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 "ח אלול, תשפ"אכ                         
 2021ספטמבר,  5                

 752310721 סימוכין:     

 :"מגן אבות ואימהות"תפוצת מוסדות לכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 שלום רב,
 

 מוסדות מגן אבות ואימהות -הנחיות לקראת חגי תשרי  ריענוןהנדון: 
 

ה טובה ומתוקה שנת בריאות מבקשת לאחל לכולכם שנ לטובה,לקראת חגי תשרי הבאים עלינו 
 מצורפת איגרת ברכה השלוחה לכם ולבני ביתכם.ושגשוג, 

 מספר הנחיות:רענן ברצוני ל

 .24/7נותן מענה של  *  8007מוקד חמ"ל מגן אבות ואימהות  .1
 יינתן מענה כבשגרה,  20:00עד  7:00

לבקשת תיאום  אך ורקועד למחרת בבוקר יינתן מענה למוסדות  20:00החל מהשעה 
 העברות דחופות למלר"ד בבי"ח כללי לגבי מטופלים עם חשד לתחלואת קורונה בלבד.

 
  havarot.magenavot@MOH.GOV.IL : יש להעביר במייל לחמ"ל "מגן אבות ואימהות

 : מכתבי העברה/שיחרור רפואי וסיעודי עדכניים של המטופל, אשר יכללו את המידע להלן
סטטוס מחלת הקורונה הכולל את החומרה ותהליך האשפוז בבית החולים הכללי )כגון 

 בתמיכה נשימתית, צורך במתן חמצן ועוד(.   הימצאות דלקת  ריאות, צורך
 

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

 מכתב סיעודי הכולל גם מצב תפקודי.
 , לחץ דם, סיטורציה באוויר חדר. סימנים חיוניים  ביום ההעברה: חום, דופק

 מיום האימות הראשוני. -תשובת בדיקת קורונה
 ימים 3 -, ותרופות ל  צילום תעודת זהותיש להקפיד בעת העברה לצרף למטופל 

 )יש להתייחס לתרופות לא שגרתיות שיש להמציא בהקדם(.
 

 .עם שם ות.זיידון  - על אצעדת זיהוי יתרה על זיהוי המטופל ו הקפדה -יש להקפיד 
 יש ליידע את איש קשר/ בן משפחה עוד טרם העברתו,ו)מומלץ יותר מאחד( 

הראשונות קשר ישיר בין  24 –יש להקפיד ב  –במידה ויש העברה של יותר ממטופל 
 אחות אחראית המחלקה של המוסד השולח מול האח/ות המקבלים כדי לוודא הזיהוי.

 
במייל ל"העברות מגן  PDFרצוי מאד   -אמור, יש להעביר במסמכים קריאים את החומר ה .2

  havarot.magenavot@MOH.GOV.ILאבות"  
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  -מתווה דיגומים לתקופת החגים  .3

 שישי ושבת.היקף הדיגומים יצומצם לדיגומי התפרצויות בלבד כבימי  –בערבי חג וימי חג
 ימי דיגום מלאים. –בשאר ימי ספטמבר, כולל חול המועד סוכות 

בשל מיעוט ימי עבודה מלאים בתקופת חגי תשרי, תשתנה תדירות הדיגומים במוסדות עם 
, וחלק ממוסדות מנהל פרצות ולמוסדות סיעודיים ותשושיםעדוף למוסדות בהתית

 המוגבלויות.
 בלבד. 20:00עד  –בקשות דחופות לדיגומים ו דיגומים,לבירורים בנושא תכנון 

 digumim.magenavot@MOH.GOV.ILובמייל: 
 לקבלת עדכון דחוף בנושא תוצאות דיגום יש לפנות במייל:  .4

Bdikot.corona@MOH.GOV.IL 
 

 כולל ימי חג ושבת. 19.00שגרה מידי יום עד השעה בכ - דיווח בפורטל באג"מ .5
 

השנה מתאפיינת בימים חמים, ואף גלי חום. על תקופה זו של  שמירה על טמפרטורה .6
הנהלות המוסדות לוודא היערכות לשמירה על טמפרטורה מתאימה בסביבת המטופלים 

 הקפדה על שתייה מרובה.ל אמצעים נוספים למניעת נזקי חום כגון וכן ע
 https://www.health.gov.il/hozer/mr28_2008.pdf צ"ב חוזר מנהל רפואה בנושא. מ
 

 )כולל מקצועות הבריאות(.יש להקפיד על  נוכחות  מלאה של  אנשי  צוות  .7
 
 

 (.11.8.21מיום  כמפורט  בהנחיה)ע"פ  הנחיית  התו  הירוק    ביקורים  יתקיימו .8
 

 בברכה,

 
 

 ד"ר אירית לקסר עשהאל                 
 ראש האגף לגריאטריה          

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

 יקטור מגן ישראל י, פרופרופ' סלמאן זרקא
 בריאות הציבורד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי 
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 

 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםדודו 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,  
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 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 
 , חטיבת הרפואה פרופ' בשארה בשארת

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים

 דובר המשרד
 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית

 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
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 , מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראלאיציק כהןעו"ד 
 צוות אגף גריאטריה

 הלת מוקד כל הבריאותגב' טלי דהן, מנ
 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות

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