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 תיאור מצב

שמדובר בחולים היות ביים במחלקת תשושים. חולים חיו 22שבוצע במוסד גן דוד, נמצאו דיגום ב

יהם וחיוניותם, קלים שלא נזקקים להשגחה רפואית מיוחדת, הוחלט שעל מנת לשמור על שגרת חי

 ג אלא להשאיר אותם במחלקה שכרגע נמצאת בבידוד. "רלא לפנות אותם למ

בעולם הראו שבאוכלוסיית הזקנים העברה ממקום למקום, עלולה להחמיר  רבים שפורסמומחקרים 

מומחים ממליצים לנסות להשאיר את המטופל הקשיש ולכן והנפשי.  יהקוגניטיבאת מצבם הרפואי, 

בבית האבות, שהיא סביבתו הטבעית עם הצוות שאליו הוא רגיל ובכך ניתן לשפר את התוצאות 

המחוזיים מנסים ליצור  םהגריאטריימטה מגן אבות ביחד עם לכן פוליות באוכלוסייה זאת. הטי

נאי הבידוד של ואם ת מבוגרים, אם מצבם הרפואי מאפשר זאת רונהוקפתרונות שיאפשרו לחולי 

 לקבל את הטיפול במוסד.ולהישאר  ,המוסד מאפשרים זאת

מטופלים חיוביים.  8, שעד כה נמצאו תמוגבלויושל מנהל  לניתאינוספת נרשמה במוסד התפרצות 

אליו יועברו המטופלים החל  "גשר"בשם  תמוגבלויוהיא לפתוח מחלקת קורונה של מנהל התכנית 

 ממחר. 

 

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"ים רפואיים כפי שנמסרו עמצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטרי

 78..20ים כלתארי

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 181 200 עירוני רמת גןבית אבות 

 248 415 פאלאס דיור מוגן תל אביב

 488 557 הבית בבת ים

 130 138 בית ליליאן עכו

 102 108 בית אבות גרינשטיין נתניה

 283 295 גני שרונים אבן יהודה

 10 15 בית אבות אלאמן יפיע

 139 160 קריית שלום תל אביב

 349 480 נאות התיכון תל אביב 

 60 68 בית אבן העזר חיפה

 סיכום יומי:
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 162 170 בית דינה חיפה

 125 179דרך הים  -בית אבות בן יהודה חיפה 
430 

 330 154דרך הים  -בן יהודה חיפה 

 209 213 אור להורים אלנור ג'לג'וליה

 0 167 נווה רעיה )הסב דן( פתח תקווה

 196   בית הדקל פתח תקווה

 179 189 עטרת אבות בני ברק

 123 129 מעונות מכבי רמת גן )תל השומר(

 84 87 בית רחל ליצ'ק בית דגן

 108 162 המפרי לוד

 22 25 רמב"ם חולון -דנאל 

 227 286 נווה שבא לוד

 11 15 שדה חמד ראשל"צ

 124 140 )מגדלי הים התיכון( בת ים 2בית אור 

 155 165 יקירי ירושלים

 67 79 נווה הדר ירושלים

 134 135 שומרי החומות ירושלים

 92 102 הוסטל יסמין ביתנו רהט

 113 118 בית אבות אופקים

 4426 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 


