לכבוד:
רופאי המחוזות והנפות
אחיות מחוזיות ונפתיות
מרכזות אם וילד בלשכות הבריאות
מנהלי אגף רפואי בקופות החולים
מנהלות סיעוד בקופות החולים
גב' עליזה אוליאל ,מנהלת הסיעוד ,עיריית תל אביב
גב' תמי מלכה ,מנהלת הסיעוד ,עיריית ירושלים

 11אוקטובר 2020
כ"ג בתשרי ,התשפ"א
סימוכין392409720 :

עדכון מספר  4לתאריך 18/10/2020
הנדון :הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב בעת התמודדות עם נגיף קורונה ( )COVID-19חזרה לשגרה

מסמך זה מבטל את ההנחיות הקודמות למתן שירות בתחנות טיפת חלב בעת התמודדות עם נגיף קורונה
– מיום  - 11.5.20עדכון מס' 3

החל מתאריך  18/10/2020יוחזרו הביקורים והפעילויות בכל הגילאים בטיפות החלב.
הצוות בטיפת חלב יפעל למתן שירות בטוח תוך דגש על מניעת התקהלות של מטופלים ובהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
חבישת מסכות -אנשי הצוות יחבשו מסכות כל הזמן בו ניתן שירות למעט כשנמצאים לבד בחדר.
אין לתת שירות לאדם או מלווהו שאינו חובש מסיכה אלא אם כן הוא פטור מחבישת מסיכה בהתאם
להנחיית משרד הבריאות (קטין מתחת לגיל .) 7
מדידת חום -אין צורך במדידת חום של המטופלים או מלוויהם .הצוות והמטופלים ימדדו חום לפני
ההגעה לטיפת חלב ,מטופלים יתקבלו בהתאם להצהרה בעל פה .יש לשאול את כל מי שמגיע אם מרגיש
טוב ואם אין חום מעל .38
בכל מקרה ,אין לתת שירות למטופלים או למלוויהם שצריכים להיות בבידוד או כאלה הסובלים מחום
או תסמינים נשימתיים .הודעה על כך תוצג בכניסה לטיפת חלב ובהודעת  SMSלמטופלים טרם הגעה
לטיפת חלב.
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ככלל מומלץ לצמצם את זמן השהות בחדר .יש לבצע חלק מהפעילויות באופן וירטואלי באמצעות הטלפון או
שיחות וידאו בצמוד לביקור בטיפת חלב ,פעילויות כמו :איסוף פרטים על הלידה ,תשאול נשים לדל"ל ,שאלות/
חששות ההורים למצב ההתפתחות ,תזונת התינוק ,תשובות לשאלות ההורים ,מתן הדרכות ועוד.

להלן מספר דגשים:
א .בדיקות ראיה -הבדיקות יבוצעו בהתאם לנוהל ביצוע בדיקות סקר ראייה בטיפת חלב ,מס'
 .1/2020בדיקות חדות ראייה ע"י אחות בטיפת חלב תבוצע החל מגיל  4שנים .מאז התפרצות
הקורונה לא בוצעו בדיקות ראיה בטיפת חלב ,ולכן יש לבדוק בעדיפות ראשונה ילדים החל
מגיל  4שנים שלא נבדקו בגיל  3שנים ובהמשך לבדוק את שאר הילדים .הביקור בטיפת חלב
בגיל  4שנים מחליף את הביקור שהיה עד כה בגיל  3שנים.
ב .טיפולים של אנשי מקצועות הבריאות לאוכלוסיות בסיכון בטיפת חלב -יבוצעו כבשגרה.
ג .ביקורי בית -לא יתקיימו ביקורי בית באזורים המוגדרים בסגר או בסיכון גבוה לתחלואה
בקורונה ,למעט במקרים חריגים ולפי שיקול דעת הצוות .במקום ביקורי בית תתקיימנה
שיחות טלפוניות עם המשפחה .באזורים אחרים ,ניתן לקיים ביקורי בית אך בכל מקרה לפני
ההגעה האחות תוודא שא ין בבית חולה קורונה ושאף אחד מבני הבית אינו נדרש לשהות
בבידוד  .ביקור בית יעשה עם המיגון המתאים בהתאם להנחיות המקובלות.
ד .קבוצות הורים -ככלל בעת הזו עדיף לקיים קבוצות הורים וירטואליות .ביצוע קבוצה באופן
אחר מחייב עמידה בהנחיות משרד הבריאות.
ה .הדרכות הורים -מומלץ לבצע הדרכות הורים באופן וירטואלי באמצעות הטלפון או שיחות
וידאו ובכך לצמצם את משך זמן הביקור בטיפת חלב.
ו .ככלל יש לצמצם את זמן השהות בחדר .מומלץ לבצע חלק מהפעילויות באופן וירטואלי
באמצעות הטלפון או שיחות וידאו  ,פעילויות כמו :איסוף פרטים על הלידה ,תשאול נשים
לדל"ל ,ברור לגבי מצב ההתפתחות וחששות ההורים ,תזונת התינוק ,תשובות לשאלות
ההורים ,מתן הדרכות ועוד.
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בברכה

ד"ר דינה צימרמן

מנהלת המחלקה לאם ולילד

גב' ליאורה וילנסקי

אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור

פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שרותי בריאות הציבור בפועל
מר נעם ויצנר ,יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות
גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר שושי גולדברג ,אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
מנהלי מחלקות בבריאות הציבור
גב' אילנה סטולרמן  ,סגנית אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור
גב' רוית ברוך  ,ע/מפקחת ארצית בתחום אם וילד
גב' יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד
גב' בלה אלרן ,עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הצבור בתחום אפידמיולוגיה
גב' טלי דהן ,מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
פרופ' אהוד דוידסון ,מנכ"ל כללית שירותי בריאות
מר רן סער ,מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
גב' סיגל רגב רוזנברג ,מנכ"לית מאוחדת שירותי בריאות
מר ניסים אלון ,מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
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