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לכבוד :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות הסיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :היערכות להתפשטות וירוס "הקורונה בבתי חולים גריאטריים – עדכון
המשך פעילות של מקצועות הבריאות
בימים אלה מערך האשפוז הסיעודי בפרט והגריאטרי בכלל נערך לדרכי פעולה חדשות שמצד אחד יבטיחו מניעת
תחלואה ע"י

 covid 19ומצד שני להמשיך במתן טיפול נאות ושמירה על תפקוד ואיכות החיים של המטופלים.

ההתמודדות עם נגיף הקורונה יכולה להימשך זמן רב משבועות ועד חודשים .לכן חשוב שמקצועות הבריאות:
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,תזונה ורוקחות ,ימשיכו את הטיפול השגרתי ככל שניתן.
הם מהווים חלק אינטגרלי מהצוות המטפל במחלקות הכרוניות והפעילות בבתי החולים ,במצבי שגרה ובחירום.
לאור הנחיות משרד הבריאות שניתנו במהלך היממה האחרונה להלן מספר הבהרות:
.1

.2
.3
.4

מקצועות הבריאות כפופים לכל הנחיות הבידוד והמיגון הנדרשות שנקבעו על ידי משרד הבריאות
(https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines-
.)corona/
הצורך להתאים את שגרת החיים במוסד למציאות החדשה והמשתנה מחייבת את הנהלת המוסד ומנהלי
שרותי מקצועות הבריאות לבצע הערכות מצב מעת לעת ולהתארגן בהתאם.
מקצועות הבריאות נדרשים לפעול על פי שיקול דעת מקצועי בכל הנוגע להתערבות הטיפולית
במאושפזים.
על מקצועות הבריאות להמשיך לבצע את עבודתם ובנוסף להשתלב בעבודת הצוות הרב מקצועי בבית
החולים ,לרבות תפקידים שאינם חלק מהגדרת התפקיד בשגרה.

לכן ,יש להקפיד להמשיך את שגרת העבודה של כל המקצועות המטפלים בבי"ח בהתאם לכל הנהלים והדרישות.
נושא זה ייבדק גם בתקופה זו מעת לעת.
במידה וקיימות שאלות ונדרשות הבהרות ניתן לפנות לראשי תחום גריאטריה בכל מקצוע:
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ד"ר מעין כץ  -ריפוי בעיסוק
יעל רותם גלילי – פיזיותרפיה
מגר' אמיר זהר
יוספה כחל -תזונה
אורלי ברגרזון ביטון – קלינאות תקשורת

maayan.katz@moh.gov.il

050-6242454

yael.rg@moh.gov.il

050-6248358

Amir.zaher@moh.gov.il

054-5881897

josefa.kachal@moh.gov.il

050-6242280

orly.bb@moh.gov.il

050-6248352

מודה לכם על שיתוף הפעולה למען שמירה על איכות חיי המטופלים בעת הזו.

בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
ד"ר אורלי וויינשטיין ,ראש חטיבת בתיה"ח הממשלתיים
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים
יוספה כחל – ראש תחום גריאטריה באגף לתזונה
יעל רותם גלילי – ראש תחום גריאטריה במחלקה הארצית לפיזיותרפיה
אורלי ברגרזון ביטון – ראש תחום גריאטריה ביחידה הארצית לקלינאיות תקשורת
דר' מעין כץ – ראש תחום גריאטריה בשרות הארצי לריפוי בעיסוק
מגר' אמיר זהר – ראש תחום רוקחות האגף לגריאטריה
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