ד' בניסן ,התש"פ
29/03/2020
סימוכין170258620 :

לכבוד  :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :עדכון הנחיות התפרצות נגיף הקורונה למערך הגריאטרי מיום 29/3/2020
עם התפשטות מגיפת הקורונה ועלייה במספר החולים המאומתים ,להלן הנחיות מעודכנות לכל
בתי החולים הגריאטריים כולל סיעודיים ,בטיפול שבשגרה ,מטרת ההנחיות היא למנוע הידבקות
בנגיף הקורונה של המטופלים ואנשי הצוות
 .1חל איסור על הכנסת מבקרים.
 .2ניתן להכניס בעלי מקצוע ונותני שירותים חיוניים – אין לאפשר מגע בינם לבין
המטופלים ,יש לצמצם מגע וקירבה עם עובדי המוסד למינימום הנדרש.
בזמן השהות עליהם להיות עם מסכה כירורגית.
 .3היערכות ואירגון כוח אדם:
א .כל עובד רשאי לעבוד במוסד אחד בלבד .חל על כל העובדים בכל המקצועות.
ב .פריסת פעילות של מקצועות הבריאות על פני כל השבוע ,ניתן להרחיב את הפעילות גם
ליום השבת ,כסיוע לצוות הסיעודי.
ד  .יש לשבץ לכל מחלקה עובדים קבועים ,ולעבוד בשיטת ההפקדה לשם צמצום מגעים
של המטופל עם המטפלים השונים.
ה .יש לעבור למתכונת עבודה של שתי משמרות ביממה כלומר משמרות של  12שעות.
ו .מומלץ לחלק את העובדים בכל מחלקה ל 2או  3צוותים ,כאשר כל צוות עובד ביחד.
המטרה :צמצום מגעים בין אנשי הצוות ,להקטנת מחסור בכוח אדם ,במידה ויש צורך
בבידוד איש הצוות .
 .4שימוש באמצעי מיגון:
על כל עובד במוסד הסיעודי להשתמש במסכה כירורגית בכל עת  /בכל מגע עם מטופל.
מסכה כירורגית אחת יכולה לשמש ל –  12שעות (חובה להחליף במידה ומתלכלכת או
נרטבת).
 .5נא לדווח מדי יום לאגף לגריאטריה על מחסור בכוח אדם ואמצעי מיגון.
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בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר אורלי וויינשטיין ,פרוייקטורית בענייני קורונה
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
פרופ' יהודה כרמלי ,מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
סמירה מסראוה אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים
פרופ' בעז לב ,יו"ר הצט"מ
פרופ' מיכאל שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בי"ח שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ראש אגף רפואה ,שירותי בריאות כללית
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים בלשכות
ציפי נחשון גליק מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים סיגי
אבראבנל ,אחות מתאמת ארצית בתי אבות ,אגף בכיר –אזרחים ותיקים משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים
נדב לחמן לזר מנהל אגף בכיר -נכסים וחברות ,משרד הבינוי והשיכון ,נדב לחמן לזר
מר רוני עוזרי ,א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
מר משה טולדו א.בא .ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655969 :

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

