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 :תפוצת בתי חולים גריאטרייםלכבוד   
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 רב, שלום
 

 15/3/2021ליום  -נגיף הקורונה עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי  מגיפתהנדון: 
 ( 445449120 )שמספרו   4.12.20הביקורים מתאריך עדכון מדיניות מסמך זה מחליף את מסמך 

, קיים צורך ליצור איזון  בין ופתיחה הדרגתית של המשק בימים אלה , עם סיום גל התחלואה השלישי  .1
 ה לצד הקורונה לבין שמירה על בריאות אוכלוסיית הקשישים במוסדות בתקופהרצון לחזור לשגרת חיים 

זאת, תוך הבטחת איכות חיי המטופל ושמירה על הקשר עם בני המשפחה ואנשים קרובים לצד כל זו. 
 המתמשך להגנה ומניעת הידבקויות. המאמץ

יות רחבות במדינת ואוכלוס םבעת הזו כאשר מבצע החיסונים הסתיים ברובו במוסדות הגריאטריי .2
תוך הקפדה  םישראל מחוסנות,  יש צורך להסדיר ולהתאים את ביקורי המשפחות במוסדות הגריאטריי

 על ניהול הביקורים במרחבי המוסד. 
 

. כדי למקסם את מוגדרים כאזורים עם תו סגול םהמוסדות הרפואיים ובכלל זה המוסדות הגריאטריי
בתנאים  יש לתאם את הביקור מול גורם שנקבע ע"י הנהלת המוסדהמרחבים באופן שווה לכלל הדירים, 

 הבאים: 

 בהתאם לפירוט הבא:  3להקפיד בכל ביקור שמספר המבקרים לדייר / מטופל לא יעלה על   .א
 מבקר הראשון יכול להיות כל אחד )ובתנאי שאינו חולה, אינו חב בידוד ואינו סובל מסימפטומים 

 מבקרים נוספים לכל דייר/ מטופל שהם אחד  2אפשר כניסה של מחשידים(, בנוסף אליו ניתן ל
 מצורפת הוראת מנהל של מנכ"ל משרד הבריאות   .16מחוסן /מחלים או  קטין מתחת לגיל  -מאלה 
 בנושא.

 יותר לבן משפחה  מחוסן.לאפשר כניסה, בתדירות גבוהה ניתן לפי החלטה פרטנית  .ב
 

 :הביקוריםלהלן  ההנחיות עליהם יש להקפיד בעת  .3

 

על הביקורים להיות מנוהלים ומתואמים על ידי גורם קבוע )מומלץ עו"ס( ויש לקבוע בכל מוסד מי הגורם  .א
המוסמך לכך. במסגרת מענק שיגרת קורונה למוסדות שבהסדר משרד הבריאות ניתנה תוספת מימון 

התאם לרשימת הביקורים יאושרו בלפעילות זו בהיקף של שעות, עד חצי משרה ויש לממש זאת. 
 המתוכננת.בקרים המ

הביקורים ייערכו במרחבים הציבוריים המאפשרים שמירה על הנחיות התו הסגול, לרבות בחצר, לובי או  .ב
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כאשר יש . )ניתן גם בחדרי טיפול כגון פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק אם הם פנויים( חדר היום במחלקות
ה. במתחמים למבנמפגשים בחללים ציבוריים מחוץ יש להעדיף  16מבקרים לא מחוסנים או מתחת לגיל 

יש להקפיד על פתיחת חלונות. במרחבים החיצוניים יש לדאוג להתאמת הביקור למזג  - של המבנה
 האוויר לרבות הצללה וצינון בימי הקיץ. 

 

באופן תכוף, לכל  םת מסכות לאורך כל משך הפעילות, הקפדה על ריחוק, היגיינת  ידייייש להקפיד על עט .ג
אורך הביקור. במוסדות של משרד הרווחה אין חדר בודד ולכן ביקור בחדר יהיה אפשרי רק אם הדייר 

 השני אינו נוכח.
 

 במוסדות הסיעודיים ניתן לקיים מפגשים בתוך חדרי הדיירים רק אם הדייר מתגורר בחדר בודד.   .ד
 חדר יהיה אפשרי רק אם הדייר השני אינו נוכחבמוסדות של משרד הרווחה אין חדר בודד ולכן ביקור ב

שמירה על הכללים הנהוגים במוסד. בהתאם לללא פגיעה בשהות השותף, ואו במשך הביקור  ,באופן קבוע
יחד עם זאת, יש להמשיך ולאפשר "ביקורי פרידה" ממטופלים פליאטיביים הנוטים למות השוהים 

 אלית.בחדרים ואינם יוצאים בשיתוף עם העובדת הסוצי
 

 במידה ולא נערכים ביקורי קרובים, יש לברר את הסיבות לכך. .ה
 

לא ניתן לאפשר ביקורים בתוך מחלקות המוגדרות בהתפרצות בהתאם  :הנמצאות בבידודמחלקות  .ו
להחלטת לשכת הבריאות הרלוונטית /גריאטר מחוזי. במידה ויש דייר מחוסן שאינו מאומת ושייך 

כשהדייר   -שר לו ביקור משפחות במרחב ציבורי מחוץ למחלקה למחלקה הנמצאת בבידוד, יש לאפ
על הנהלת המוסד להבטיח קיומם של אמצעים להעברת מידע ותקשורת חליפית  המחוסן ייצא אליהם.

עם כל קרובי המשפחה המבקשים זאת. מומלץ למטופלים בבידוד רציפה ובמידת האפשר אף חזותית 
ע, בנושאים אלה ניתן להתייעץ עם גורמים בהנהלת המחוז, לאמץ טכנולוגיות המאפשרות קירבה ומג

 ובאגף לגריאטריה.
 

יש לאפשר לדיירים מחוסנים ומעל שבוע מחיסון שני, לצאת לבקר את בני משפחתם כולל בחג פסח ללא  .ז
 צורך בבידוד בחזרה למוסד.

 

תו ירוק להיכנס  יש לאפשר למפעילים כולל מתנדבים, בקרים, מטפל פרטי, אנשי תחזוקה ועוד, בעלי .ח
 לפעילות שוטפת במוסדות תוך תיאום עם הגורם המוסמך הרלוונטי במוסד. 

 

יודגש בשנית כי בהתאם להנחיות אין למנוע ביקורי בני משפחה ואחרים שאינם מחוסנים!! ויש  .ט
 לבקר.  16לאפשר לילדים  מתחת גיל 

 

 אין להחמיר על הנחיות אלה. .י
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            GERIATRICS@MOH.GOV.ILבכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאגף הגריאטריה לכתובת מייל 

 בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכם ולכל בני משפחותיהם חג פסח שמח וכשר.

 

 בברכה    

                      

 ד"ר אירית לקסר                                                
 ראש האגף לגריאטריה                                           

 העתקים:
 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל

 פרופ' נחמן אש, ראש מטה "מגן ישראל" 
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל

 ריאות הציבורד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי ב
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 פרופ' נמרוד מימון, ראש מטה מגן אבות ואימהות
 הסברה ויחסים בינלאומייםעינב שימרון, סמנכל"ית 

 תומר לוטן, ראש מטה "מגן ישראל"
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

  מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואייםענבל ירקוני, 
 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית
 המשרד תדוברענת דניאלי לב, 

 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים
תים ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירו

 החברתיים 
 משרד הבריאות מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאליתמלכה פרגר, 

 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן
 עו"ד ערן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל

 צוות אגף גריאטריה מורחב
 צוותי הבקרה הגריאטריים
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