
 

 

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

 

 2023מרץ  14                 
 "א אדר תשפ"גכ

 97952023 סימוכין:          
 תפוצת מוסדות " מגן אבות ואימהות"לכבוד : 

 מנהלים רפואיים 
 מנהלות סיעוד

 םמנהלים אדמיניסטרטיביי
 

 שלום רב,
 שינוי מתווה דיגום -הנחיות קורונה  עדכוןהנדון: 

 

מגן אבות "ו" מגן ישראל"ת והנהלובהחלטת   COVID 19 בנגיף בהתאם לירידה בתחלואה 
 .16.03.2023המדיניות משתנה כדלקמן, החל מתאריך  "ואימהות

  

  : PCR דיגומי  .א
 
 מבוטל.  – עישבוסקר דיגום  .1
שעות(, למסגרות שיוגדרו   72יתבצע  באופן חד פעמי )ולא כל בהתפרצות PCR דיגום  .2

 ע"פ ההגדרה החדשה )ראה סעיף ג'(
לבקשתכם, )והמלצת לשכת  למסגרות יכולה להיקבעבהתפרצות  נוספת PCRבדיקת  .3

 ."מהותיאבות וא מגןובתיאום עם "הבריאות המחוזית( 
  

 שימוש באנטיגן מוסדי: .ב
 

הצוות המטפל שיקול דעת  על פיו  תחלואהבלדיירים חשודים יבוצע אנטיגן בדיגום  .1
 במסגרת.

עם מאומתים לאיתור תחלואה חדשה, או געים יהיה למאנטיגן במשך דיגום ה .2
שעות לאחר הדיגום הראשוני ב  72שמוגדרת בהתפרצות לפי סעיף ג', כל  מחלקה/מסגרתב
 PCR לשכת הבריאות. עםובהתייעצות  צוות המסגרת/שיקול דעת רופא המטפל ולפי 

 
דיווח של תמשיך להתבצע ע"י חמ"ל לוגיסטיקה בכפוף ל מסגרותלאנטיגן החלוקת  ערכות  .3

 . הדיגומים פורטלבמסגרת ה
 יש לדווח על תוצאות חיוביות ושליליות כאחד, לשם בקרת המלאי. 
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 :דיווח אנטיגן בפורטל הדיגומים יתבצע כדלקמן     
 כפתור "דיווחים" בסרגל עליון ←כניסה לפורטל הדיגומים )עם שם משתמש וסיסמא( 

למלא כל פרטי הדוגם  ←"+דיווח בדיקות מהירות"  ←"דיווח על בדיקות מהירות"  ←
 קבלת אישור. ←שיח. שליחת דיווח -נדגם ותוצאה בתיבת הדו

 
 :הזמנת אנטיגן תתבצע באופן הבא

 נטיגן במייל לחמ"ל דיגומים בכתובתהמסגרת תפנה בבקשה לאספקת א
digumim.magenavot@moh.gov.il  

תוך ציון: שם מסגרת + קוד המסגרת )כפי שרשומים בפורטל הדיגומים( + כתובת מלאה 
 + שם ונייד איש קשר.

 
  :הגדרה חדשה  – הגדרת מסגרת בהתפרצות .ג

   ,או צוות( דיירים) מסגרתבע"י אנטיגן מוסדי  זמנית-בו מאומתים 5
 דיירים מאושפזים במצב קשה בבי"ח כללי, מאותה מסגרת.  2 או

  

 ידוד מאומתים:ב .ד
 אין שינוי בהנחיות לבידוד מאומתי קורונה.

 . "מהותימגן אבות וא"הבידוד ע"פ כללים מקובלים ובהתאם להנחיות קודמות של 
 בפורטל. "מהותימגן אבות וא"לדיירים מבודדים ווח על ידביש להמשיך 

  

 רופא המטפל. הע"פ שיקול דעת קליני של  – COVID 19טיפול תרופתי ל .ה
 וסדות על תחילת טיפול למאומתים החדשים. בפורטל מיש להמשיך לדווח 

 
ובתי חולים , חולים הכללייםהבתי כל מסגרות "מגן אבות ואימהות" ומ העברות   .ו

 : מהותימגן אבות ואמערך האשפוז הגריאטרי של ל גריאטריים
 או  אנטיגן מוסדי. PCRבדיקת באמצעות  covid-19לשם העברה נדרשת הוכחת תחלואת 

  
 ברכה ,ב

      

 
 ד"ר אירית לקסר                                                ד"ר נטלה בלינסון             

 נהלת "מגן אבות ואימהות"ימ                  רפואית "מגן אבות ואימהות"מנהלת        
 ראש האגף לגריאטריה                                  נהלת המחלקה לקביעת סטנדרטים בגריאטריהימ
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 : העתקים

 משה בר סימן טוב, מנכ"ל  משרד הבריאות 
 מגן ישראל  פרוייקטורפרופ' סלמאן זרקא, 

 אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור ד"ר שרון
 ד"ר הגר מזרחי, 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
 יים ענבל ירקוני, מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפוא

 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 

 נועם ויצנר  –ראש משל"ט קורונה 
 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 

 לילך שמיר –ראש מכלול חיסונים 
 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום

 אה ראשית, משרד הרווחה ד"ר שגית ארבל אלון , רופ
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 דובר המשרד

 מפקדת אלון, פקע"ר, צמ"מ חקירות
 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

 איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 לן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבותיוסי קפ

 צוות אגף גריאטריה
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
 גב' אוריאן שמואל, משרד השיכון

 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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