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כ"א
נכון לתאריך  37 ,30.4.20אנשי צוות במר"גים נמצאים בבידוד.



ביום א' יפורסם תכנית דיגום שבועית לצוות מטפל במוסדות .לפי התכנית בכל יום
ידגמו  1,500אנשי צוות.

פקע"ר



בוצעה פניה למל״ל ולצה״ל בבקשה להאריך את הפעילות של פקע״ר בכניסה למוסדות.
היום בוצע חיטוי ע"י פקע"ר ב 2-מסודות.

ביקורים


אנו חוזרים ומבהירים כי בהתאם לנוהל ביקורים (להלן קישור
 ) https://www.gov.il/he/departments/news/21042020_01על המוסד לאפשר
ביקורים של דיירים/מטופלים במוסד .הביקור יהיה בהתאם להנחיות המפורטות לנוהל
ומצורפות גם למייל זה.

מוסדות עם תחלואה
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מוסדות בהן ישנה התפרצות (מקרים מאומתים) ובסריקות חוזרות אנו מזהים המשך
התפרצות ואי סגירת שרשרת הדבקה במחלקה או במוסד מחייבים אותנו לשקול
הקפאה דחופה של רישיון המחלקה או המוסד.
ברור שמדובר בהחלטה קשה עם הליך משפטי המנומק ומאפשר שמיעה ובחינת עמדת
המוסד -יחד עם זאת כ בר כיום אנו בוחנים זאת כלפי שני מוסדות ,בהם ביקר היום
פרופ׳ גמזו.

תוספות לתעריף יום אשפוז סיעודי למוסדות בהסכם "מכרז הקודים"



בנסיבות המיוחדות בתקופת משבר קורונה ובהתחשבות בהוצאות הנובעות מגידול
בהוצאות עלות האשפוז הסיעודי החליט משרד הבריאות לתת תוספות לתעריף יום
האשפוז הסיעודי ,למוסדות שבהסכם "מכרז הקודים" וזאת על מנת למנוע פגיעה כלכלית
בתקופת הקורונה למוסדות הנמצאים עמו בהתקשרות במסגרת המכרז לקניית שירותי
אשפוז ( "מכרז הקודים").



המהות ,הינה מתן תוספות לתעריף יום האשפוז הקיים הכוללות מענק חודשי עבור
מחלקות שממשיכות לפעול כבשגרה וכן קביעת תעריף עבור מטופלים שבבידוד .
בנוסף  ,המשרד פועל לייצר "רשת ביטחון כלכלית" למוסדות אשר פינו מטופלים בגין
הקורונה .הודעה על המנגנון תצא בימים הקרובים.
התשלום האמור נכנס לתוקף מ 1.4.2020-ולתקופה של  3חודשים ,או עד למתן הנחיה
ממשרד הבריאות על חזרה לשגרת עבודה ,לפי המוקדם מבניהם ,ובכפוף לחתימת
המוסד על נספח הרחבת התקשרות לשם כך.
מצ"ב סיכום החלטת ועדת תעריפים לקביעת סכומים אלו ,בהתאם למכתב שיצא
למוסדות אתמול ,נודה לקבלת התייחסות בכתב בשבוע הקרוב ולקיים דיון נוסף במידת
הצורך.
את ההתייחסות יש להעביר לתיבת מייל . pniot.geriatrya@MOH.GOV.IL:







הסברה



היום התקיימה ישיבה של פרופ' גמזו ומנהלת מוקד מוסדות גב' מיכל ברייטמן עם מנהלי
המוסדות.
היום קוימה שיחה עם האפידמיולוגיות בנפות ובמחוזות מתוך כוונה לתאם את הדרישות של
החקירות ואת התאום בין מטה מגן אבות לבין החקירה.
הוחלט בפגישה זו :חקירה אפידמיולוגית תבוצע עד  12שעות לאחר קבלת תשובה מאומתת
למטופל או מטפל .מסקנות החקירה יגיעו למשרד הבריאות ולמטה מגן אבות; אחריות רופא
מחוזי או מטה מגן אבות לדאוג שתוצאות החקירה הכתובות יגיעו למנהל המוסד.

פורום קשישים סיעודיים בקהילה


הוקם פורום שייתן באופן מרוכז הנחיות בנושאים הנוגעים לטיפול בקשישים סיעודיים
בקהילה .הפורום ,שכולל נציגים מ 4-קופ"ח ,משרד הרווחה ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד
הבריאות ורשות האוכלוסין וההגירה ,ריכז שאלות וסוגיות שעלו מהשטח וייתן מענה מסודר
לנושאים שעלו עד ליום שני.
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