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 תיאור מצב

במוסדות תכנית "מגן אבות  להלן גרף המתאר את מספר המקרים החדשים של תחלואה בקורונה

 .16.3-9.5על פני זמן, בין התאריכים  "תואימהו

 ניתן לראות כי בשבוע האחרון היו מספר אירועי תחלואה. 

בקרב דיירים  מקרי תחלואה 16באחד המוסדות, בעקבות דיגום יזום של התכנית נמצאו 

המקרים המאומתים הועברו  .התפתחו תסמינים מאוחר יותר 20%-מתוכם בקרב כ יםאסימפטומטי

 חיטוי במוסד וצוות מטה אבות ערך ביקור במוסד.לאשפוז, בוצע 

  long term careמסגרות של ממצאים אילו תואמים את הממצאים שפורסמו בספרות בנוגע ל

הומלץ לבצע  . בהתאםיםאסימפטומטימהחולים הם  50%-באירופה וארה"ב שם נמצא שיותר מ

 . במוסדותלה דיגום יזום בקרב אוכלוסייה זו כדי למנוע הדבקה והתפשטות המח

 . אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות של ביצוע הדיגום במוסדות

בהתאם להנחיות תכנית מגן אבות ואימהות, באחריות מנהל המוסד לאפשר ביצוע דיגום בקרב 

 מטופלים וצוות המוסד.
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 מעבדות

 6.5-8.05להלן חלוקת דגימות מוסדית לתאריכים 
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 מהמוסדהנחיות יציאה וחזרה 

  מפורט בנוהל "הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות רווחה" שכפי

המפורסם באתר "מגן אבות ואימהות" להלן קישור: 

-precautionary-https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/magen/magen

guidelines.pdf 

)למשל  בעת יציאה קצרה מהמסגרת לצורך טיפול רפואי  או יציאה קצרה למשך כמה שעות

. בחזרה למוסד אין צורך באמצעים מיוחדים ביציאה יש צורך לעטות מסכה( להסתפר

 כלשהם )כמו בידוד(.

 

 יקורים במוסדותב

  כפי שמפורט בנוהל ביקורים שמפורסם ביקורים במוסד אנו חוזרים ומדגישים כי יש לאפשר

 להלן קישור "מגן אבות ואימהות" באתר

procedure.pdf-visit-tionhttps://govextra.gov.il/media/16764/institu. 

  יש לאפשר מגע בעת הביקורים של 01.05.20כפי שצוין בסיכום מוסדות שפורסם בתאריך ,

 דיירים/מטופלים שאינם שומעים/רואים/מזהים את בני משפחתם. 

 הסברה

 ביוזמת ח"כ מירב כהן, שיחה עם נציגי משפחות ומוסדות בנוכחות פרופ' היום התקיימה ,

הפרויקטור החדש לתכנית מגן אבות ואימהות( נציגי משרד הבריאות: ד"ר ורד נמרוד מימון )

עזרא, ד"ר אירית לקסר וחני שרודר, ונציגי משרד הרווחה: ציפי נחשון גליק וחיה יוסף. 

בשיחה עלו הנושאים הבאים: כניסתו של פרופ' מימון כפרויקטור חדש בתכנית, ביקורי 

 ועוד. משפחות, כניסה של מטפלים למוסדות 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/magen/magen-precautionary-guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/magen/magen-precautionary-guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/16764/institution-visit-procedure.pdf

