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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  

 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 : טיוב המענה למוסדות

מנת שלכל פונה יהיה מענה  לעבשבוע האחרון השקנו מענה קולי מנותב בחמ"ל מגן אבות ואימהות 

 בהתאם לתחום בו הוא מבקש סיוע והכוונה.

 * ושעות המענה הן 8007טלפון המוקד 

 20:00ועד  08:00ה בין השעות -בימים א

 08:00-17:00בימי שישי ושבת בין השעות 

 העברות חולים מאומתים ממוסדות:

על מנת לצמצם את העומס על  העברות מרובותעל מנת לייעל תהליך זה אנו מבצעים בימים אלה 

 בתי החולים ולאפשר להם לקיים טיפולים שגרתיים ואמבולטוריים.

במקביל ממשיכים לסייע למוסדות להעביר חולים מאומתים למרכזים גריאטריים על מנת להעניק 

 להם את הטיפול הנחוץ וכן לקטוע את שרשרת ההדבקה בקרב הדיירים הנותרים במוסד.

 התפרצויות:

כנית הדגימות, הסקר והאחרונים לא נרשמו התפרצויות ממקומות חדשים. אנחנו ממשיכים בת בימים

 וכן בביצוע דגימות עם התפרצויות קיימות.

             

          

 10/8/2020סיכום יומי 
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מנהל  לפורום מקצועי, בראשותו של ,9.8.2020 התכנס ביום ראשוןואימהות מטה מגן אבות 

. במהלך הפורום עדכנו 'מגן אבות ואימהות'שהוא גם המנהל הראשון של רוני גמזו,  'מגן ישראל פרופ

ובפעולות הנעשות לטובת  בתמונת המצב, בשינויים שהתרחשו במנהלת בשלושת החודשים האחרונים

 .סיוע למוסדות ולאוכלוסיית הגיל השלישי

ממשיך להתקיים  להמשיך בתוכנית הדיגומים וכן לא לשנות את נוהל הביקורים הנוכחי שלמעשה סוכם

 מזה חודשיים, למרות העלייה החדה בתחלואה במדינת ישראל בשבועות האחרונים.

 דגימות:

 ניתוח נתוני הדגימות של השבועות האחרונים עולה:מתוך 

מכלל הדגימות  2%בשיעור החיוביים ל נרשמה עליהמאז המעבר לסקר עובדים ומטפלים,  .1

 לפני השינוי. 1%יחסית ל

 60-סימפטומטיים במעל ל-עובדים א 80-מעל ל זוהובשבועיים הראשונים לביצוע הסקר,  .2

 מוסדות שונים.

 .דגימות ביום 8,000-לכ היומית עלייה בכמות הדגימות .3
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מד"א נכון להפצת מסמך י "צ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו עמ

 MHכלל הדגימות נבדקו במעבדת *  זה:

 סטטוס דגימות בפועל כמות דגימות שם המוסד

 במעבדה 53 65 רבדים בגליל קריית שמונה

 במעבדה 88 70 יוקרה יבניאל

 במעבדה 491 555 הוד השרון 120עד 

 במעבדה 133 180 פרוטיאה הרצליה

מרכז גריאטרי ארבל פתח 
 תקווה

 במעבדה 193 260

 במעבדה 116 230 התיכון גני תקווהמגדלי הים 

 במעבדה 379 500 בי"ח רעות תל אביב

 במעבדה 59 61 סנדיס שבי ציון נהריה

 במעבדה 30 52 עמיגור הגלעד נהריה

 במעבדה 26 37 בית הורים רונית נהריה

 במעבדה 33 26 עדנה דיור מוגן נהריה

 במעבדה 47 40 בית גיל הזהב עכו

 במעבדה 117 259 גבעת רם כרמיאל עמיגור

 במעבדה 35 40 אקי"ם כרמי גיל כרמיאל

 במעבדה 15 15 מערך דיור כרמיאל

 במעבדה 150 200 מול הנוף ירכא

 במעבדה 90 100 מערך דיור עפולה

 נדחה 0 5 בית זאבי נצרת עילית

 במעבדה 52 73 עמיגור נופים מגדל העמק

מרכז שיקום גראבסקי מגדל 
 העמק

 במעבדה 42 65

 במעבדה 69 35 קיבוץ שריד

 במעבדה 12 16 בית דורות קיבוץ גשר

 במעבדה 426 400 פרוטיאה בהר שורש

מרכז אלצהיימר רמת גן 
 )תה"ש(

 במעבדה 139 320

 במעבדה 174 160 בני ברית חיפה

 במעבדה 64 85 בית גיל הזהב חיפה

 במעבדה 36 50 אבא חושי -עמיגור חיפה 

 במעבדה 28 45 נווה דוד -חיפה  עמיגור

נווה הראשונים קריית חיים 
 חיפה

 במעבדה 18 20

 במעבדה 5 10 אקי"ם חיפה

 במעבדה 42 56 רופין -עמיגור קריית אתא 

 במעבדה 27 53 יבניאלי -עמיגור קריית אתא 
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קריית  -עמיגור קריית אתא 
 בנימין

 במעבדה 33 52

 במעבדה 15 19 נווה בנימין קריית אתא

 במעבדה 51 115 פזית -עמיגור קריית ים 

    צה"ל -עמיגור קריית ים 

 

                      

 

 


