
19 משרד הבריאות

פרק 3 - תמונת מצב

התפרצויות ותחלואה במוסדות )מטופלים ומטפלים( 

תמונת המצב כוללת התייחסות לכל המערך החוץ ביתי כאחד. יש לציין שנערכו בדיקות לבעלי סימפטומים 
וכן דיגום של כל הדיירים במוסדות והעובדים גם ללא סימפטומים.

להלן פירוט מידע אודות תחלואה ותמותה במוסדות בריבוד לפי משרד, בתאריך 18/4/2020:

סוג מסגרת
מוסדות 

עם דיירים 
מאומתים

מוסדות עם 
צוות מאומת

סה"כ מוסדות 
מאומתים

מספר דיירים 
מאומתים

מספר 
אנשי צוות 
מאומתים

משרד 
263444303106הבריאות 

בתי אבות - 
7683623רווחה

דיור מוגן - 
33533רווחה

משרד העלייה 
13413והקליטה 

3334משרד השיכון

מינהל 
810182838מוגבלויות

485682405173סה"כ

הקמת מיטות קורונה במוסדות והתפוסה בהם

עקרון ההפעלה הוא:

)במאפיינים א.  ייעודיות  במחלקות  לרכזם  צורך  יש  בקורונה,  חולים  נמצאים  בהם  במוסדות  להמעיט  יש 
השונים )גר' פעילה, סיעודי, תשוש, מוגבלויות(

יש להביא לכך שבכל המר"גים )14( יהיו מחלקות קורונה ייעודיותב. 

יש להמעיט ולייחד כיוצאים מן הכלל מצבים שמטופל נשאר במוסדג. 

החמרת מצב – יש לטפלו כמו כל מטופל אחר לרבות העברה לבי"ח כלליד. 

השארות בדיור מוגן או במקבץ דיירים – רק ע"פ אישור מיוחד, לא ככללה. 



מגן אבות ואמהות - תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי20

הוקמו מחלקות למטופלי קורונה הנותנות מענה על פי חומרת המחלה:

מחלקת קורונה קל סיעודי, האשפוז מתבצע במערך האשפוז גריאטרי. כוללת מטופלים ללא תסמינים של א. 
חום, שיעול וקוצר נשימה, או בעלי הסתמנות קלינית קלה. הטיפול במחלקה זו כוללת מתן טיפול סיעודי 
ל"מחלקת  להעבירו  יש  הנשימתיים  בתסמינים  החמרה  וחלה  במידה  מרבי.  מיגון  תחת  וזאת  לחולים, 

התפרצות קורונה בינוני" או לחלופין לבי"ח כללי.

מחלקת קורונה בינוני עד מונשם ]"מחלקת התפרצות במר"גים"[: כוללת מטופלים בעלי תסמינים חריפים ב. 
של שיעול וקוצר נשימה, המלווים בירידה ברמת החמצון ונזקקים לתמיכה נשימתית. הטיפול במחלקה זו 
מחייבת את הצוות הרפואי והסיעודי לשהייה ממושכת במגע צמוד למתן טיפול סיעודי אישי לחולים, וזאת 
תחת מיגון מרבי. כאשר חלה החמרה במצב המטופל ויש צורך בהנשמה יש להעביר את המטופל לבי"ח 

כללי.

מחלקת קורונה תשושים: מחלקה שתאפשר ריכוז של חולים תשושים.ג. 

להלן מערך מחלקות הקורונה והתפוסה נכון ל-18/04/2020:

שם המוסד
מיטות מס מיטות קורונה בינונימס' מיטות קורונה קל

פנויות בפועלמיטותבפועלמיטות

351*36  מר"ג דורות

311*32  מר"ג שהם

1  3638מר"ג נאות התיכון

71  721מר"ג נאות המושבה

   136מר"ג בית בלב

-  2323בי"ח עמל בשרון

-  1919בי"ח לניאדו בית אברהם

     מר"ג שמואל הרופא

5  1813מוגבלויות גשר

19  4021מוגבלויות שיח סוד

221121686698סה"כ

*החולים מאושפזים בסטטוס קל

סה"כ 187 מאושפזים למול 289 מיטות
ניתן להבין מנתונים אלו את ההכרח הזירוז פתיחת מיטות במסגרות שונות. 
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