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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

חולים מאומתים במחלקה הסיעודית, החולים  6צאו עוד עידן הזהב, ונממוסד בוצע דיגום חוזר בום הי

 פונו לבית החולים. 

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

 06.202022.לתאריך 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 61 60 השחר טבריה

 97 100 בית נועם מושב רגבה

 65 73 בית הבריאות קיבוץ שריד

 49 50 עלמה נוף הגליל

 16 17 בית לוקנר נהריה

 89 75 מלון ירדן נהריה

 49 46 בית המעלות מעלות

 54 49 בית דבש עכו

 62 50 פנימיית נווה אייל בוסתן הגליל

 39 35 כרמיאלבית עודד 

 195 210 מוסד אלענאיה שפרעם

 172 175 עידן הזהב ירושלים

 428 474 בית גיל הזהב תל אביב

 277 280 נווה עמית לב אבות רחובות

 11 11 נווה אדיר רחובות

 7 7 אנה פרנק -חולון אקי"ם 

 7 7 מעלות -אקי"ם חולון 

 7 7 אלופי צה"ל -אקי"ם חולון 

 34 35 הרוקמים -הוסטל אקי"ם חולון 

 7 7 הבית בחולון

 125 130 בית ג'ני ברויאר תל אביב

 9 12 תאשור -נווה בנימין כפר סבא 
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 12 12 התחיה -נווה בנימין כפר סבא 

 24 22 טשרניחובסקי -נווה בנימין כפר סבא 

 8 10 נווה בנימין הוד השרון

 129 135 נווה שלו פתח תקווה

 108 105 ויזניץ בני ברק

 52 56 אקי"ם הוסטל יד ביד אבן יהודה

 41 55 בית שחם זכרון יעקב

 112 194 מקבץ דיור עפולה

 112 130 הדר נוף טבעון קריית טבעון

 236 291 אחוזת מוריה שפרעם

 2694 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 
 

 אדםכח 

מטרת . לחיזוק כח אדם במוסדותגע בנו עצה הלאומית לכלכלהוהמראש עם היום מימון שוחח  פרופ'

 א של עובדים זרים סיעודיים לעובדה במוסדות."להביא כהשיחה היא 

 לוגיסטיקה

הבאת הציוד עד  י"ופן חלוקת הציוד הוא עא .הציוד נמשכת ותסתיים בתחילת שבוע הבאחלוקת 

ל "נחיה של מנכהה ת תחתלוגיסטיהאספקה הבהמשך השבוע יבוצעו דיונים לגבי  .לנקודת הקצה

 המוסדות ובתי החולים. של  בהצטיידות שוויון שרד הבריאות ליצורמ

  מרכז הגריאטרי שמואל הרופאו השר במשלט קורונהקור בי

גריאטרי שמואל הרפואי הביקור במרכז ל יצא מכןולאחר ר שר הבריאות במשלט הקורונה ביקהיום 

 בתקופת משבר הקורונה מזרחי סקר את פעילות בית החוליםר אלי "בית החולים, דנהל מהרופא. 

לפני  הביקור פרופ' מימון סקר את עקרונות תכנית מגן אבותבסוף סיור בבית החולים עצמו. ובוצע 

 .בני הגיל השלישי בריאותם  של אמר שהוא רואה חשיבות רבה על שמירה עלשר ה השר וצוותו.

 


