כ"ז בכסלו ,התשפ"ב
 01דצמבר 2021
סימוכין1213949221 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות":
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלות השירות לעבודה סוציאלית
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :עדכון הנחיות  -הגברת מוכנות מידית להתמודדות עם הקורונה
במערך מגן אבות ואימהות
 .1בימים אלו מוסדות מגן אבות ואימהות נמצאים ברמת תחלואה נמוכה מאד ,חיסוניות
גבוהה של צוות ודיירים בשיעור של מעל  . 90%מנהלת מגן אבות ממשיכה בפעילות מוגברת
של המוקדים בביצוע דיגומים ושימור מיטות קורונה פעילות במוסדות ובמרג"ים לצורך
מתן מענה לקטיעת שרשראות הדבקה והעברת חולים מאומתים מהמוסדות ומבתי חולים .
 .2לאור אי הודאות הקיימת בנוגע לווריאנט החדש ,האומיקרון ,בכוונתנו להגביר את מעטפת
ההגנה על האוכלוסיות בסיכון ,במסגרות החוץ ביתיות עד להתבהרות המצב בשבועות
הקרובים .בעת הזו נבקש תשומת לבכם המיוחדת ושיתוף הפעולה המלא למען הגנה על
דיירכם ועובדיכם לשמירת הביטחון הבריאותי של מערך מגן אבות .
 .3תחומי הפעילות שיש לתת להם דגש בעת הזו
א .דיגומים –
מתווה הדיגומים נמשך כרגיל .יתכן ויתוגבר בהתאם להתפתחויות ,זאת על אף היקף
התחסנות גבוה במסגרות מגן אבות ואימהות.
כשגרה ,כל הצוותים ידגמו אחת לשבוע בין אם מחוסנים או לא מחוסנים ואחת לחודש
ידגם המוסד כולו ,כולל הדיירים .כאמור ,אפשרי שתדירות הדיגומים תעלה ותמהיל
הדיגומים ישתנה בהתאם לשיקול דעת של הנהלת מגן אבות .
נדרש שיתוף הפעולה המלא שלכם מול הגופים הדוגמים אשר מתקשרים עמכם לתיאום
יום וכמות הדיגומים ,בהתאם למתווה .אנו בתקופה בה נדרש הידוק הנהלים ומימוש
המתווה .יש לוודא נוכחות מלאה של אנשי הצוות ביום הדיגום שנקבע ובהתאם לכמות
הנדגמים היעד הינו עמידה ב 90% -ביצוע מול תכנון .
הערה :נציין ונזכיר כי אין לדגום מחלימים עד  3חודשים מיום החלמה .לדוגמים אין
המידע ולכן נבקשכם להיות מעורבים ולמנוע דיגום זה.
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בכל מקרה של חשד לתחלואה ,בעקבות ניטור סימפטומים ו/או חשיפה למאומת,
הזדרזו להתקשר למוקד מגן אבות ואימהות לשם הזמנת דיגום בטלפון מספר *8007
מוסד בהתפרצות -
מוסד שנמצא בו איש צוות /דייר מאומת ,יחזרו דיגומים כל  3-4ימים ויופסקו לאחר 2
דיגומים עוקבים ללא מאומתים.
ב .חיסונים –
 .1חיסוני קורונה  -על אף העובדה כי מידת מועילות החיסון כנגד וריאנט האומיקרון
נבדקת ,הסבירות היא שהחיסון הנוכחי מספק הגנה טובה מפני תחלואה קשה
ותמותה ,על כן אנו מבקשים לעודד עובדים שטרם התחסנו ,להתחסן בהקדם ולחסן
דיירים שאינם מחוסנים באמצעות קופות החולים .שיעורי ההתחסנות ייבדקו מעת
לעת .
 .2חיסוני שפעת -לאור העובדה שקיימת תחלואת שפעת בארץ יש לעודד השלמת חיסוני
שפעת לדיירים [כיום שיעור ההתחסנות עומד סביב  ] 80%ולצוות [ שיעור ההתחסנות
 . ]20%יש לבצע פעילות הסברה ועידודו בתוך המסגרת .כל קושי מול קופותהחולים יש לידע את הגריאטר המחוזי.
ג .ניטור לסימפטומים –
בימים אלו יש לבדוק חום פעם ביום ,בכל מקרה של חשד או עליה בחום יש להשלים
בדיקת ל.ד ,דופק ורמת סיטורציה לפחות פעם ביום .
במקרה של חשד לעליה באחד הסימפטומים במידת הניתן לבצע בדיקה מהירה או
לבקש בדיקת  PCRבהקדם האפשרי .
ד .מדיניות תו ירוק ואכיפה
 .1יש להקפיד על אכיפת התו הירוק בכניסה למוסד בהתאם להנחיות הביקורים
וכפי שפורסם בצו( .הגנה על שוהים במוסדות בריאות ורווחה צו (מס'
 )10תש"ף 2020-צו (מס'  )23תשפ"א 2021-תק' (מס'  )46תשפ"א.)2021-
 .2עובדים לא מחוסנים חייבים בבדיקת  PCRשלילית פעם בשבוע (אין זה משמש כתו ירוק
לפעילויות אחרות).
 .3מבקר שאינו מחוסן נדרש להציג אישור תוצאה שלילית בבדיקה מהירה (המבוצעת
במוקדים המוסדרים לצורך הצגת תו ירוק) שבוצעה עד  24שעות טרם הביקור .להלן מפת
מהירות:
קורונה
לבדיקות
ארצית
פריסה
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374
b0653
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 .4יש להקפיד שמספר המבקרים הכולל לכל דייר לא יעלה על  3מבקרים ביום ,על עטית
מסיכות לכולם (מחוסנים /מחלימים ושאינם מחוסנים) בעת הביקור בכל רחבי המוסד
ועל שמירת מרחק והיגיינת ידיים .
 .5במוסד בו קיימת התפרצות ובמחלקה בבידוד -לא יתקיימו ביקורים בהתאם להנחיית
לשכת הבריאות המחוזית .
ה .מיגון –
ניתן לקבל ערכת התפרצות ל 14-יום למיגון הצוות ממשרד הבריאות – חמל לוגיסטיקה
תיאום הזמנה מול מוקד דיגומים במגן אבות ומשיכה בתיאום עם חמל לוגיסטיקה הפועל
במשל"ט .
בברכה

ד"ר אירית לקסר
מנהלת מגן אבות ואימהות
ראש אגף גריאטריה
חטיבת הרפואה
העתקים:
פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' סלמאן זרקא ,פרוייקטור מגן ישראל
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר דודו דגן ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר רם שגיא ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ראש המשל"ט – יוסי אילוק
ראש מכלול בדיקות – עירם אמתי
ראש מכלול חיסונים – אלי בוקובזה
נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
פרופ' נמרוד מימון ,פרוייקטור מגן אבות ואימהות
ד"ר שגית ארבל  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה
פרופ' בשארה בשארת ,חטיבת הרפואה
רופאים מחוזיים ונפתיים
גריאטריים מחוזיים
דובר המשרד
עו"ד מיטל גבאי ,ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות ,הלשכה המשפטית
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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
עו"ד איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
צוות אגף גריאטריה
ראש אגף שירות ,חן וונדרסמן
גב' טלי דהן ,מנהלת מוקד קול הבריאות
גב' איילת יוסף ,מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
גב' אורה דואק ,משרד השיכון
גב' מגל אוקנין ,משרד הקליטה
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