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 +70מנהלי מסגרות לבני : תפוצת  לכבוד
 

 
 רב, שלום

 
 בדיקות קורונה למסגרת חוץ ביתי למטופלים קשישים תהליךתהליך הנדון: 

 
 

עם חשד לקורונה יש לפעול כמקובל בהנחיות )בעדכון  ימטופל סימפטומט בה נמצאבכל מסגרת ש

 להלן עיקרי הדברים לפעולה: (. 8.4.20מיום  14מס' 

 הנהלת המוסד תפנה לרופא המחוזי עם פרטי המטופל המלאים.  .1

הרופא המחוזי יערוך תחקיר אפידמיולוגי לצורך החלטה על דחיפות הבדיקה, מספר  .2

הנבדקים הנדרש, והחלטה לגבי הצורך בבידוד מטופלים ואנשי צוות. על הצורך בבדיקות 

 יעביר למד"א וידווח לחמ"ל גריאטריה. 

 ליט על היקף הבדיקות הנדרשות. חמ"ל הגריאטריה יח .3

במקרה של מטופל/דייר/איש צוות שנמצא מאומת )חיובי(, יכנס המוסד לתוכנית הדיגום  .4

  של בדיקות הקורונה על פי קריטריונים של חמ"ל גריאטריה.  

משרד )מ כל המסגרות בבוקר תתקבל בחמ"ל גריאטריה רשימת 10:00עד השעה בכל יום  .5

 (רווחה ואיגום נתונים על בתי חולים גריאטרייםמשרד ה, משרד השיכון ,הקליטה

 כל מסגרת שיש בה דייר או עובד מאומת.  כלולתמהמחוזות ש

קבל הודעה על כך מחמ"ל גריאטריה ובנוסף מוסד שתואם לו יום דגימה מוסדי לקורונה, י .6

 מד"א יצור קשר עם המוסד לתאום סופי.
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 להכין:על המוסד לצורך התייעלות תהליך הבדיקה  .7

גיל,   ,חולים ת.ז., קופה ,הדיירים והעובדיםשמות כל  תכלול אתש אקסל טבלת .א

 וציון האם הייתה חשיפה לחולה מאומת. כתובת )של המוסד( 

 haimr@mda.org.ilאת הטבלה יש להעביר למייל: 

ת וצועובד מלהקצות . בנוסף יש דר בו ניתן יהיה לבצע את הבדיקות ע"י מד"אח .ב

 לסיוע למד"א. מוסד / המסגרת

)ראה  מחלקההמטופלים ב של נפרדתרשימה  יש לתת ,יש מחלקת מונשמיםבו במר"ג  .ג

 מות המטופלים. הדגימה תבוצענציג מד"א יביא מטושים מסומנים עם ש סעיף א'(.

 .אחות במחלקהע"י 

עובדים שאינם במשמרת בזמן ה את יש לזמן גםדיגום המוסדי ל שתואםבמועד  .ד

-להם מועד ומקום לביצוע בדיקה בדרייב יקבעבמידה ואינם יכולים להגיע  .הבדיקה

 אין.

 בברכת פסח כשר ואביבי                                                                            

    

 עשהאל ד"ר אירית לקסר
 ראש האגף לגריאטריה

 
 

 סימן טוב, מנכ"ל המשרד-מר משה בר  העתקים:
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל

 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 ד"ר קובי חביב, הרצוג

  מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואייםענבל ירקוני, גב' 
 משרדדובר המר אייל בסון, 

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 סמירה מסראוה אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים גב' 
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 איילת גרינבאום, ראש אגף שירותגב' 
 פרופ' בעז לב, יו"ר הצט"מ

 מר שי מעוז, אגף התקציבים
   כלליתשירותי בריאות סמנכ"ל וראש חטיבת בי"ח  ,שרףמיכאל פרופ' 

  , שירותי בריאות כלליתראש אגף רפואה "ר יוסי נגהד
 רופאים מחוזיים

 רופאים נפתיים
 גריאטריים מחוזיים

 צוות מורחב, האגף לגריאטריה 
 צוותי הבקרה הגריאטריים בלשכות

ציפי נחשון גליק מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים, משרד העבודה הרווחה גב' 
 החברתייםוהשירותים 

אזרחים ותיקים –סיגי אבראבנל, אחות מתאמת ארצית בתי אבות, אגף בכיר גב' 
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

נדב ת, משרד הבינוי והשיכון, נכסים וחברו-מנהל אגף בכיר  נדב לחמן לזרמר 
 לחמן לזר 

 גב' נעה חסדאי, שעת חירום
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