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 י"ב באייר, התש"פ

 2020מאי,  6
 224260920סימוכין:

 
 לכבוד:

 רס"ן עדי  קדם
 ראש מדור קידום  רפואה בקהילה

 פקע"ר 

 
 

 צוות התפרצות למוסד בקריסההנדון:  
 
 
אגף  לגריאטריה ומטה מגן  אבות  ואמהות  מודה על  הנכונות  של  פקע"ר  להקים צוות התפרצות המיועד ה

  .שעות(  6  )תוך  מענה מהיר בשל  תחלואת  קורונה, ומתן למוסד בקריסה לסייע  

סד בו מוולי לומתן  מענה טיפ  בטוח  לסייע לתיפעולעל  מנת   שייפעלצוות ההתפרצות,  פיקוד העורף ייעד את 
 נמצאו  חולים  בקורונה, צוות או  מטופלים.

 יכלול:  הצוות

 רופאים 1-2
 אחים 3-4
 חובשים 4-6

 חיילים )למשימת אלונקאות וחיטוי( 10קצין+ 1

   פקע"ר.–אמ"צ -מל"ל-דרישה ממשרד הבריאותבסמכות הפעלה של פיקוד העורף 

 שעות  24-72  של לתקופה שעות   6  למוסד בתוך יגיע   התפרצות  צוות 

 קורונה ייעודיות   לקורונה יפונו למחלקות  מאומתים  מטופלים 

 טיפתי. בידוד  שארו במוסד בתנאייבבידוד י  מטופלים 

  לבידוד ביתי  יעבור החקירה האפידמיולוגית   שנדרש לבידוד ע"פ המוסד  צוות 

 תפקיד צוות התפרצות פקע"ר:

 ,חלוקת  תרופות,  השגחה,  טיפול  בסיסי הכולל: הנחיה,  ופינוי ע"פהאירוע   חובשים: ניהול  אח,  רופא
 המוסד.  בקרב צוות  ההתמגנות  תהליך  והטמעתהחלפת  מיכנסונים  מטופלים   האכלה של

o  יש להבטיח "העברת מקל" נאותה עם תחילת הארוע כולל העברת מידע רפואי , הנחיות
ן ודרך מתן הטיפול התרופתי לכל דייר/מטופל הרפואיות  של המטופלים במחלקה וכן פירטי מת

 ע"י אחות אחראית המחלקה ורופא הבית לצוות רופא והאח שבצוות ההתפרצות.
o .לכל אורך הפעילות יש לתעד ולהיות בקשר רציף עם מנהל הרפואי ומנהלת הסיעוד במוסד 

 לוגיסטי.  וסיוע חיטוי   ציוד,  האירוע , שינוע של  והחיילים: ניהול  תפקיד הקצין 
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 חץ ) אזרחי(  צוות  של  האפשר  במידת  מוסד וסיוע  צוות  טיפול במטופלים יעשה ע"י 

 
 

 המטופלים ומיומנותם.  את  היכרותם  בשל  זאת  המוסד,  צוות  ע"י פעולות  אלו יעשו 

 :הצוות  יעבור   הדרכה  של יומיים שתכלול 

  ,התמגנות בפני קורונה 

  מבנה המערך  הגריאטרי  והיכרות  עם  אוכלוסיות  מיוחדות 

 העשרת הידע לגבי הקשר עם האדם הקשיש השברירי, סיעודי ועם ירידה קוגנטיבית 

   וכל טיפול אישי ויחס אישי למטופלים ומניעת טיפול לא נאות  רחצה האכלה והחלפת  מיכנסון  סיוע
 ו"חיפצון".

  צוות  המוסד  בניהול סדר  היום  והעבודה השוטפת הנדרשת  מצוות  ל  וסייעאנשי צוות ההתפרצות י
 המוסד.

תאום  ההדרכה וביצוע יעשה ע"י האגף  לגריאטריה אנו  מודים  לצוות  בי"ס לסיעוד בבית  חולים  איכילוב 
 ולצוות  ההדרכה של  אשל  על  ביצוע  ההדרכה  לצוות ההתפרצות  של  פקע"ר

 
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                      
 

 

        
 

 אירית לקסר                                        
 ראש האגף לגריאטריה                                                                                                            

  העתקים:
 פואהד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הר

  אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד, מינהל סיעודד"ר שושי גולדברג, 
 מנהלת המחלקה להסמכה, מינהל סיעודגב' סימה אזולאי, 

 מנהלת המח' ליישום סטנדרטים בסיעוד בגריאטריה, דיאמנט-צפי הללגב' 
 פורום מטה מגן אבות ואימהות

 הנהלת האגף לגריאטריה
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