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 כ"ו בטבת, התשפ"א             
 2021ינואר  10

 14831121 סימוכין:          
 
 

 10/1/2021מעודכן לתאריך  -לטיפול בקורונה במערך האשפוז הגריאטרי  מסגרותהנדון: 
 384678020בהמשך למכתבנו מס' 

 

 הערות  סוג מח' קורונה סוג המוסד שם המוסד

 פלימן
 חיפה

 במחלקות אילו  קורונה בינוני מר"ג 
ניתן לקבל לטיפול לחולים 

 המוגדרים:

מאומתי קורונה  .א
 בחומרה בינוני ומעלה

בחומרה קל וקורונה  
ומעלה ותואמים גם 

 לסטטוס:
גריאטריה פעילה 

שכולל סיעודי מורכב, 
 אקוטי -שיקום, תת

מונשם כרוני מאומת  .ב
א בהתאם וקורונה ה

להנחיית אגף 
 גריאטריה

לא ניתן להעביר 
 אליהם:

 
 תשושי נפש ניידים. 

 

 דושי 
 נצרת

בית חולים גריאטרי 
שנפתח לאחרונה מיועד 

 להיות מר"ג

 קורונה בינונימחלקות 

 בית בלב 
 נשר

  קורונה בינוני 

 שוהם
 פרדס חנה 

 מחלקות קורונה בינוני מר"ג

  דורות
 נתניה

 קורונה בינוני מר"ג

שמואל 
 הרופא

 קורונה בינוני מר"ג

 בית בלב 
 בת ים

 קורונה בינוני  מר"ג

 בית רבקה
 פתח תקווה

 קורונה בינוני  מר"ג

 הרצוג
 ירושלים

 מחלקות קורונה בינוני מר"ג
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 הערות  סוג מח' קורונה סוג המוסד שם המוסד

 דושי
 נצרת

בית חולים גריאטרי 
שנפתח לאחרונה מיועד 

 להיות מר"ג

מחלקות שיכולות לקבל  מחלקות קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים או 

 קל קורונה.
 יש תמיכה נשימתית וחמצן

הצוות הסיעודי מתוגבר 
 ברופא גם בלילה

 

 בית בלב 
 בת ים 

 מר"ג
 

מחלקה זו תקבל מטופלים א  קורונה קל
סימפטומטיים או תסמיניים 

  :קלים ביותר
יכולת מוגבלת למתן תמיכה 

 נשימתית וחמצן 
הצוות הסיעודי מתוגבר 

 ברופא גם בלילה

נאות 
 המושבה

  מר"ג

 מחלקות קורונה קל

מחלקות למטופלים 
אסימפטומטיים או תסמינים 

 קלים ביותר 
קיימת יכולת למתן תמיכה 

 נשימתית וחמצן 
הצוות הסיעודי מתוגבר 

 ברופא גם בלילה

מחלקה זו תקבל מטופלים  קורונה קל  מר"ג נאות התיכון
אסימפטומטיים או תסמינים 

 קלים ביותר 
יכולת מוגבלת למתן תמיכה 

 נשימתית וחמצן 
ת הסיעודי מתוגבר הצוו

 ברופא גם בלילה
 

 הערות  סוג מח' קורונה סוג המוסד שם המוסד
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 בית חולים גריאטרי  צהלון
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
 מטופלים 

א סימפטומטיים בלבד. ללא 
מורכבות רפואית או סיעודי 

 מורכב.
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
אחות  במשמרת לילה ישנה

 ומטפל במחלקה

 בית חולים גריאטרי  הדסים
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
 מטופלים 

א סימפטומטיים בלבד. ללא 
מורכבות רפואית או סיעודי 

 מורכב.
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
במשמרת לילה ישנה אחות 

 ומטפל במחלקה

 בית חולים גריאטרי  עמל בשרון
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים 

בלבד. ללא מורכבות רפואית 
 או סיעודי מורכב.

 
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
במשמרת לילה ישנה אחות 

 ומטפל במחלקה
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 בית חולים גריאטרי  נוף חדרה
 סיעודי

 מחלקות  ניתן לקבל מטופלים קורונה קל
א סימפטומטיים בלבד. ללא  

מורכבות רפואית או סיעודי 
 מורכב.

 רופא תורן בלילה 
 תקינת סיעוד מוגברת.

מחלקות שיכולות לקבל   קורונה קל בית חולים גריאטרי עמל טבריה
 מטופלים 

א סימפטומטיים או קל 
 קורונה.

 יש תמיכה נשימתית וחמצן
 רופא תורן בלילה

 תקינת סיעוד מוגברת.

 

 הערות  סוג מח' קורונה סוג המוסד המוסדשם 

 מרגוע 

 חיפה

 בית חולים גריאטרי 
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים 

בלבד. ללא מורכבות רפואית 
 או סיעודי מורכב.

 
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
במשמרת לילה ישנה אחות 

 ומטפל במחלקה
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גבעת 
 השלושה

 בית חולים גריאטרי 
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים 

בלבד. ללא מורכבות רפואית 
 או סיעודי מורכב.

רופא כונן בלילה ואינו תורן 
 במחלקה

במשמרת לילה ישנה אחות 
 ומטפל במחלקה

סיעודית 
 ותיקים

 בית חולים גריאטרי 
 סיעודי

שיכול לקבל  מוסד סיעודי קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים 

בלבד. ללא מורכבות רפואית 
 או סיעודי מורכב.

 
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
במשמרת לילה ישנה אחות 

 ומטפל במחלקה

 בית חולים גריאטרי  שלמה המלך
 סיעודי

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל
מטופלים א סימפטומטיים 

רפואית בלבד. ללא מורכבות 
 או סיעודי מורכב.

 
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
במשמרת לילה ישנה אחות 

 ומטפל במחלקה
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 -מול הנוף 
 ירכא

מוסד סיעודי שיכול לקבל  קורונה קל 
מטופלים א סימפטומטיים 

בלבד. ללא מורכבות רפואית 
 או סיעודי מורכב.

 
רופא כונן בלילה ואינו תורן 

 במחלקה
ישנה אחות במשמרת לילה 

 ומטפל במחלקה

 

 

 

 

 בברכה,
 

 

 

 

 ד"ר אירית לקסר
 ראש האגף לגריאטריה
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