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25/09/2020 

 380964620 סימוכין:          
 לכבוד: 

 מנהלי בתי החולים הכלליים
 

 רב, שלום
 

 מטופלים למסגרות קורונה במערך הגריאטרי העברת הנדון:
 

עקב התגברות התחלואה וההדבקה של נגיף הקורונה במדינת ישראל, והעומס על בתי החולים הכלליים, הוקם 
 800 –במערך הגריאטרי מערך אשפוז לחולי קורונה. המערך לאשפוז הגריאטרי לטיפול בקורונה כולל כיום כ 

 מיטות.

מחלקות הקורונה הייעודיות במערך הגריאטרי הן בעלות יכולות טיפול  שונות,  מרביתן מיועדות לחולי קורונה 
קלים, במצב תפקודי סיעודי, תשוש נפש או לעתים תשוש . יחד עם זאת, לאור הצורך בפינוי רב של מטופלים מבתי 

ערך מקבל  גם מאושפזים בסטטוס קורונה החולים הכלליים, בהתאם להתוויות המיוחדות שיפורטו בהמשך, המ
 בינוני, או סיעודיים עם מורכבות רפואית, כאשר כל מקרה נדון לגופו על פי הצורך הטיפולי.  

 המטופלים המתאשפזים במערך הקורונה הגריאטרי שייכים לשתי קבוצות עיקריות: 
חולים גריאטריים, ומוסדות  מאומתי קורונה המגיעים מתוך המסגרות החוץ ביתיות של מגן אבות )בתי .א

 סיעודיים, מעונות לתשושים, דיור מוגן לסוגיו, ומסגרות של מינהל מוגבלויות( ומהקהילה.
מטופלים עם קורונה , המועברים  מבתי החולים הכלליים להמשך טיפול לאחר התייצבות מצבם בבית  .ב

 החולים.

 
 י: חולי קורונה הקיימות במערך הגריאטר לאישפוזמסגרות  סוגי

)מר"ג הוא מרכז רפואי גריאטרי עם תמהיל מוגדר של מחלקות  במר"גים לקורונה בינוני  מחלקות .א
אילו ניתן לקבל טיפול לחולים המוגדרים  במחלקותלגריאטריה פעילה, וכלול ברשימת מוסדות מוגדרת(: 

סעיף  4/2010רפואה " )כמוגדר בחוזר מינהל סיעודי מורכב" שיש להם הגדרת סטטוסו/או קורונה בינוני 
 נפש ניידים. תשושי למחלקות אלו להעביר  לא ניתןבנוסף, דיאליזה. חולי , מלבד .(4.4

תסמינים קלים עם סימפטומטיים או -תקבלנה מטופלים א אלה מחלקות : מחלקות קורונה קל במר"גים .ב
מתוגבר ברופא גם הצוות הסיעודי  , ביותר. במחלקות אלו יכולת מוגבלת למתן תמיכה נשימתית וחמצן

 .בלילה

למחלקות אלה מתקבלים  :ים ותשושי נפש )גריאטריה ממושכת(סיעודיל ותמחלקות קורונה קל במוסד .ג
מטופלים א סימפטומטיים בלבד, ללא מורכבות רפואית )ובפרט לא בסטטוס סיעודי מורכב(. יש להדגיש 
כי במחלקות אלו בשעות הלילה הרופא כונן בלבד ואינו תורן במחלקה. הצוות במשמרת לילה כולל צוות 

 סיעודי בלבד, בתקינה נמוכה יחסית ) אחות ומטפל במחלקה(. 
 

, מפורטים בנספח א' אשר יתעדכן מעת הןירוט של המוסדות שכעת יש בהן מחלקות לאשפוז קורונה ומאפייניפ
 לעת. 

 סגרותערך המוסדי לקשישים )ממלאירועי התפרצות ב בעיקר מענה לתת נועדו'קל'  קורונה מחלקותלציין כי  יש
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ולמנוע ככל ראוי לקשישים המאומתים  כלולות ב"מגן אבות ואמהות( על מנת לתת מענה טיפוליש ביתיות חוץ
 .הפנייתם לבתי חולים כלליים האפשר הידרדרות במצבם שתצריך

 ימכתבבכל פניה להעברת מטופלים למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי,  יש להעביר במייל לחמ"ל מגן אבות  
 של המטופל, אשר יכללו את המידע להלן:  עדכנייםוסיעודי  רפואיהעברה/שיחרור  

הכולל את החומרה במהלך האשפוז בבית החולים הכללי )כגון הימצאות דלקת  מחלת הקורונהסטטוס  .1
 ריאות, צורך בתמיכה נשימתית, צורך במתן חמצן ועוד.

והמורכבות המחלות הכרוניות והחריפות )מעבר לקורונה( וחומרתן  – תחלואת הרקע של המטופל .2
 )לרבות פרמטרים המגדירים מצב סיעודי מורכב( הרפואית והטיפולית

 : חום, דופק, לחץ דם, סטורציה באוויר חדר.סימנים חיוניים  ביום ההעברה

 "העברות מגן אבות( יש להעביר במייל ל" PDFאת החומר האמור, במסמכים קריאים )רצוי מאד 
 enavot@MOH.GOV.ILhavarot.mag   את כל המידע אודותיו,  וכותרתו היא שם  מייל יחיד המרכזלכל מטופל

 המטופל, תעודת זהות ושם ביה"ח הפונה.

ככל שהמידע יועבר בצורה מיטבית, ניתן יהיה לטפל ביעילות בפניה ולהעביר את המטופל למסגרת המתאימה 
 אירועים חריגים.  תודה על שיתוף הפעולה.עבורו תוך מיזעור סיכונים למטופלים ומניעת 

בנוסף, בימים אילו נערכת פעילות מוגברת להגדלה נוספת של היצע המיטות לטיפול בחולי קורונה במערך 
 מיטות( ובפרט להרחיב את המיטות ל"קורונה בינוני". 1,200 -הגריאטרי )היעד להגיע לכ

 בברכה,

                                                                                             

 טאוב-ד"ר אירית לקסר                                                                             ד"ר סיגל ליברנט         
 ראש אגף רפואה כללית            ראש האגף לגריאטריה    
 

 העתקים:
 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור
 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 מהות"פרופ' נמרוד מימון, ראש מטה "מגן אבות ואי
 צוות אגף גריאטריה מורחב

 גריאטריים מחוזיים
 פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 

 ד"ר אורלי ווינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 
 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים

 ות"מסגרות הטיפול החוץ ביתית של "מגן אבות ואימה
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 תיאור מסגרות מערך האשפוז הקורונה ]נכון למועד המכתב ומתעדכן מעת לעת[:  –נספח א' 
 

סוג  שם המוסד
 המוסד

סוג מח' 
 קורונה

 הערות 

במחלקות אילו ניתן לקבל טיפול לחולים המוגדרים: קורונה  קורונה בינוני מר"ג  פלימן
 בינוני שיש להם 

 הגדרת סטטוס: סיעודי מורכב, מלבד דיאליזה. 
 לא ניתן להעביר אליהם: תשושי נפש ניידים.

 

 קורונה בינוני מר"ג שוהם

 קורונה בינוני מר"ג דורות

 קורונה בינוני מר"ג שמואל הרופא

 קורונה בינוני מר"ג הרצוג

קורונה בינוני  מר"ג בית בלב בת ים
 )נוסף לאחרונה(

מחלקה זו תקבל מטופלים א סימפטומטיים או תסמיניים קלים  קלקורונה 

  :ביותר
 יכולת מוגבלת למתן תמיכה נשימתית וחמצן 

 הצוות הסיעודי מתוגבר ברופא גם בלילה

קורונה בינוני  מר"ג נאות המושבה
 )נוסף לאחרונה(

 ר' הערה לעיל לגבי מחלקות קורונה בינוני

מחלקה זו תקבל מטופלים א סימפטומטיים או תסמינים קלים  קורונה קל
 ביותר 

 קיימת יכולת למתן תמיכה נשימתית וחמצן 
 קיימת יכולת לקבלת מטופלים סיעודיים מורכבים ללא דיאליזה

 הצוות הסיעודי מתוגבר ברופא גם בלילה

בית  דושי נצרת
חולים 

גריאטרי 
שנפתח 

לאחרונה 
מיועד 
להיות 

 מר"ג

ינוני קורונה ב
 )נוסף לאחרונה(

 ר' הערה לעיל לגבי קורונה בינוני

מחלקות שיכולות לקבל מטופלים א סימפטומטיים או קל  2 קורונה קל
 קורונה.

 יש תמיכה נשימתית וחמצן
 רופא תורן בלילה

 תקינת סיעוד מוגברת.
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מחלקה זו תקבל מטופלים א סימפטומטיים או תסמינים קלים  קורונה קל  מר"ג נאות התיכון
 ביותר 

 יכולת מוגבלת למתן תמיכה נשימתית וחמצן 
 הצוות הסיעודי מתוגבר ברופא גם בלילה

 

בית  צהלון
חולים 
 סיעודי

 מוסד סיעודי שיכול לקבל מטופלים  קורונה קל
 א סימפטומטיים בלבד. ללא מורכבות רפואית או סיעודי מורכב.

 רופא כונן בלילה ואינו תורן במחלקה
 במשמרת לילה ישנה אחות ומטפל במחלקה

בית  הדסים
חולים 
 סיעודי

 מוסד סיעודי שיכול לקבל מטופלים  קורונה קל
 א סימפטומטיים בלבד. ללא מורכבות רפואית או סיעודי מורכב.

 רופא כונן בלילה ואינו תורן במחלקה
 במחלקהבמשמרת לילה ישנה אחות ומטפל 

בית  עמל בשרון
חולים 
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל מטופלים א סימפטומטיים בלבד. ללא  קורונה קל
 מורכבות רפואית או סיעודי מורכב.

 רופא כונן בלילה ואינו תורן במחלקה
 במשמרת לילה ישנה אחות ומטפל במחלקה

בית  נוף חדרה
חולים 

 גריאטרי

 לקבל מטופלים מוסד סיעודי שיכול קורונה קל
 א סימפטומטיים בלבד. ללא מורכבות רפואית או סיעודי מורכב. 

 רופא תורן בלילה 
 תקינת סיעוד מוגברת.

בית  עמל טבריה
חולים 

 גריאטרי

 בית חולים גריאטרי  קורונה קל
 מחלקות שיכולות לקבל מטופלים  2כעת 

 א סימפטומטיים או קל קורונה.
 יש תמיכה נשימתית וחמצן

 תורן בלילה רופא
 תקינת סיעוד מוגברת.
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