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 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

דיגום וצע בו מחלקה אחת הוכנסה לבידוד.  ברחובות גן דוד מטופלים חיוביים בבית אבות 4נמצאו 

 בלו מחר.בכל המסגרת, תוצאות יתק

אנו  .וכן ליציאת דיירים מהדיור המוגן שעריהם לביקוריםבתחלואה מספר מוסדות סגרו  ההעליילאור 

פי ת הביקורים על לקיים איש רוצים לשוב ולהדגיש שלא ניתן למנוע ביקורים של בני משפחה. 

 ת יציאתם של דיירים מהדיור המוגן.ניתן למנוע א לאכן, מו כ .הכללים וההנחיות

 יגומיםד

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

 29.06.2020לתאריך 

  

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 24 30 אבני דרך קריית שמונה

 27 34 שבט אחים מושבה מגדל

 8 גולדה -הוסטל רמת טבריה 

 10 40השומר  -הוסטל רמת טבריה  63

 42 25השומר  -הוסטל רמת טבריה 

 10 11 עמותת תקווה בית גלבוע קיבוץ חפציבה

 58 65 נצרת -מעון נצרת ביתינו 

 38 30 כפר החורש -מעון נצרת ביתינו 

 67 67 רמת תמיר ירושלים

 98 110 פנינת שלושת האבות ירושלים

 469 600 בית הילל -רמת טבריה 

 37 נהריה -מערך דיור קשר 

 28 עכו -מערך דיור קשר  72

 21 קיבוץ כברי -מערך דיור קשר 

 42 45 אלו"ט בית הורדים שפרעם

 75 83 אוונגרד רזידנס חיפהדיור מוגן 

 167 200 בית בלב בת ים

 187 200 בית אבות אור העמק מזרע

 134 200 ראנד אכסאל

 :סיכום יומי
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 346 370 כפר כנא

 487 500 הדסים בני ברק

 44 44 אחוזת הדרים )עדי עד( הזהב רמת גן

 25 39 נווה טירה

 54 50 סיעודית גיל פז כפר סבא

 50 55 הכוכבים הרצליה 7סיעודית רום 

 79 82 מועדון נווה אביב כפר שמריהו

 94 93 גני רום פתח תקווה

 7 8 צבי תדמור -דירת שלו חולון 

 5 9 אברהם יפה -חולון דירת שלו 

 292 310 בית הורים רחל ליצ'ק אזור

 92 101 מעון יסמין ביתינו רהט

 91 76 תל אביב 120עד 

 3197 סה"כ דגימות בפועל

 

 זונהת

בימים אילו בהן קיים קושי בשמירת החוסן של המטופלים במוסדות הגריאטריים, אנו ערים למצבי 
שמשפיע על ירידה בתאבון ובצריכת מזון שעלול לסכן את מצבם הבדידות שהמטופלים חווים, מה 

  .הרפואי והתזונתי
משפרת את החוסן הפיזי, נפשי   ,דינתי כמו גם השירות התזונתי המוסשמירה על סטטוס תזו

  .וחברתי ואיכות החיים של המטופלים ומסייעת בהתמודדות עם תחלואה חריפה וכרונית
י הדיאטנית, לקיום "ית בקידום וניהול שרשרת המזון המיטבית עקיימת חשיבות בריאותית וכלכל

 .המשך שגרת תזונה בריאה גם בעת הזו תוך התאמה תזונתית אישית לכל מטופל ומטופל
 

 השר יואב קישסגן 

 .ואימהות הוצגה תכנית מגן אבות בה  ישיבה עם סגן השר יואב קישהתקיימה היום 

 


