקפי מגן רב פעמיים :במידה ונשבר או מתקלקל ,יסופק זוג חלופי
 .1.2.1תכשיר לחיטוי ידיים או זמינות של מים זורמים וסבון ומגבות נקיות לניגוב ידיים
 .1.2.2מגבוני חיטוי )כל מטלית ניקוי וחיטוי ביתי יתאימו(
 .2מגורים בבית המטופל:
 .2.1טיפול במטופל שאינו בבידוד
 .2.1.1להקפיד על רחצת ידיים במים וסבון או שימוש בתכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים במהלך
העבודה ,בהתאם לצורך .גם כאשר משתמשים בכפפות ,יש לחטא ידיים לפני לבישתן
ולאחר הסרתן.
 .2.1.2שאר הפעולות כרגיל.
 .2.2טיפול במטופל ההשוהה בתנאי ''בבידוד בית'' עקב חשיפה או פיתח תסמינים נשימתיים ו/או
חום:
 .2.2.1המטופל ישהה רוב שעות היום בתוך חדרו כדי לאפשר למטפל לנהל את משק הבית ויצא
לצרכי טיפול בו ולזמן מוגבל בלבד .כגון שימוש בשירותים או במקלחת או לצורך טיפול
רפואי
 .2.2.2בכל כניסה לחדר בו שוהה המטופל ,יש לחבוש מסיכה כירורגית
 .2.2.3בטיפול אישי במטופל או חפציו ללבוש בנוסף למסכה כפפות חד פעמיות ניקיות
 .2.2.4בסיום והטיפול ויציאה מהחדר יש לזרוק הכפפות ולחטא /לרחוץ ידיים
 .2.3טיפול במטופל שאובחן כחולה בקורונה ההשוהה בתנאי ''בבידוד בית'' :
 .2.3.1המטופל ישהה רוב שעות היום בתוך חדרו כדי לאפשר למטפל לנהל את מטלות הבית
ויצא לצרכי טיפול בו ולזמן מוגבל בלבד .כגון שימוש בשירותים או במקלחת או לצורך טיפול
רפואי דחוף בלבד
בכל כניסה לחדר בו שוהה המטופל ,יש לחבוש מסיכה כירורגית
 .2.3.2בטיפול אישי במטופל או חפציו ללבוש בנוסף למסיכה ללבוש חלוק חד פעמי ,משקפיי
מיגון לעיניים ,וללבוש כפפות חד פעמיות ניקיות
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 .2.3.3בסיום הטיפול ויציאה מהחדר יש להסיר את הכפפות ולזרוק לפח .את החלוק לזרוק
לפח או במידה ולא נרטב או התלכלך לתלות לשימוש חוזר במהלך אותו בוקר .לחטא/
לרחוץ ידיים .יש להסיר את משקפי המיגון והמסיכה ולחטא /לרחוץ ידיים
 .2.3.4טיפול אישי במטופל השוהה בבידוד וניקיון סביבת המטופל:
 .2.3.4.1רחצה :אין להשתמש בברז ראש מקלחת )דוש( .יש לבצע את הרחצה על ידי
ספוג מגיגית מים ולשפוך מכלי מים לשטיפת הגוף .במידה והמטופל יכול
לבצע את תהליך הרחצה בעצמו/בהנחיה מילולית ,ניתן להגיש עזרה בכניסה
ויציאה למקלחת אך אין לבצע רחצה ע"י המטפל.
 .2.3.4.2החלפת מצעים :יש לאסוף את המצעים בזהירות ולהימנע מניעור מצעים,
שמיכות או כריות.
 .2.3.4.3טיפול בכלי אוכל :יש לשטוף את הצלחות והסכום במדיח כלים ,בתוכנית של
 65מעלות ,או להשרות לאחר ההדחה הידנית בתמיסת כלור ) 40סמ''ק
אקונומיקה בתוך ליטר מים( למשך דקה.
 .2.3.4.4טיפול בכביסה :יש לשמור את הכביסה בשקית סגורה ולכבס בנפרד ב 65
מעלות .טיפול בכביסה יעשה עם מיגון זהה לזה של טיפול במטופל
 .2.3.4.5טיפול באשפה :יש להכניס לשקית אטומה סגורה ולפנות לפח הרגיל
 .2.3.4.6טיפול בניקיון סביבת הבית :ניתן לנקות בתכשירי ניקוי רגילים .יש להימנע
מניעור ריהוט או שטיחים .משטחים בחדר המטופל לנגב יומית במטלית
טבולה בתמיסת כלור ) 40סמ''ק אקונומיקה בתוך ליטר מים(
 .2.4לאחר החלמה והוצאה מבידוד :יש להחליף ציוד אישי כמו מברשת שיניים .ציוד אחר כמו כוסית
לשיניים תותבות ,מסרק אישי יש להשרות בתמיסת כלור למשך  10דקת ולשטוף היטב במיים
זורמים .או להחליף .לנקות היטב את חדר במטופל ולאורר אותו ולהחליף את המצעים.
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ההנחיות לצמצום חשיפה וניהול חקירת התפרצות קורונה במוסדות לדיור מוגן
מטרה
למנוע התפשטות תחלואת  COVID-19בקרב מטופלים ואנשי צוות במוסדות לדיור מוגן.
התכנית מתווה שינוי בשיטות עבודה על מנת :
א.

לצמצם את הסיכון לכניסת נשאי הנגיף למוסד

ב.

להקטין את מספר המעורבים בכל אירוע של חשיפה

ג.

לזהות באופן מהיר התפרצות ותיחומה על מנת לאפשר לדיור המוגן להמשיך ולפעול
באופן בטוח

ד.

להגדיר מתווה ניהול חקירת התפרצות בתחום המוסד

הנחיות
 - Iפעולות לצמצום סיכון לכניסת נשאי הנגיף למוסד:
 .1הגבלת כניסה למוסדות דיור מוגן
 .1.1צוות :תוגבל תנועת אנשי צוות בתוך המתחם ובין הקומות ללא צורך חיוני .עובד
רשאי לשהות באזורים להם הוא שובץ לעבודה או באזורי המנוחה שיוקצו .אם
העובד נדרש באתר אחר  ,המעבר ייעשה לאחר שיקול ואישור מגורם ממונה.
הצוות יהיה ממוגן במסכה עפ"י ההנחיות בהמשך ,בכל השהות במתחם.
 .1.2בני משפחה ומבקרים – תיאסר כניסת מבקרים ,מלבד כניסת בן משפחה יחיד
באישור מנהל המוסד ,ובתנאי שישהה רק בחדרו של הדייר ,שיקפיד על עטית
מסכת פה-אף כל מהלך שהותו במוסד וביצוע היגיינת ידיים בכניסה למוסד ובהתאם
לצורך
 .1.3סוכנים ,מתנדבים ,ואחרים – הגבלה לאזורים מוגדרים מראש
 .1.3.1תחזוקה :כניסה של עובדי תחזוקה למוסד לאחר אישור ,רק לאזורים
שיוגדרו מראש ובתנאי שיעטו מסכת פה אף ויקפידו על היגיינת ידיים
 .1.4רשימת המותרים לכניסה המאושרת ע"י מנהל המוסד או מי מטעמו
 .2בדיקה בכניסה למוסד
 .2.1כניסה למוסד מותרת ע"פ רשימה
 .2.2תשאול/בדיקה בכניסה למוסד לגבי חום ותסמינים נשימתיים ,ולגבי תחלואה בבני
בית או מגעים קרובים אחרים .ככל האפשר תתבצע מדידת חום בכניסה ללא מגע.
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 .2.3צוות חולה או חשוף שהוחלט שעליו להיות בבידוד בית לא תותר כניסתו למוסד
 .2.4תוגבל כניסת צוותים שאינם במשמרת ותותר לצרכים חיוניים בלבד
 .3קבלת דיירים חדשים או חזרת מטופלים למוסד לאחר אשפוז
 .3.1המטופל המגיע מאשפוז במוסד אחר או בבית חולים יתקבל לאחר שנתקבלה
תשובת  COVID-19שלילית
 .3.2מטופל המגיע מביתו ,יתושאל לגבי תסמינים ומגע עם חולים ,ויסקר בסמוך לקבלתו
למוסד.
 - IIמניעה והפחתת סיכון לחשיפה ומספר החשופים במוסד:
הנחיות לתפעול המחלקה וניהול של עבודת הצוות במוסד ליצירת אשכול קבוע ומצומצם ככל
האפשר של צוות ודיירים
 .4מיגון הצוות
 .4.1הצוות המטפל יעבוד במהלך כל המשמרת עם מסכה כירורגית
 .4.1.1אין עדיפות למסכה  N95בהגנה על הדיירים או הצוות בטיפול השוטף.
 .4.1.2בכל מקרה אין להשתמש במסכה  N95עם שסתום חד כיווני שעלול לפלוט
רסס נשימתי.
 .4.2בגדי עבודה
 .4.2.1צוות יעבוד אך ורק בבגדי עבודה מלאים )מדים( ,נקיים שיוחלפו מדי יום.
במידה ויש כיסוי ראש גם הוא יוחלף מדי יום.
 .4.2.2אסור לצאת משטח המוסד עם המדים מלבד למטרות עבודה )ליווי דייר
לטיפול במוסד אחר וכד'(
 .4.2.3במידה ואין בגדי עבודה מלאים )מדים( איש צוות יגיע עם סט בגדים נוסף,
יחליף בגדים עם הגעתו לעבודה ,ויחליף שוב בסוף המשמרת .בגדים בשימוש
בעבודה יארזו בשקית ניילון סגורה ויכובסו מדי יום .או יושלכו לאוגר חסין מים
עם מכסה ורגלית לפתיחה הממוקם בחדר הלבשה במידה ומכובסים במוסד
 .5ארגון עבודת הצוות
 .5.1ככל האפשר ,עובדים לא יעבדו גם במוסד רפואי אחר בעת זו
 .5.2רצוי לעבור לעבודה בשתי משמרות של  12שעות ביממה
 .5.3העובדים ישובצו במחלקה קבועה
 .5.4העובדים יעבדו בשיטת ההפקדה קבועה לדיירים באותו אשכול
 .5.5העובדים יעבדו בצוות קבוע בכל המשמרות
 .5.6יש להקפיד על הפרדת צוותים השייכים לאשכולות שונים .מרבית הדבקת אנשי
צוות הם מאנשי צוות אחרים
 .5.7ארוחות יאכלו ביחידות ,לא יחד ,היות ובעת ארוחה מסירים מסכות .יש לוודא
שאנשי הצוות לא מתכנסים בחדרי שתיה או בחדר אוכל ומקפידים על ריחוק חברתי
זה מזה.
 .5.8הסעות:
 .5.8.1יאורגנו באופן המצמצם הסעת צוותים שונים יחד
 .5.8.2הנוסעים יחבשו מסכות פה-אף; ישבו במרווחים של ספסל אחד ועם חלונות
פתוחים
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 .5.9דיור במתחם המוסד:
 .5.9.1במידה ועובדים גרים בדיור השייך למוסד יש להשתדל לשכן הצוותים
העובדים שעובדים באותה מחלקה יחד
 .5.9.2יש להימנע מלבקר בחדרים של עובדים אחרים מחוץ לשעות העבודה
 .5.9.3בשהייה במתחם ישיבה פתוח לשמור מרחק של  2מטר לפחות אחר מהשני
 .5.9.4דרי אותו חדר מורשים לשבת בקרבה או לצאת להפסקות יחד
 .5.9.5גם במתחם הדיור ארוחות יאכלו ביחידות ,מלבד השותף לחדר
 .5.10יש לוודא כי אנשי צוות חובשים מסכה בכל עת שהותם בשטחי המשותפים
לדיירים ,וכאשר נמצאים יותר מאיש צוות אחד באותו מתחם
 .6המרחב ציבורי בתוך הדיור מוגן:
המרחב הציבורי הינו האזור בו דיירים נפגשים זה עם זה ועם אנשי צוות ועלולים להיות מקום
עיקרי להדבקה .על מנת למזער סיכון זה ,נדרש לארגן את המרחב הציבורי באופן שימעיט
את סיכון ההדבקה ממשטחים נגועים ,להבטיח זמינות חומרי חיטוי ותהליכי חיטוי מתאימים,
ולמזער את שהות הדיירים ואנשי הצוות במרחבים אלו ולארגנם באופן שמקטין את סיכון
ההדבקה.
 .6.1כללים לארגון וחיטוי המרחב הציבורי המשותף )אזורי ישיבה ,בריכה וכד'(
 .6.1.1שימוש בריהוט רחיץ בלבד במרחב הציבורי ,או עטיפת ריהוט שאינו רחיץ
בפלסטיק רחיץ.
 .6.1.2נדרשת תכנית ניקוי וחיטוי לשטחים ציבוריים בדגש על חיטוי משטחים רבי-
מגע ''  ''HIGH TOUCHכגון שולחנות ,מעקה כורסא ,מעקה מדרגות,
כפתורי מעליות ,שירותים ציבוריים וכו.
 .6.1.3יש להעדיף שימוש בתמיסת כלור  1000חל''מ )ניתן להשתמש בטבליות כלור
ולהמיס לפי הראות יצרן לריכוז הרצוי או לחלופין למהול  40סמ''ק ואקונומיקה
בליטר מים(.פריטים שלא ניתן לנקות עם כלור יש להשתמש בתכשיר על
בסיס אמוניום רבעוני.
 .6.1.4יש להשתמש במטליות עם חומר הניקוי ולא בריסוס החומר ישירות על
המשטח .ריסוס מותר רק בחומר המאושר לצורת שימוש זו.
 .6.2תשתיות להיגיינת ידיים:
 .6.2.1יש לוודא זמינות תכשירים להיגיינת ידיים בכל האתרים במרחב הציבורי כדי
לאפשר לדיירים ולצוות לבצע היגיינת ידיים באופן תכוף
 .6.2.2שי לוודא תקינות וזמינות של מים זורמים ,סבון ,נייר חד פעמי לניגוב ידיים
ומתקן לפסולת ללא מגע יד ,בשירותים ובכל מקום שזמין בו כיור לרחצת
ידיים
 .6.3ארגון הפעילות במרחב הציבורי המשותף:
 .6.3.1צמצום פעילות משותפת למינימום או להפסיקה
 .6.3.2פעילות משותפת יש לקיים במרחב הפתוח ככל האפשר ,בקבוצות קבועות,
ותוך שמירה על מרחק של  2מטר בין דיירים מחדרים שונים
 .7חדר אוכל:
 .7.1תתאפשר קבלת מנות אוכל ארוזות לחדרים ללא צורך יציאה מהחדר
 .7.2ישיבה בחדר אוכל לארוחות של מטופלים וצוותים אסורה
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 .8קפטריה:
 .8.1ניתן להפעיל קפטריה להזמנות בלבד .לא תתאפשר ישיבה בשטח הקפטריה
 .8.2ניתן לבצע הזמנה תוך הקפדה על מספר מצומצם של דיירים במרחב או על בסיס
הזמנה טלפונית ומשלוח לחדרים
 .9התניידות הדיירים בתוך המרחב המשותף:
 .9.1תוגבל יציאת דיירים למרחב הציבורי בשעות לפי בניינים או קומות בחלוקה קבועה.
החלוקה באופן שיצמצם פגישת דיירים שאינם מאותו חדר ,ויבטיח מרחק בין
הדיירים .מספר האנשים המותר ייקבע לפי גודל המרחב הציבורי והעדפה למרחב
פתוח חיצוני
 .9.2דיירים ישהו במרחב הציבורי עם מסכה כירורגית
 .9.3לוודא ישתמשו יחד במעלית מספר אנשים מצומצם ככל האפשר )יש לקבוע מספר
מקסימלי לדוגמא (4
 .10ניטור תחלואה
בקרב הדיירים:
.10.1
 .10.1.1מנהל המוסד ימנה איש או אנשי צוות שיצרו קשר יומי עם הדיירים לברר מה
שלומם ולתשאל אותם לגבי תסמיני מחלה על פי שאלון מובנה של תסמינים
 .10.1.2סטטוס בריאות יומי יתועד ברשומה ידנית או אלקטרונית בהתאם לנהוג
במוסד
 .10.1.3יסופק לכל דייר מד חום אישי )או ברכישה עצמית ( ויתבקש לבצע מדידת
חום יומית
 .10.1.4דיירים יודרכו לדווח על כל שינוי בבריאותם לאיש קשר הממונה או לפקיד
הקבלה בשעות הערב והלילה
 .10.1.5ייכתב פרוטוקול התנהלות לפקיד הקבלה עם קבלת מידע על הופעת
תסמינים מחשידים עם שמות וטלפונים של אנשי קשר לדיווח
בקרב צוות
.10.2
 .10.2.1מדידת חום וחתימה על הצהרת בריאות להיעדר סמנים בהתאם להגדרת
המקרה בכניסה לעבודה בכל יום
 .10.2.2בכל מקרה של חום או הופעת תסמינים ,העובד יודיע לממונה שלו ולא יגיע
לעבודה
 .10.2.3יפנה לבצוע בדיקה .וידווח לממונים תשובה מיד עם קבלתה
 .11טיפול בדירים שאינם עצמאיים ב :ADL
בטיפול אישי בדייר קיימות מספר חלופות:
.11.1
 .11.1.1טיפול ע''י איש צוות מהמוסד המטפל במספר דיירים .כללי עבודה
במקרה זה:
 .11.1.1.1המטפל ימדוד חום ויחתום על הצהרת בריאות בתחילת כל משמרת,
יתבקש לדווח על כל שינוי במצב בריאותו במהלך היום
 .11.1.1.2המטפל יטפל במספר מצומצם של דיירים שיהיו קבועים למטפל
 .11.1.1.3המטפל יעטה מסכה כירורגית כל הזמן שהוא בחדרי המטופלים
 .11.1.1.4יקפיד על בצוע להיגיינת ידיים ע''י רחצה במים זורמים וסבון או
שימוש בתכשיר אלכוהול לחיטוי ידיים בכניסה לחדר המטופל ,ככל
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שיידרש במהלך הטיפול ועם עזיבתו טרם מעברו לטיפול במטופל
אחר.
 .11.1.1.5המטפל ילבש בגדי עבודה נקיים שיוחלפו מדי יום ,ואם מתלכלכים
במהלך יום העבודה
 .11.1.1.6ישתמש בציוד אישי של המטופל ,אין להשתמש בציוד משותף בין
דיירים
מטפל מטעם שירותי סיעוד קנויים חיצוניים כגון מט''ב
.11.1.2
 .11.1.2.1ימדוד חום עם כניסתו למוסד ויחתום על הצהרת בריאות שאינו סובל
מתסמיני מחלה על פי הגדרת המקרה ,חום ,שיעול וכו..
 .11.1.2.2יקבל אישור ממנהל המוסד או מי מטעמו לכניסה לצורך טיפול
במטופל/ים נקובים בשם ותצוין שעת הכניסה ומספר השעות שנדרש
להיות במקום
 .11.1.2.3יאסר עליו להסתובב בשטחים הציבוריים ללא נוכחות המטופל שלו
לצורך הלוי
 .11.1.2.4יידרש להגיע מדי יום בבגדים נקיים רצוי מדים שיוחלפו מדי יום
 .11.1.2.5מכניסתו למוסד ועד עזיבתו יידרש לעטות מסכה כירורגית המכסה
פה –אף
 .11.1.2.6ויקפיד על בצוע להיגיינת ידיים ע''י רחצה במים זורמים וסבון או
שימוש בתכשיר אלכוהול לחיטוי ידיים בכניסה לחדר המטופל ,ככל
שיידרש במהלך הטיפול ועם עזיבתו טרם מעברו לטיפול במטופל
אחר.
עובד זר המתגורר עם המטופל:
.11.1.3
 .11.1.3.1תוגבל או תיאסר תנועת העובד מחוץ לתחום המוסד ,תותר באישור
הממונה במוסד לצרכים חיוניים בלבד
 .11.1.3.2ימדוד חום מדי בוקר ויתושאל על תסמיני מחלה בהתאם להגדרת
המקרה
 .11.1.3.3בכל יציאה מהחדר יעטה מסכה כירורגית המכסה פה-אף
 .11.1.3.4באחריות המעסיק לספק לו את צרכי ה  ADLע''י הסכם עם המוסד
או בכל דרך אחרת כולל ציוד מיגון הנדרש
 .11.1.3.5יוגדרו עבורו שעות בהן יותר לו להסתובב בשטחים הציבוריים לצרכי
התרעננות .בזמן זה יעטה מסכת פה ואף
- IIIזיהוי תחלואה בקרב דיירים ועובדים ,זיהוי התפרצות ,ותיחום התפרצות באופן מהיר
 .12דיווח תחלואה:
 .12.1יש להדריך את העובדים לדווח באופן מידי לגורם בכיר במוסד על הופעת תסמיני
מחלה כגון חום או תסמינים נשימתיים אצל הדיירים
 .12.2למנות איש צוות שיצור קשר יומי עם הדיירים וישאל לגבי תסמינים וחום גוף
 .12.3בכל מקרה של הופעת תסמיני מחלה באיש צוות:
 .12.3.1איש צוות לא יגיע לעבודה או יישלח הביתה )במידה והתסמינים הופיעו
במהלך העבודה(
 .12.3.2יש לוודא כי מבוצעת לאיש הצוות בדיקה ל  COVID-19בדחיפות.
כתובת :רחוב ויצמן  ,6תל-אביב 6423906
Address: 6 Weizmann St., Tel Aviv 6423906, Israel
טלפוןPhone: 03-6974413 :
פקסFax: 03-6973024 :
דוא"לEmail: NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.il :

משרד הבריאות

133

היחידה הארצית למניעת זיהומים

National Center for Infection Control

 .12.3.3אשכול הדיירים והמטפלים אליו שייך – כלל המעורבים באשכול אליו הם
שייכים )מהדייר ועובדים( יונחו לצמצם למינימום מגעים עם דיירים או
אנשי צוות אחרים על מנת לא לחשוף אשכולות אחרים עד קבלת תשובה
 .12.3.4במקרה של תשובה שלילית ניתן לחזור לשגרה .העובד יחזור לעבודה
רק  48שעות לאחר חלוף הסימפטומים
 .12.4במקרה של הופעת תסמיני מחלה אצל דייר:
 .12.4.1יש לידע את הממונה שיוגדר )לדוגמא :רופא או האחות הראשית( ,ולוודא
כי מבוצעת בדיקה ל  ,COVID-19ע"פ הנוהל ובדחיפות.
 .12.4.2הדייר ומי שגר אתו בחדר לחדר יישארו בחדר בתנאי בידוד מגע וטיפתי
ויטופלו תוך שימוש באמצעי מיגון מלאים עד לקבלת תשובה
 .12.4.3אשכול הדיירים ועובדים אליו שייך – ישהו בחדרים בתנאי בידוד מגע
וטיפתי ויטופלו תוך שימוש באמצעי מיגון מלא עד לקבלת תשובה
 .12.4.4במקרה של תשובה שלילית ניתן לחזור לשגרה  48שעות לאחר חלוף
הסימפטומים.
 .12.4.5בעת קבלת תשובה חיובית  -המטופל יוכנס לבידוד טיפתי ומגע או באתר
ייעודי לטיפול בחולה קורונה במוסד או במוסד אחר ,בהתאם להנחיות
לשכת הבריאות האזורית .ראה המשך
 .13במקרה של דייר או איש צוות מאומת ל :COVID-19
 .13.1בקבלת תשובה החיובית יש לאתר ולערוך רישום מדויק של מגעים בקרב הדיירים
והצוות
 .13.2במידה והדייר החיובי מתגורר עם בן/בת זוג יש למצוא עבורם חלופת דיור הולמת
ולשכן בתנאי בידוד בנפרד
 .13.3ככלל ,אשכול המטופלים אליו שייך הדייר/המטפל ייחשב חשוף בהתאם לממצאי
החקירה .יש לברר האם לא היו מגעים אחרים במוסד ,כולל דיירים שעזבו או
הועברו לבית חולים או למוסד אחר
 .13.4כל דייר חשוף ישהה בתנאי בידוד טיפתי ומגע למשך  14ימים מהחשיפה
 .13.5איש צוות שנחשף בהתאם לתרשים נחשפים ,ישהה בבידוד בית  14ימים
מהחשיפה
 .13.6כלל החשופים ,צוות ודיירים ,יבדקו ל COVID-19
 .13.7טיפולים שניתן לדחות ,יידחו ,אם נחוצים ,יינתנו בחדרי הדייר תוך הקפדה על
מיגון הצוות
 .13.8לאחר טיפול בחשופים הציוד ינוקה מיד בתום הטיפול בתמיסת כלור .1000ppm
ציוד אלקטרוני או רגיש לקורוזיה ינוקה עם מגבוני אמוניום רבעוני .יש להעדיף
שימוש בציוד אישי של הדייר שיישאר בחדרו
 .13.9לא יאושר ביקור מבקרים
 .13.10יבוצע מעקב יומי לאחר תסמינים נשימתיים והופעת חום ,ובכל מקרה של הופעת
תסמינים תשלח דגימה ל COVID-19
 .14אחריות:
 .14.1האחריות הכוללנית על התנהלות המוסד בעת קורונה ע"פ נוהל זה הינה של
מנהל המוסד
 .14.2מנהל המוסד ימנה אחראי על  COVID-19אשר
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 .14.2.1יכתוב נוהל מקומי ישים על בסיס מסמך זה
 .14.2.2ינהל הדרכת הצוות לעבודה ע"פ הנוהל
 .14.2.3יוודא היענות להנחיות
 .14.2.4יתחקר אירועי תחלואה במוסד או ישמש כמרכז מידע ומתאם ביצוע הנחיות
לשכת הבריאות
 .14.2.5ידווח למנהל המוסד על תחלואת דירים ועובדים ,על הבדיקות ותוצאותיהם
 .14.2.6ידווח לרופא המחוז על תחלואה חריגה או על מקרים מאומתים ועל הצעדים
שננקטו
 .14.2.7יבצע תחקור באמצעות טופס מובנה )נספח  (1שיועבר למרכז הארצי
למניעת זיהומים ,וללשכת הבריאות המחוזית
 .14.2.8ינהל מעקב יומי על תחלואת דיירים ואנשי צוות חשופים הנמצאים בבידוד
 .15האגף לגריאטריה משרד הבריאות אחראי על קשר עם המוסד ועם גופי הלוגיסטיקה
והדיגום ,על מנת להביא לטיפול מיטבי בבעיות העולות במוסד.
 .16המרכז הארצי למניעת זיהומים אחראי על תמיכת מומחים והנחיה בצעדי מניעת
הזיהומים הנדרשים למניעת חשיפות ,ובעת חשיפה למניעת המשך התפשטות
 .17לשכת הבריאות האזורית
 .17.1תבצע חקירת אירועים בעת גילוי מקרה מאומת במוסד ,תגדיר סטטוס של
עובדים ודיירים ,תורה על סיקור של דיירים וצוות ,ועל צעדים נוספים נדרשים
 .17.2תיידע את האגף לגריאטריה ואת המרכז הארצי למניעת זיהומים על תחלואה
במוסדות ,תהליכי וממצאי החקירה והצעדים הננקטים
 – IVהתחקיר במוסד
 .18התחקיר יבוצע ע"י האחראי במוסד ,וידווח למרכז הארצי למניעת זיהומים )במייל
 NationalEpid_LTCF@tlvmc.gov.ilאו בפקס  ( 03-6973024וללשכת הבריאות
המחוזית )נספח (1
 .18.1יש לבדוק ולדווח האם הדייר התקבל או חזר מאשפוז או ביקר בבית חולים ב14-
ימים אחרונים .הדיווח יכלול שמות האתרים שביקר בהם וצוות או משפחה שליווה
אותו
 .18.2דיווח תחלואה
 .18.2.1לדווח מספר עובדים ודיירים הנמצאים בבידוד לאחר חשיפה לעובד או דייר
מאומת
 .18.2.2דיווח יומי על התפתחות תחלואה בקרב הדיירים או אנשי צוות בבידוד כולל
דיווח תוצאות דגימות
 .19בהתאם לתוצאות החקירה ,רופא המחוז ,בתאום עם צוות המרכז הארצי ,והאגף
לגריאטריה ,ינחה וידריך את הצוות המוסד על פעולות נדרשות לשמירה ומעקב לעצירת
הדבקת מטופלים ואנשי הצוות.
 .20בסיום החקירה יועבר סיכום מלשכת הבריאות המחוזית שיכלול הצעדים שננקטו
וממצאי ומסקנות החקירה .כמו-כן ,האירוע יתועד במערכת  19-COVIDשל משרד
הבריאות תוך התייחסות לאירוע במוסד כאירוע אפידמיולוגי.
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נספח  :1טופס תחקור מגעים לאיש צוות או דייר שהתגלה חיובי לCOVID-19

תאריך קבלת תשובה חיובית :COVID-19

שם המוסד

|__|__|__|__|__|__|
שנה

__________________

חודש

יום

שם מבצע החקירה:
|__|__|__|__|__|__|

תאריך ביצוע החקירה:

שנה
שם הלשכה המדווחת:

יום

חודש

תפקיד מבצע החקירה:

_________________

____________________

תאריך מילוי השאלון:

_________________

|__|__|__|__|__|__|
שנה

תאריך תחילת החשיפה  14ימים

:

יום

חודש

|__|__|__|__|__|__|
שנה

חודש

מס' טלפון:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

יום

דואר אלקטרוני__________@________ :

א .פרטים אישיים הדייר /איש צוות מאומת
תאריך לידה

שם משפחה:

שם פרטי:

ת.ז.

_______________

_____________

|__|__|__|__|__|__|__|__|_

|__|__|__|__|
__|

שנה

חודש
יום

החולה המאומת הוא איש צוות

שם המחלקה איש צוות עובד

 אח/ות  רופא  מטפל  מרפא בעיסוק  כ"ע

 כן  לא  ל רלונטי

___________________

 פיזיוטרפיסט  פועלת ניקיון  אחר ____________

תאריך עבודה האחרון

|__|__|__|__|__|__|
שנה

חודש

יום

החולה המאומת הוא דייר
 כן  לא  לא רלונטי

 עצמאי  סיעודי  זקוק לחמצן
 נזקק לעזרה של מטפל

ב .תאריך הופעת התסמינים|__|__|__|__|__|__| :
שנה

הרגשה כללית רעה

חודש

יום

 כן  לא
כתובת :רחוב ויצמן  ,6תל-אביב 6423906
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חום מעל C380

 כן  לא

שיעול או קשי נשימה

 כן  לא

כאבי ראש או כאבי שרירים

 כן  לא

כאבי גרון

 כן  לא

כאבי בטן או שלשולים או הקאות

 כן  לא

ג .אנשי צוות ודיירים שנחשפו
 לאיש צוות שאומת

בתקופה של ב 14ימים שקדמו לקבלת

 לדייר שאומת

תשובה חיובית:

 לאיש צוות עם תסמינים שטרם נבדק
 לדייר עם תסמינים שטרם נבדק

האם החולה המאומת שחלה ,נחשף לחולים מחוץ למוסד  :חולה מאומת  מבודד ללא בית ללא תסמינים

מבודד בית עם תסמינים

מאומתים או למבודדי בית עקב חשיפה,
 כן  לא  לא ידוע
סכום נחשפים שאותרו

סה"כ אנשי צוות כולל אנשי צוות שעובדים בו

סה"כ הדיירים שיכים לאשכול בו עבד איש הצוות

) 14ימים קודם לתאריך קבלת תשובה

זמנית במוסד אחר_________ :

המאומת_______:

חיובית(

מספר אנשי צוות שנחשפו __________

מספר דיירים שנחשפו __________

ד .אופן החשיפה
דייר מאומת

איש צוות מאומת
 עבודה במשמרת ללא מסכה כירורגית

 חולק חדר עם אדם נוסף

 שותף לסבב טיפולי עם איש צוות נוסף

 שותף בפעילות טיפולית /חברתית בקבוצה

 מנוחה או אכילה בחדר שתיה

 מטופל בפיזיוטרפיה /ריפוי בעסוק עם דיירים נוספים

 שהייה משותפת בתחנת ה אחיות מעל  15דקות ברצף

 הדייר נתמך במטפל אישי :איש צוות מקומי /עובד זר המתגורר עם
המטופל /מט''ב /אחר) לפרט(______________

עבודה משותפת
 השתתפות בקבוצת הדרכה /קבוצת עבודה
 נסיעה לעבודה :תחבורה ציבורית  ,רכב פרטי לבד ,רכב פרטי עם
נוסעים נוספים ,הסעת צוות

ה .בידוד צוות ומטופלים
שם משפחה

שפ פרטי

ת.ז

מטפל

דייר

מבודד בבית/

מבודד

מטפל רק

בדירה שלו

במקום חלופי

במחלקה בה

מחלקה

מבודדים

מקבצת

מחשפים

נחשפים

לאותו דייר
מאומת
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נספח  – 4הנחיות תכנון להתאמת מתחם (מחלקה/אגף) ייעודי לאשפוז/טיפול בחולי
 COVID 19בהדבקה טיפתית מהדורה מספר 2

נספח 4
21/04/2020
הנחיות תכנון להתאמת מתחם )מחלקה/אגף( ייעודי לאשפוז /טיפול בחולי  19 -COVIDבהדבקה
טיפתית – .מהדורה מספר 2
כללי:
במסגרת היערכות מערכת הבריאות להסבה מהירה של מבנים למחלקות אשפוז /טיפול בחולי -COVID
 , 19להלן ההמלצות להסבת מתחמים ,לרבות דרישות מערכות יניקת האוויר ,כך שיאפשרו הפעלת
מתחם לשהות חולים ולטיפול בהם ,במינימום הדבקה של הסביבה הבריאה .ההנחיות מיועדות למסגרות
במערך הגריאטריה של משרד הבריאות ,הרווחה ומשרד השיכון.
הנחות יסוד ששימשו לכתיבת הנחיות אלו מפורטות בסעיף .9
הנחיות:
 .1על המתחם שישמש לאשפוז /טיפול בחולי  19 -COVIDלהיות מופרד פיזית ,באמצעים קבועים
משאר חלקי המבנה.
 .2במתחם תתקיים חלוקה לאזורים באמצעות הפרדות פיזיות קבועות המעבר בין האזורים יהיה
באמצעות דלתות שניתנות לסגירה ,ללא נעילה.
 .3יש לשמור על פרוגרמת הבטיחות של המבנה
 .4המתחם יחולק לאזורים כמפורט להלן:
א.

אזור צהוב )אזור טיפול קורונה(:
כלל השטח שבו שוהים ומקבלים טיפול דיירים שנמצאו חיוביים לקורונה .אזור זה יכלול
לפחות את חדרי האשפוז ,חדרי שירותים/מקלחת ,שטחים ציבוריים במתחם .אזור זה
יתנהל על פי כללי בידוד טיפתי ומגע בהתאם לנוהל מנהל רפואה  10.2010אמצעי
זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים ובמיגון הצוות לפי נספח  17בהנחיות להתמודדות עם
תחלואה מנגיף קורונה החדש.
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בתוך האזור הצהוב יוקצה חדר אחד לפחות ,רצוי במיקום שאינו מרכזי ,שיוגדר כחדר
טיפולים מוגבר .אזור זה ישמש בעת הצורך לדיירים שחלה החמרה במצבם או נדרשים
להליך טיפולי עם חשש ליצירת אירוסול .הכניסה לחדר לצורך בצוע פעולה שמייצרת
אירוסול תהיה מבוקרת ותחייב התמגנות ייעודית ,לפי נספח  17בהנחיות להתמודדות עם
תחלואה מנגיף קורונה החדש
_https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus
med_guidelines.pdf
ב.

אזור ירוק )מבואת כניסה( :
אזור 'נקי' מורשה לצוות שנכנס לאזור טיפול בחולי קורונה בלבד ולהכנסת ציוד נקי כגון
תרופות ,כביסה ומזון.
אזור זה לא ישמש מעבר לתנועת חולים.
אזור זה ישמש מקום להתמגנות הצוות לפני הכניסה לאזור הצהוב ויכלול את כל ציוד
ההתמגנות הדרוש ,מראה ,כרזות הדרכה.

ג.

אזור כתום )מבואת יציאה(:
אזור המיועד להסרת מיגון .האזור ימצא במעבר מהאזור הצהוב לאזור הירוק ו/או אל
מחוץ למתחם .האזור הכתום יכלול לפחות פח עם מכסה ורגל לפתיחה ,מראה ,אמצעי
רחצה ו /או חיטוי ידיים ,כרזות הדרכה ,מטליות לחיטוי מיגון פנים
אזור זה לא ישמש מעבר לתנועת חולים.

 .5תנועת צוות במתחם )ראו סעיף  8תרשים(:
תנועת הצוות תאופיין במסלול חד כיווני .מהחוץ )שטח במבנה שממנו נכנסים לאזור הייעודי
לחולי קורונה( ← אזור ירוק הנקי שהוא מבואת הכניסה ומשמש להתמגנות ← אזור צהוב
טיפול קורונה )עבודה במחלקה( ← אזור כתום להסרת מיגון ← יציאה מהמתחם לחולי
קורונה.
 .6בשטח מחוץ למתחם ,ימצא חדר מנוחה לצוות עם חיבור אינטרקום לתחנת אחות ,שירותים,
מטבחון צוות וכו' אנשי צוות יכולים להסתובב ולשהות ללא אמצעי התמגנות מלבד מסכה
כירורגית במידה ובמרחב יש יותר מאיש צוות אחד
 .7מעליות :
א.

יש לשאוף להפרדה מוחלטת בציר תנועה אנכי אל האזור הצהוב המיועד לאשפוז/
טיפול בחולי  COVID- 19.משאר המחלקות /שטחי המוסד

מינהל תכנון ,פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
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ב.

במידה ומתאפשר יש לייעד מעלית אחת לאזור זה לעיל .מעלית זו תשמש להגעת או
יציאת חולים למחלקה ולפינויי אשפה וכביסה מהמחלקה .המעלית תחסם או תנעל
בתחנות בקומות נקיות.

ג.

במידה ולא ניתן ליצור הפרדה מוחלטת בין המעליות יש ליצור לובי מעליות ניטרלי
ולפעול על פי נוהל להעברות ,פינויים וחיטוי.

ד.

יש לבחון פרטנית כל מוסד על פי מבנה ומפלס הקומה.

 .8תנועת אוויר:
א.

למען בטיחות הצוות יש ליצור תנועת אוויר לכיוון המעטפת החיצונית בחדרי אשפוז
והרחק מהדלת.

ב.

במידה וקיים אזור/חדר בו מתבצעות פעולות סיוע נשימתיות או יוצרות רסס ,על מערכת
מיזוג האוויר באזור זה להיות מנותקת משאר האזורים סביבה-מערכות מיזוג משותפות
עם סחרור אוויר יכובו ,ובעת ביצוע פרוצדורות דלת החדר תהיה סגורה והחלון פתוח.

ג.

כאשר מדובר במטופל שאיננו נדרש לתמיכה נשימתית הבידוד הינו בידוד טיפתי
ובהתאם להנחיות היחידות למניעת זיהומים.
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 .10להלן הנחות היסוד ששימשו לכתיבת ההנחיות:
בהתאם למידע הקיים במערכת לגבי הווירוס ,בעת כתיבת מסמך זה ,להלן עיקרי תכונות הווירוס
הידועות ,המשפיעות על הנחיות הסבת מערכות מיזוג האוויר:
▪

גודל חלקיקי הווירוס הינו  0.1מיקרון.

▪

אופן ההדבקה של הווירוס בתנאי סביבה נורמליים )לא במונשמים( הינו באמצעות פיזור
טיפות ברוק או הפרשות דרכי נשימה ע''י דיבור ,עיטוש ,שיעול למרחק קצר או מגע עם
משטחים .בתנאים אלו הווירוס אינו נישא באוויר ,ולכן מטופלים שאינם נדרשים לתמיכה
נשימתית ,ואינם מאושפזים במחלקות קורונה עם חולים שאינם קלים ,אינם נדרשים לבידוד
אוויר ,אלא לבידוד מגע ובידוד טיפתי.

▪

אורך חיי הווירוס הנישא באוויר הינו קצר ,ברמה של עד דקות בודדות.

▪

אורך חיי הווירוס על גבי משטחים עשוי להגיע למספר ימים ,ולכן חיטוי סביבת העבודה
חשוב ביותר.

▪

במונשמים ובמטופלים אחרים הנזקקים לתמיכה נשימתית ,כתוצאה מפעילות המכשור
הנלווה ,הווירוס עלול להפוך לנישא באוויר )אירוסול( .לכן ,בטיפול במונשמים נדרש לאשפז
את החולים במחלקות ייעודיות ,שמוגדרות כמחלקות חולי קורונה שאינם קלים ומגנים על
הסביבה המיידית שמחוץ למחלקה ,הצוות הרפואי מחוץ למחלקה ,וחוץ המבנה.

קישורים רלוונטיים:
הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום  – 14.4.8עדכון 15
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelin
es.pdf
הנחיות אלא מתעדכנות מעת לעת ויש לעקוב אחר השינויים.

מינהל תכנון ,פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד  ,27163ת"א  -יפו
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
טל 03-5136300 :פקס03-6819299 :

Planning, Development & Construction of Medical lnstitutions Administration

Ministry of health
P.O.B 27163 Tel-Aviv
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
Tel- 03-5136300 Fax: 03-6819299
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נספח  - 5קובץ שאלות ותשובות  -מוקד קורונה מוסדות
במידה ולתחושתכם ,בני המשפחה זקוקים לעזרה וסיוע מעבר למענה של המוקד ,קחו פרטים כדי שניתן יהיה
להפנות אליהם סיוע מקצועי של עובדת סוציאלית.
חשוב לציין את השפה בה ניתן לקיים שיחה עם בני המשפחה כדי להבטיח התאמה של עובדת סוציאלית
שמכירה את התרבות והשפה.
שאלה

תשובה

נוהל הפעלה במוקד

שאלות כלליות לגבי בדיקות לגילוי קורונה
האם בוצעו בדיקות קורונה
למטופל/ים במוסד

מגדילים את כמות הבדיקות
הייעודיות למוסדות .יש עדיפות
למוסדות עם התפרצות .ניתנת
בכלל עדיפות למוסדות של
הגיל השלישי.
בימים אלו מפתחים מערכת
 BIלמענה ,מערכת שתאסוף
ותאגד נתונים מכל המערכות.

בקשה למסירת פרטים
על תוצאות בדיקה שנעשו
למטופל ספציפי

בשל חיסיון רפואי לא ניתן דרך
מוקד זה לתת מידע .יש לפנות
לקופת החולים של המבוטח
או למוסד .במידה ואין מענה
במוסד ,ניתן להעביר את
הבקשה שלו למוסד במידה
וירצה כדי שהמוסד יצור עימו
קשר.

יש להעביר את הבקשה למוסד
הרלוונטי באמצעות המייל.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תאריך ביצוע
הבדיקה ,מקום ביצוע הבדיקה.

מה קורה עם מטופל שקיבל
תשובה חיובית בבדיקת
קורונה (נשא חיובי)

על הפונה להתקשר ישירות
למוסד לקבלת פרטים על
המשך הטיפול .במידה ואין
מענה במוסד ,ניתן להעביר את
הבקשה שלו למוסד במידה
וירצה כדי שהמוסד יצור עימו
קשר.

יש להעביר את הבקשה למוסד
הרלוונטי באמצעות המייל.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תאריך קבלת
תוצאת הבדיקה.

בירור לגבי מטופל שסיים
אשפוז (אשפוז קורונה /
אשפוז רגיל) והמוסד מסרב
לקלוט אותו בחזרה

יש להפנות את הלקוח ליצור
קשר עם גריאטר מחוזי.

SLA

תשובה

נוהל הפעלה במוקד

שאלה
פונה/אפוטרופוס מעונין
להוציא את המטופל מבית
האבות .מה התהליך שצריך
לעבור?

יש לבדוק לאיזה מחוז המטופל
שייך .ואז להפנות את הפניה
לעובדת הסוציאליות המחוזית
של אותו מחוז ,בכדי לטפל
בבקשה שכזו.

יש להעביר את הבקשה במייל
לעו"ס מחוזית ולכתב לידיעה את
ננסי ושולי .יש לכלול את הפרטים
הבאים :שם המאושפז ,ת"ז
המאושפז ,שם הפונה ,ת"ז הפונה,
טלפון הפונה ,קרבה למאושפז,
המוסד בו הלקוח מאושפז ,מחלקה
בה מאושפז במוסד ,שייכות לנפה,
תיאור המקרה.

אם המאושפז בבידוד אז איך
המוסד מטפל בו

אנשי המוסד דואגים לכל
הצרכים שלו ועוזרים לו בכל
מה שזקוק לעזרה ,אכילה לבוש
במידה וזקוק.

SLA

שאלות כלליות לגבי שגרת המוסד
איך המאושפזים מעבירים
את היום בטח משעמם להם
מאד?

סדר היום במוסד השתנה
אין פעילוות קבוצתיות אבל
משתדלים לתת למטופלים
עיסוקים פרטניים.
משרד הבריאות שלח למוסדות
רעיונות להפעלה מותאמת
למצב ,קישורים לקונצרטים,
הצגות ,אתרי טבע מעניינים,
רעיונות למשחקים שאפשר
לשחק מרחוק  -משחקי מילים,
מספרים...

לקוח חריג שאינו מוכן לקבל את
התשובה הנ"ל ,יש להעביר את
פרטי המקרה למעין כץ (אחראית
ריפוי בעיסוק).
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

שאלות לקבלת פרטים על מצבו של מטופל
פונה מבקש לקבל פרטים
על מצבו של מטופל קרוב
משפחה.

יש לקחת את פרטי המטופל
ושם המוסד בו הוא שייך .אנו
מעבירים את הבקשה לבדיקה
ויצרו עימך קשר לקבלת מידע.
במידה ולא קיבלת מידע תוך
יממה יש להתקשר אלינו בשנית

שאלות לגבי ציוד מיגון
מיגון הצוות  -מה ההנחיות
של משרד הבריאות הנוגעות
למיגון הצוות? האם קיימת
כמות מספקת של ציוד מגן
לצוותים המטפלים

יש למסור ללקוח מהם נהלי
המיגון ע"פ נוהל המיגון

יש להעביר את הבקשה למוסד
הרלוונטי באמצעות המייל.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

יום
עסקים
אחד

שאלה
לקוח מלין על כך שבמוסד
מסוים לא פועלים ע"פ נהלי
המיגון

תשובה

נוהל הפעלה במוקד

תשובה יש לקבל מסמדר חכמון
נציגת אגף גריאטריה בטלפון:

יש להעביר את הבקשה במייל
לסמדר חכמון ,נציגת אגף
גריאטריה (טלפון)050-6243138 :
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

שאלות לגבי ביקורים במוסדות ,משלוחים ויצירת קשר עם מטופלים במוסדות
האם אפשר לבוא לבקר
מטופל?

בהתאם לנוהל משרד הבריאות
לא ניתן לבקר כיום שוהים
במוסדות ,בקשות מיוחדות
וחריגות ניתן לפנות להנהלת
המוסד.

האם אפשר להביא מזון
או ציוד? איך ניתן לברר כי
מזון או ציוד הגיעו לקרוב
משפחה/מטופל

יש להעביר את השאלה למוסד
שבו נמצא המטופל ,לקבל
תשובה כן/לא ואם כן איך הנוהל
להעברה.

איך ניתן ליצור קשר עם
הקשיש

אפשר להציע למשפחה
לכתוב מכתב .מכתב לפעמים
משמעותי יותר משיחת טלפון
כי הוא נשאר ואפשר לקרוא בו
כמה וכמה פעמים .אפשר גם
לבקש שבן המשפחה שבמוסד
יכתוב ,
בטוח שהמוסד ימצא את הדרך
להוציא את המכתבים החוצה
למשפחות .קשר בשיחת וידאו,
בטוח שמטפלים במוסד ישמחו
לעזור למטופל במידת הצורך.

במידה והבקשה לא אושרה ע"י
המוסד והלקוח מתעקש עך כך,
יש להעביר את הבקשה למוסד
הרלוונטי באמצעות המייל.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

SLA

שאלה
יש לנו הודעה מאד חשובה
לקשיש (לדוגמא נולד לו
נכד /אחיו נפטר) .אנחנו לא
מצליחים להשיג את המוסד,
לא עונים לנו

תשובה
תשאירו פרטים ונעביר למוסד,
יצרו איכם קשר וימצאו איתכם
את הדרך המתאימה ביותר
לבשר את הבשורה.

נוהל הפעלה במוקד
יש להעביר את הבקשה למוסד
הרלוונטי באמצעות המייל.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

שאלות הנוגעות לתשלום
מה עושים עם מטופל
שהמשפחה אינה יכולה
בימים אלו לעמוד בתשלום
הנדרש ממנה?

יש להסביר ללקוח על פי הנוהל
לגבי דחייית התשלום .יש
להפנות את הפניה לעובדות
סוציאליות מחוזיות ,בכדי לטפל
בבקשה שכזו.

יש להעביר את הבקשה במייל
לעו"ס מחוזית .יש לכלול את
הפרטים הבאים :שם המאושפז,
ת"ז המאושפז ,שם הפונה ,ת"ז
הפונה ,טלפון הפונה ,קרבה
למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

שאלות בנושא תשלומים
שונים עבור השוהה במוסד

יש להפנות את הפניה לעובדות
סוציאליות מחוזיות ,בכדי לטפל
בבקשה שכזו.

יש להעביר את הבקשה במייל
לעו"ס מחוזית.
יש לכלול את הפרטים הבאים :שם
המאושפז ,ת"ז המאושפז ,שם
הפונה ,ת"ז הפונה ,טלפון הפונה,
קרבה למאושפז ,המוסד בו הלקוח
מאושפז ,מחלקה בה מאושפז
במוסד ,שייכות לנפה ,תיאור
המקרה.

פטירה כתוצאה ממחלת הקורונה
מה הכללים לקיום לוויה/
קבורה? מה הנהלים לטיפול
בגופה?

יש למסור ללקוח פרטים מתוך
נוהל טיפול בגופה לאחר פטירה
מקורונה ,כולל נוהל הלוויה
וקבורה

SLA

