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 ב"תשפ שבט ז"ט             
18/01/22 

 106452322 :סימוכין          

 :תפוצת בתי  חולים  הסיעודיים  :לכבוד
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלי שירות הרוקחות             
 ניסטרטיבייםמנהלים אדמי             

 
 

 רב, שלום
 

  תסמיניים  שאינם  למאומתים  בידודיתלפתיחת מחלקה  - הנחיותהנדון: עדכון 
 בבתי חולים גריאטריים

מאומתים   המוסד שנמצאו  טופלימלהשארת  נודה , במוסדכם  מאומתים  מטופלים  הימצאות  בעקבות
   המחוזי/ת  הגריאטר/ית  להמלצת  פוףבכ סימפטומטיים  ולא

 .אחרים  זו מטופלים ממוסדות  למחלקה  לקבל  ספק לא ניתן  לשם הסר

 :  הבאים  המסמכים  המחוזי/ת את לגריאטר/ית   עליכם להעביר 

 ת.ז  ומספר  מלא  של המאומתים שם  רשימה שמית .א

ניעת פירוט וצילומים של הפרדה ופעילות במחלקה הבידודית ע"פ הנחיות של היחידה הארצית למ .ב
 זיהומים:

3.pdf-8621-377107221-https://govextra.gov.il/media/35382/magen  

 ג:"ח גריאטרי סיעודי או מר"להשארת מאומתים בבי  הנחיות  להלן

 .נפרד  למתחם   אומתיםאת המלהעביר   במחלקה ורצוי  למבודדים  המאומתים  בין  הפרדה פיזית  יש ליצור .1

 .במאומתים  הציוד המשמש לטיפול  יש להפריד את .2

 לא יטפל במבודדים. –יש להפריד את אנשי הצוות כך שצוות שמטפל במאומתים  .3

 סנים  או  מחלימים  הזכאים  לתו  ירוק.מומלץ שכל אנשי  הצוות במחלקה הבידודית  יהיו  מחו .4

 מחלימים(.  כוללכנדרש )  במיגון  המחלקה, יעבדו של  הצוות  אנשי  כל .5
 י/ת.המחוז ית /למחלקה במוסד יש ליידע את גריאטר נוסף מאומת  העברה של  כל .6

על כל מאומת, לצורך קבלת תעריף בידוד בדומה לחשופים. משך הדיווח הוא  יש לדווח במערכת אג"מ .7
 ימים ובהתאם  להנחיות המתעדכנות   10נכון לזמן שליחת מכתב זה ,   –לתקופת הבידוד הנדרשת 

תוספת התשלום הינו רק למאומתים בקוד משרד הבריאות שנמצאים במוסד )לא למאושפזים פרטיים(  .8
 לחשופים ללא קשר לתשומות כ"א השונות.בתעריף בידוד בדומה 
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 חצי שעה.  הגעה של  בזמינות ה/הרופא, ומטפל/ת   לפחות אח/ות במחלקה נוכחים  בכל משמרת .9

ים יש להשאיר מאומתים במתחם מבודד במחלקה או לרכזם במחלקה "במחלקות גריאטריה פעילה ובמרג .10
 נפרדת התקינה הייעודית היא בהתאם למחלקת האם

 .בהפרדה ניתן עם מבודדים,יש להקפיד לאפשר המשך קבלת מטופלים במחלקות ללא מאומתים  .11

  ariel.yakim@MOH.GOV.ILיקים   דר' אריאל  עם  קשר  ליצור  תרופתי לקורונה ניתן  טיפוללקבלת  .12

בוקר עד השעה   בכל  יש להעבירלמעקב אחר המאומתים וחשש מהופעת תסמינים ו/או התדרדרות,  .13
ת.ז.   מלא  ) שם עדכניים  חיוניים  כולל סימנים  מטופלים המאומתים   של  מעודכנת  מצבת  9:00
 ית המחוזי/ת/לגריאטרמייל בלח"ד סטורציה(   דופק,  חום,

יעד העברה,   לקבוע  מנת  * על8007מיידית עם   קשר  יש ליצור  תסמינים  מפתח  במידה חלילה מטופל .14
 המחלקה  ת/רופא  תהמלצ  ע"פ  וזאת

   

 התקינה הנדרשת למתן טיפול נאות, במחלקות סיעודיות: .15
  6.7מטפלים  4.7אחים   -מטופלים מאומתים   10עד  

  10.7מטפלים  6.2  אחים -מאומתים מטופלים   18עד  

  13.3מטפלים  7.8אחים   -מאומתים מטופלים  36עד 
 

 שעות  בטווח  הגעה של  חצי  שעה  24רופא  בזמינות  של  

  :כמפורט  בטבלה להלן מטופלים[ 36] סיעודיתשל  מחלקה היחסית מקצועות הבריאות  ע"פ  תקינה 

   

   
 שעות תקן מקצוע

 20 0.5 פיזיותרפיסט/ית

 7.2 0.18 מרפא/ה בעיסוק

 14.04 0.36 עובד/ת סוציאלית

 20 0.5 עובד/ת תעסוקה

 7.2 0.18 תזונאי/ת

 שעות שבועיות 4  קלינאי/ת תקשורת

  0.072 רוקח

 80 2 עובד נקיון
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 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
 ר אלעד, מנהל האגף לרפואה בקהילהד"ר הד

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

   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 
 יוסי אילוק –ראש המשל"ט 

 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 
 אלי בוקובזה –מכלול חיסונים ראש 

 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
 אטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטיתעו"ד מיטל גבאי, ממונה גרי

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

  , ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החוליםד"ר אבינועם פירוגובסקי
 ות ודיור מוגןגב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אב

 עו"ד איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית' דר

 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות
 צוות אגף גריאטריה

 ראש אגף שירות, חן וונדרסמן
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות
           ואימהותגב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות 
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