ח' בשבט ,התשפ"ב
10/01/2022
סימוכין62217622 :
לכבוד :מנהלי בתי חולים כלליים
מנהלים רפואיים בתי חולים גריאטריים
מנהלי מחלקות קורונה
שלום רב,
הנדון :עדכון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה הבהרה להעברת מטופלים למסגרות במערך
הגריאטרי נכון ל 10/1/2022 -
בימים אילו עם הרחבת התחלואה בגל החמישי בעיקר של וארינט האומיקרון ומבצע החיסונים
מנה  4אנו עומדים בפני אתגרים רבים.
כדי שנוכל לתת מענה מיטבי לאוכלוסיית הקשישים מאומתי קורונה ממסגרות "מגן אבות
ואימהות" ולהמעיט ככל הניתן העברות לבי"ח כלליים וגם לסייע להעברה לאשפוז המשכי מבי"ח
הכלליים כדי להוריד את העומס ומתן טיפול מותאם יותר לקשישים ,הוקם במערך הגריאטרי,
מערך אשפוז גריאטרי לחולי קורונה הכולל כיום כ –  320מיטות ואנו פועלים להגדלת היצע
המערך .לאור זאת אין צורך להתקשר למוקד  * 8007אלא:
בכל פניה להעברת מטופלים למחלקות הקורונה במערך הגריאטרי ,יש להעביר במייל לחמ"ל
("מגן אבות ואימהות) מכתבי העברה/שיחרור רפואי וסיעודי עדכניים של המטופל ,הכוללים את
את המידע הבא:
 .1סטטוס מחלת הקורונה הכולל את החומרה ותהליך האשפוז בבית החולים הכללי (כגון
הימצאות דלקת ריאות ,צורך בתמיכה נשימתית ,צורך במתן חמצן ועוד).
 .2יש לציין מקום מגורי המטופל – במסגרת חוץ ביתית (שם המוסד או לציין שבקהילה)
 .3תחלואת הרקע של המטופל -המחלות הכרוניות והחריפות (מעבר לקורונה) וחומרתן
והמורכבות הרפואית והטיפולית (לרבות פרמטרים המגדירים מצב סיעודי מורכב).
 .4מכתב סיעודי הכולל גם מצב תפקודי.
 .5סימנים חיוניים עדכניים קרוב למועד שליחת המסמכים :חום ,דופק ,לחץ דם ,סיטורציה
באוויר חדר.
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 .6תשובת בדיקת קורונה -מיום האימות הראשוני.
 .7יש להקפיד בעת העברה לצרף למטופל צילום תעודת זהות  ,ותרופות ל  3 -ימים
(יש להתייחס לתרופות לא שגרתיות שיש להמציא בהקדם).
 .8יש ליידע את איש קשר /בן משפחה עוד טרם העברתו.
 .9יש לקבל את אישור קופת החולים המבטחת בכתב לפני העברה למחלקת קורונה במרכזים
הגריאטריים (מרג"ים) ,ולציין זאת במייל.
.10

יש להקפיד על אצעדת זיהוי (יידון עם שם ות.ז) ,בשתי הידיים או על היד והרגל.

את החומר האמור ,יש להעביר במסמכים קריאים (רצוי מאד  ( PDFבמייל ל"העברות מגן אבות"
 . havarot.magenavot@MOH.GOVבקשות שנשלחות עד השעה  15:00בצהריים יקבלו מענה
באותו יום .יתכן מצב שבקשות שנשלחות לאחר השעה  15:00יטופלו יום למחרת ועל כן יש לדאוג
להעברת בקשות ככל הניתן מוקדם בבוקר .במקרים מיוחדים יש לערב את רפרנט בית החולים.
נחזור ונדגיש:
יש להעביר את המידע מסעיפים  1-10לכל מטופל במייל יחיד המרכז את כל המידע אודותיו,
וכותרתו היא שם המטופל ,תעודת זהות ושם ביה"ח הפונה.
יש לציין בגוף המייל שם איש הקשר ומס' טלפון נייד .מומלץ איש קשר אחד לכל ביה"ח כללי.
ככל שהמידע יועבר בצורה מיטבית ,ניתן יהיה לטפל ביעילות בפניה ולהעביר את המטופל
למסגרת המתאימה עבורו תוך מזעור סיכונים למטופלים ומניעת אירועים חריגים.
בברכה

ד"ר אירית לקסר

ד"ר סיגל ליברנט-טאוב
ראש אגף רפואה כללית

מנהלת "מגן אבות ואימהות"
ראש אגף גריאטריה
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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
ד"ר הדר אלעד ,מנהל האגף לרפואה בקהילה
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מגר' הדס רותם  -מנהלת אגף הרוקחות
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
פרופ' אהוד דוידסון ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
ד"ר אורלי וויינשטיין ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר אבינועם פירוגובסקי ,ראש אגף הרפואה ,חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
גב' יולי גת ,יו"ר ארגון א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
דר' גלית קאופמן ,מנכל"ית בית בלב
יוסי קפלן ,ממונה קורונה ,איגוד בתי האבות
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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