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 ' אלול, תשפ"אג

 2021אוגוסט,  11
 626900921סימוכין:

 
 :תפוצת מוסדות מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 ודה סוציאליתמנהלות השירות לעב             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 שלום רב,
 

 גל רביעי –עקב עליה בתחלואת קורונה  -עדכון הנחיותהנדון:  
 
 

בימים אלה אנו עדים לעלייה ברמת התחלואה, ברצוני לרענן ולהזכיר דרכי עבודה בנושאים 
 הבאים: 

תפשטות מחלת הקורונה ומטופל המפתח יש להיות ערניים לה -מעקב אחר מטופלים .1
תסמינים כגון: חום, שיעול, קוצר נשימה בלבול , דליריום ותסמינים נוספים המחשידים 

* להזמנת דיגום התפרצות )לדיירים 8007לתחלואת קורונה, יש לפנות למוקד מגן אבות 
 וצוות(. 

ום וסטורציה לכל לבצע פעמיים ביום מדידת חלקבלת התשובה יש לבודד את החולה, ועד 
 המטופלים באותה מחלקה.  

הפניה לביה"ח כללי תהיה לאחר קבלת יעד פינוי )ולאחר שנשקלו   -הפנייה לבי"ח כללי .2
לקבלת  24/7הפועל  8007חלופות פינוי אחרות(.  יש לפנות למוקד מגן אבות טלפון  * 

 אישור ויעד אשפוז בי"ח כללי. 
וות הדעת בהתאם לח 1/8/2021חלה בתאריך תוכנית החיסונים ה – 3חיסונים מנה  .3

 המשפטית המעודכנת המצ"ב.
 
 בדומה לקבלת האישורים נו תהליך החיסון למי שאינו יכול לתת הסכמה מדעת, הי  א.

 כפי שנעשה בחיסונים הקודמים, יש לתעד ברשומה הרפואית. 
 .מצ"בבמסמך ה לאפידמיולוגיהע"פ המלצת האגף .40יש לחסן עובדים החל מגיל  ב.
 

 תקפות.  3.6.21תאריך מההנחיות לביקורים כפי שפורסמו במכתב  -ביקורים .4
 על עטיית לכל מבקר,  3שמס' המבקרים שאינם מחוסנים לא יעלה על יש להקפיד:  א. 

בכל רחבי מסיכות לכולם )מחוסנים/ מחלימים ושאינם מחוסנים( בעת הביקור       
 .המוסד

 לא יתקיימו ביקורים. - מוסד בהתפרצות, ומחלקה בבידוד .ב
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לגבי כל מוסד בו יש התפרצות  – יש ליידע את הרופא הגריאטר המחוזי )או מי מטעמו( .5

 קורונה )איש צוות ומטופל/דייר חיובי(.
טרם כניסה לאשפוז במוסד גריאטרי יש לקבל  -לפני קליטה במוסד גריאטרי PCRבדיקת  .6

 ( 21.7.2021מיום  באשרה פ'פרושלילית . )מצ"ב מכתבו של  PCRתשובת בדיקת 
 ניתן לקבל במידה וניתן לקיים בידוד עד קבלת בדיקה שלילית במסגרות רווחה

 [:  P.P.Eמיגון צוות  ] .7
מוסד שהוגדר כמוסד בהתפרצות )איש צוות או מטופל אחד נמצאו   -ערכת התפרצות  .א

ן אבות  חיוביים לקורונה( רשאי לבקש הקצאת ערכת מיגון. עליכם לדווח  לחמ"ל מג
 ותיאום  משיכה של הערכה מול חמ"ל  לוגיסטיקה.   8007*

ציוד מיגון לשגרת הפעילות  לפי הנחיות היחידה למניעת זיהומים    -ציוד מיגון לשוטף .ב
הופסקה החלוקה של ציוד מיגון על  1.7.2021 -מ מחייבת שימוש במסכה בלבד .  החל

אישי  .למוסדות הבריאות בהסכם בסיס חודשי וכל מסגרת נדרשת להתארגן למיגון  
 .  1.7.2021המכרז יינתן שיפוי  בתעריף יום אשפוז התוקף מתאריך 

בחודש הזה תתבצע הקצאה חד פעמית של מסיכות  לכל מסגרות מגן אבות  כולל  דיורים  .ג
מוגנים ומוגבלויות . המשיכה תתבצע בשני מרלוגים של משרד הבריאות מחסן גלובוס 

 כרמיאל. המחסן אגף שע"ח באזור התעשיי -הצפוןבחפץ חיים חיפה ו
שהופעלו על המוסדות הגריאטריים בהסכם המכרז ] מחלקה  מוסדי' כלכלימנגנוני 'חוסן  .ד

למעט  שיפוי מחלקה  31.5.2021בידודית/מענק שגרה/שמירת מיטה [  הסתיימו בתאריך 
 .יום  14שנכנסת לבידוד  בעת התפרצות לתקופה של עד 

   
ערכת פורטל קורונה  על הכנסת מחלקה בבידוד מחייבת אישור בכתב של לשכת דיווח  במ

 החודשי. לדיווח שיצורף הבריאות המחוזית 
 

עם העלייה  מתרחבת פעילות מגן אבות ואימהות  - 8007*באמצעות מוקד מוסדות  .8
בכל ימות השבוע כולל שישי   24/7 .מוקד המוסדות חוזר לפעילות  ומתן  מענה  בתחלואה

 )לילה(, כונן הלילה יענה רק לנושא העברות לבתי חולים.  08:00ל  24:00בין השעות  .ושבת

מגן ",  יש להעביר במייל לחמ"ל העברת מטופלים למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי .9

 varot.magenavot@MOH.GOV.ILha ואימהות( אבות

 של המטופל, אשר יכללו את המידע להלן:  העברה/שיחרור רפואי וסיעודי עדכנייםמכתבי 

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

המחלות הכרוניות והחריפות )מעבר לקורונה( וחומרתן  -של המטופל תחלואת הרקע .ב
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  .לרבות פרמטרים המגדירים מצב סיעודי מורכב() הרפואית והטיפוליתוהמורכבות 

 .מכתב סיעודי הכולל גם מצב תפקודי .ג

 טורציה באוויר חדר. י: חום, דופק, לחץ דם, ססימנים חיוניים  ביום ההעברה .ד

 יום האימות הראשוני.מ -תשובת בדיקת קורונה .ה

 ימים 3 -יש להקפיד בעת העברה לצרף למטופל צילום תעודת זהות , ותרופות ל  .ו
 )יש להתייחס לתרופות לא שגרתיות שיש להמציא בהקדם(.

 יש ליידע את איש קשר/ בן משפחה עוד טרם העברתו, והקפדה על אצעדת זיהוי  .ז
 )יידון עם שם ות.ז(.

במייל ל"העברות  PDF ) מסמכים קריאים )רצוי מאד ביש להעביר את החומר האמור,  .ח

 . havarot.magenavot@MOH.GOV " מגן אבות

 
 בברכה,                                                                                                     

 
 

 ד"ר אירית לקסר עשהאל                 
 ראש האגף לגריאטריה          

 העתקים:
 מנכ"ל  משרד הבריאות  נחמן אש,פרופ' 

 יקטור מגן ישראל י, פרופרופ' סלמאן זרקא
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור

 ד"ר ורד עזרא , ראש חטיבת הרפואה 
 איים הממשלתיים, ראש חטיבת המרכזים הרפודודו דגןד"ר 

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

 מגן אבות  ואימהות פרוייקטורפרופ' נמרוד מימון ,  
 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 

 ט הלאומי למאבק בקורונהר' המשל ,מר אופיר אביב
 , חטיבת הרפואה פרופ' בשארה בשארת 

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים
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 דובר המשרד
 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית

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

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים
 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

 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד כל הבריאות
 מהותילת מוקד מגן אבות ואגב' איילת יוסף, מנה

 גב' אורה דואק, משרד השיכון
 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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