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BI-פרק 8 - מחשוב ו

תכנית מחשוב ו-BI עבור תכנית "מגן אבות ואימהות" למתן מענה מיטבי בנושאים שלהלן:

מצבת תחלואה במחלת ה COVID 19 ומבודדים של מטופלים ועובדים במוסדות גריאטריים	 

מעקב אחר תהליך הבדיקות משלב לקיחת הדגימה עד קבלת התשובה	 

מעקב על סטטוס מלאים של ציוד מיגון, חומרי חיטוי, תשתיות ותרופות	 

מתן מענה למשפחות של הקשישים.	 

מתן מענה למוסדות הגריאטריים באמצעות האפליקציה ייעודית ומוקד מוסדות.	 

במוסדות  ועובדים  מטופלים  של  ומבודדים   COVID-19-ה במחלת  תחלואה  מצבת 
גריאטריים

תמונת מצב תחלואה במחלת ה-COVID-19 ומבודדים של מטופלים ועובדים במוסדות גריאטריים מתבססת 
על איסוף מידע מ:

מד"א - לקיחת הבדיקה	 

מעבדות - תוצאות הבדיקות	 

בתי חולים ומר"גים מידע קליני של אשפוזי קורונה - מטופלים של צוות עובדים	 

מערכת פטירות של משרד הבריאות על נפטרים	 

מערכת אג"מ של משרד הבריאות שמכילה רשימת מטופלים בעלי קוד סיעודי 	 

מערכת מס"ר של משרד הרווחה שמכילה רשימת דיירים שבמוסדות הרווחה כולל מנהל מוגבלויות 	 

משרד השיכון ובינוי מאגר דיירים של מקבצי הדיור	 

משרד העליה והקליטה מאגר דיירים של מוסדות שבבעלותם	 

14 מר"גים - מידע אודות מאושפזים ואנשי צוות.	 

מטופלים פרטיים במוסדות של משרד הרווחה ומשרד הבריאות - מידע אודות מאושפזים ואנשים צוות.	 

איסוף מידע נעשה באמצעות אפליקציה אינטרנטית פשוטה בה מתבקשים הנציגים במוסדות להזין מידע 
רלוונטי:
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ההצלבות של כלל מאגרי המידע יאפשרו לקובעי המדיניות לקבל תמונת מצב עדכנית של תחלואה בנגיף 
קורונה בקרב מטופלים וצוותי העבודה במוסדות הגריאטריים. להלן דוחות לדוגמה:

דשבורד תמונת מצב לאומי
 

דוח סטטוס תחלואה לפי מוסד, בעלות ומחוז 
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מעקב אחר תהליך ביצוע הבדיקות משלב לקיחת הדגימה עד קבלת התשובה

מערכת זו תאפשר לקובעי המדיניות לקבל מידע עדכני ומלא אודות ביצוע הבדיקות ותוצאותיהן ולבצע ניטור 
אודות חולים מאומתים ברמה הלאומית ובריבודים לרמה המחוזית, סוג המוסד והמוסד עצמו. המידע עבור 

המערכת יסופק ע"י מד"א. להלן דוחות לדוגמה:

מגמת חולים מאומתים ברמה לאומית עם יכולת סינון לפי בעלות מוסד, מחוז ,סוג מוסד ושם 
מוסד

 

התפלגות נבדקים בפילוח לפי בעלות המוסד,מחוז ,סוג מוסד ושם מוסד
דוח מציג את אחוז הנבדקים להדבקות קורונה מתוך סה"כ מטופלים במוסד.
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דוח חולים מאומתים 
הדוח ישמש לצורך זיהוי וניטור חולי קורונה ודיווח למוסדות גריאטריים.

 יבנו גם דוחות לצורך מדידת רמת שירות )SLA( של מד"א ושל מעבדות עם התראות על תשובות מתעכבות 
בפילוחים הבאים: מעל 24 שעות אחרי לקיחת הדגימה, מעל 48 שעות, ומעל 72 שעות. כלי זה יאפשר בקרה 

על תהליך ביצוע בדיקות והעברת התשובות למוסדות הגריאטריים.

מעקב אחר מצבת כ"א

חמ"ל מגן אבות ואימהות מבצע מעקב יומי על מצב תחלואה ובידוד של כוח אדם המקצועי. לצורך המעקב 
הוקמה מערכת דוחות ייעודית לנושא: 

כוח אדם - בידודים וחולים מאומתים לפי מוסדות
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דוח מגמת אנשי צוות בבידוד ומגמת אנשי צוות שנחשפו לחולים 

מעקב על מצב מלאים של ציוד מיגון ,חומרי חיטוי, תשתיות ותרופות

הינה  המערכת  המוסדות.  מכלל  ומלאי  ציוד  על  מידע  לאיסוף  "יעל"  מערכת  את  פיתח  הבריאות  משרד 
מערכת אינטרנטית/מובייל שניתן לדווח בה בקלות על כל סוגי המלאי קיימים ונדרשים, וניתן בקלות להוסיף 
קטגוריות נוספות. המידע הנאסף מכלל המוסדות כולל בתי חולים כלליים, מוסדות גריאטריים ופסיכיאטרים 
נקלט לתוך מאגר מידע הלאומי של קורונה במשרד הבריאות שממנו תשוקף תמונת מצב של הציוד הנדרש 

ברמה המידית וארוכת הטווח, ברמה לאומית וברמה המוסדית.

תמונות מתוך האפליקציה להמחשה:

מסך כניסה למערכת למוסד
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מסך דיווח על מלאים נדרשים 
 

ואימהות. אבות  מגן  חמ"ל  עבור  ניהולי  דשבורד  יבנה  "יעל"  מערכת  דרך  שנאספים  מלאי  נתוני  בסיס  על 
הדשבורד מכיל דוחות על מצב נוכחי של מלאים ושל חוסרים נדרשים הכוללים: ציוד מיגון, חומרי חיטוי, מיטות 

קורונה, מוניטורים, מכונות הנשמה ועוד.

דוחות לדוגמה: 

דשבורד תמונת מצב מלאים יומי ברמה לאומית 
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דוח ריכוז בקשות מלאי ברמה מוסדית

מתן מענה למשפחות של הקשישים

בהתאם להנחייתו של פרופ' גמזו, הקמת אתר ייעודי למשפחות הקשישים שנמצאים במוסדות, שמטרתו 
לשקף את הצעדים הננקטים על מנת להגן על האוכלוסייה הזו, לתת מענה לשאלות המתעוררות ולאפשר 
ומוסדית.  לאומית  ברמה  מאומתים  חולים   / הנבדקים   / המבודדים  כמות  של  עדכנית  מצב  תמונת  קבלת 

לצורך כך תוכנן קונספט שעל בסיסו יקום האתר. להלן הנושאים/שאלות שיהיו הבסיס למידע שיוצף באתר: 

בדיקות קורונה ואבחון

מהם הקריטריונים לביצוע בדיקת קורונה?	 

אם ההורה שלי נחשף לחולה מאומת אך אין לו תסמינים, האם הוא יבדק?	 

האם ישנם תסמינים שונים לאנשים מבוגרים?	 

כמה בדיקות ביום מתוכננות להורים במוסדות השונים?	 

מי מבצע את הבדיקות במוסדות? האם הצוות המקומי ? 	 

האם הצוותים הטיפוליים במוסדות עברו הכשרה לאיתור תסמינים מוקדמים?	 

כמה זמן עובר מהרגע שיש תסמינים ועד שמבוצעת בדיקה?	 

כמה זמן מרגע שבוצעה בדיקה ועד שמתקבל אבחון?	 

מה קורה בזמן שבין ביצוע הבדיקה ועד קבלת התשובות?	 

מהם אחוזי ההחלמה של אנשים מבוגרים )מעל גיל 70( שאובחנו?	 

האם בעלי מחלות כרוניות מועדים יותר להדבקה ?	 
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מניעה וטיפול

אם המוסד שבו ההורה שלי נמצא הוא מוסד פרטי, האם המדינה מספקת אמצעי מיגון?	 

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי שמירה על הגיינה של ההורים?	 

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי פעילות משותפת של כלל הדיירים?	 

אילו בדיקות עוברים אנשי הצוות?	 

האם המוסדות חוייבו בביצוע חיטוי לכל המבנה, הריהוט והמכשור	 

אילו בדיקות עוברים ספקים של המוסד )ספקי מזון, ספקי ציוד, אנשי נקיון(	 

האם כל מאובחן מפונה לבית חולים? מהי מדיניות הפינוי?	 

האם המוסדות חויבו לוודא כי ברשותן ציוד הנשמה וצוות מיומן להפעלתו?	 

האם המוסדות מחויבים לשכן דיירים בחדרים נפרדים?	 

כיצד משרד הבריאות מוודא כי בכל מוסד קיים מלאי של מטושים וציוד בדיקה מספק?	 

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי החמרת נהלים במוסד?	 

איך מוגדר דייר מחלים? האם הוא מהווה סיכון לדיירים אחרים?	 

באילו תנאים יכול הורה שאובחן במוסד לעבור לאשפוז בית?	 

בידוד וסגר

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי בידוד של דיירי מוסדות שבאו במגע אם חולה מאומת 	 

האם קיימת מדיניות סגר על מוסדות? 	 

מהי מדיניות שהייה משותפת של דיירים בבידוד?	 

האם דיירי המוסדות רשאים לצאת לחצר?	 

כיצד מטפלים בדיירים סיעודיים בבידוד?	 

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי מטפלים ששהו בבידוד וחזרתם לעבודה?	 

האם משך הבידוד של הורים מבוגרים ארוך יותר?	 

האם דיירים יכולים לעבור בידוד ביתי במקום במוסד?	 

אנשי צוות ומטפלים

האם יש שינוי במדיניות היחס של מטפלים ודיירים לאור הקורונה?	 

מהי מדיניות הבדיקות של אנשי צוות ומטפלים? האם קיימת חובת בדיקה לפני כניסה לטיפול	 

האם יש רופא במוסד בכל שעות היום?	 

האם לצוות המטפל יש ציוד הגנה מתאים מאושר על ידי משרד הבריאות?	 

מי איש הקשר שלי במוסד שבו ההורה שלי מטופל?	 

כיצד מוודא משרד הבריאות יישום הנחיות?	 
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מטופלם סיעודיים

מהי מדיניות מתן טיפול דיאליזה למטופלים סיעודיים?	 

מהי מדיניות החיטוי הנדרשת לאביזרי שיקום וניידות עבור מטופלים סיעודיים?	 

מהי מדיניות הטיפול במטופלים סיעודיים בבידוד?	 

קשר עם המשפחה 

האם ניתן לבקר את ההורים במוסד?	 

האם ניתן לשלוח להורים חבילות או מכתבים?	 

האם קיימת תמיכה בביקור ווירטואלי במוסדות? 	 

האם ניתן לקחת את ההורים הביתה?	 

תוך כמה זמן יודיעו לי אם ההורה שלי אובחן?	 

מהי מדיניות הדיווח לבני המשפחה לגבי בידוד 	 

השפעה על סדר היום

מהם הנחיות משרד הבריאות לגבי שיגרת היומיום של הדיירים?	 

מה הסיכון בהידרדרות פיזית ונפשית בסגר ?	 

מהם הנחיות המשרד לגבי מפגשים בין הדיירים?	 

האם קיים ליווי של עובדת סוציאלית או פסיכולוג?	 

כיצד מוודאים שדיירים לא יחוו דיכאון ובדידות?	 

נטילת תרופות

האם דיירים של מוסדות יכולים להמשיך לנטול תרופות כסדרן?	 

האם קיימות תרופות אשר משפיעות על תוצאות האבחון?	 

מיצוי זכויות 

באילו מקרים מגיע לי הקלות בעלות האשפוז?	 

היכן ניתן להגיש בקשה לעדכון קוד סיעודי?	 

האם קיימות עמותות מומלצות שיכולות לסייע?	 
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תמונה להמחשה:
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אפליקציה ייעודית כמענה לצרכים של מוסדות הגריאטריים

יפתח אפליקציה לצרכים של מנהלי המוסדות הגריאטריים. מטרת האפליקציה היא לרכז  משרד הבריאות 
מידע נדרש במסגרת התפרצות הקורונה כמו למשל עדכונים יומיים, שאלות ותשובות נפוצות, סרטוני הסברה 

והדרכה, קישורים חשובים, אנשי קשר בשעת חירום, ועוד.

האפליקציה תהיה מותאמת אישית עם אזורים שונים עבור כל מוסד בהתאם לצרכים:

מצגות 	  מאמרים,  יכיל  הגריאטריים,  במוסדות  שמתקיימת  הפרונטאלית  בהדרכה  יתמוך   - הדרכה  אזור 
וסרטוני וידאו בנושאים מקצועיים כגון התמגנות וחוסן.

פנקס דיווחים )אזור סגור עם סיסמא( - כלי עזר לשימוש מנהל המוסד, יפרט אילו דיווחים נדרשים ממנו 	 
ובאיזו תדירות ויכיל לינקים לכלי הדיווח הרלוונטיים. 

שאלות ותשובות - אזור שיתעדכן עם מידע מהמוקד עם השאלות הנפוצות ומענה עליהן.	 

התקשרויות בזמן המשבר )אזור סגור עם סיסמא( - עדכון על ההנחיות שמתחדשות ע"י משרד הבריאות 	 
בנושאים כספיים, תשלומי משפחות וכו'

עדכון מעת לעת )אזור סגור עם סיסמא( - אזור שלא יחליף את המיילים היומיים, ויתן מענה למוסדות בהם 	 
לצוות אין טלפון חכם.

משפחות, 	  מוקד  )חמ"ל,  המשבר  בזמן  החשובים  הפניה  וערוצי  הטלפונים  מספרי  את  יאגד   - קשר  צור 
רופאים מחוזיים ועוד(. 


	נספח 6 - קובץ שאלות ותשובות - מוקד קורונה מוסדות 
	פרק 1 - תיאור כללי
	פרק 2 - סטטוס ותרחיש ייחוס
	פרק 3 - תמונת מצב
	פרק 4 - ניהול לאומי, מחוזי, ורשות מקומית 
	פרק 5 - ארגון תורת העבודה
	פרק 6 - כח אדם והדרכה
	פרק 7 - אחריות צה"ל
	פרק 8 - מחשוב ו-BI
	פרק 9 - מעבדות קורונה
	פרק 10 - לוגיסטיקה
	פרק 11 - מוקד מוסדות
	פרק 12 - מוקד משפחות
	פרק 13 - הסדרה תקציבית
	פרק 14 - רווחה וחיזוק החוסן
	פרק 15 - שימור תפקוד ובריאות
	פרק 16 - חוסן צוותים במוסדות גריאטריים תכנית פעולה
	פרק 17 - שיווק והסברה
	פרק 18 - מגזר שלישי
	נספחים

