ה' בניסן ,התש"פ
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סימוכין172265920 :
לכבוד  :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :הבהרה  -עדכון הנחיות התפרצות נגיף הקורונה למערך הגריאטרי מיום 29/3/2020
לאור העלייה במספר המטופלים ה מאומתים לנגיף הקורונה במסגרות חוץ ביתיות של קשישים,
שנבעו מהדבקה במעבר של אנשי צוות ממסגרות דיור מוגן למסגרות סיעודיות (ולהיפך) ובמטרה
למנוע הידבקות בנגיף הקורונה של המטופלים ואנשי הצוות ,ניתנו ההנחיות כפי להלן:
.1

חל איסור על הכנסת מבקרים.
הבהרה  -במקרים חריגים ,ובהתאם לשיקול דעת הנהלת המוסד ,ניתן לאשר ביקור עד 15
דקות ,תוך הקפדה על מיגון ובריאות המבקר.

.2

היערכות וארגון כוח אדם:
כל עובד יעבוד במוסד אחד בלבד.
א.
הבהרה  -בכל מקרה שהדבר לא ניתן ליישום וגורם לחוסר משמעותי של כוח אדם
או גורם לאי מתן טיפול ראוי מינימלי – על ההנהלה לקבוע תוכנית ייחודית למוסד,
שתענה על הצרכים וגם על המטרה :למנוע הידבקות בנגיף הקורונה של המטופלים
ואנשי הצוות .במצב כזה ניתן לאפשר עבודה ביותר ממקום אחד תוך שמירה על
היגיינה ושימוש באמצעי מיגון.
ב .פריסת פעילות של מקצועות הבריאות על פני כל השבוע ,ניתן להרחיב את הפעילות
גם ליום השבת ,כסיוע לצוות הסיעודי.
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ג.
ד.
ה.

יש לשבץ לכל מחלקה עובדים קבועים ,ולעבוד בשיטת ההפקדה לשם צמצום מגעים
של המטופל עם המטפלים השונים.
מומלץ ל עבור למתכונת עבודה של שתי משמרות ביממה כלומר משמרות של 12
שעות.
מומלץ לחלק את העובדים בכל מחלקה ל  2 -או  3צוותים ,כאשר כל צוות עובד
ביחד.
בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים :מר משה בר-סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר אורלי וויינשטיין ,פרוייקטורית בענייני קורונה
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
דובר המשרד
פרופ' יהודה כרמלי ,מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
סמירה מסראוה אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים
איילת גרינבאום ,ראש אגף שירות
חן ונדרסמן ,מנהלת תחום פניות
פרופ' בעז לב ,יו"ר הצט"מ
פרופ' מיכאל שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בי"ח שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ראש אגף רפואה ,שירותי בריאות כללית
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
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צוותי הבקרה הגריאטריים בלשכות
ציפי נחשון גליק מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים
סיגי אבראבנל ,אחות מתאמת ארצית בתי אבות ,אגף בכיר –אזרחים ותיקים משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
נדב לחמן לזר מנהל אגף בכיר -נכסים וחברות ,משרד הבינוי והשיכון ,נדב לחמן לזר
מר רוני עוזרי ,א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
מר משה טולדו א.ב.א .ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
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