קורונה – שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד
עדכון 22.7.20
מסמך שני של שאלות ותשובות במסגרת זום מנהלי דיור מוגן:

 .1חיוב עובדים לביצוע בדיקות שבועיות  /צלילה נוריאל
השאלה  :מבקשים לקבל מסמך רישמי שמחייב את כל עובדי הבית להיבדק פעם
בשבוע .בלי מסמך זה אין למנהל כל סמכות להכריח את הצוות להיבדק.
התשובה :אין סמכות חוקית לכפות על אדם לבצע בדיקות (בדיוק כמו שלא ניתן לחייב
עובדים לעשות חיסונים) .המנהלים צריכים להסביר את חשיבות הבדיקות לעובדים,
את הסכנות הכרוכות באי איתור בזמן של חולים מאומתים (במיוחד א-סימפטומטיים)
ולשכנע ביצוע ,אבל לכל אדם יש הזכות על גופו ,על ביצוע בדיקות ועל קבלת טיפול
רפואי.
 .2בדיקות שבועיות – עולות אלפי  ₪ללא פיצוי ומפריע לעבודה  /חיים ישראלי
השאלה :הבדיקות קורונה השבועיות עולות לי אלפי ש"ח ואין פיצוי ,שלא לדבר שמפריע
לעבודה השוטפת (חוץ מזה שאין הנחיה כתובה)
התשובה :ההחלטה מי ייבדק בכל שבוע נתונה להחלטתו של המנהל .המנהל צריך
להחליט על מתווה שמתאים לו ובכל שבוע לבדוק את מי שימצא לנכון והנבדקים יכולים
להשתנות משבוע לשבוע .אין סיבה שהדבר יגרור עלויות כספיות.
 .3נוהל בדיקות סקר –
בעת חשד להתפרצות מופעל פק"ל דיגום באופן אוטומטי ע"י חמל מגן אבות ואימהות
(ניתן לפנות ישירות לחמ"ל לוודא תוכנית דיגום למוסד)
דיגום תוך  24-48שעות
תשובות תוך  24-48שעות .
התוכנית היא שבדיקות הסקר יתואמו אוטומטית על ידי מד"א והחמ"ל ,לכן לא יהיה
צורך לפנות בבקשות לחמ"ל לביצוע הבדיקות .בשבועיים הקרובים המערכת של
החמ"ל עוברת אוטומטיזציה ,שידרוג ודיוק ,ועדיין ניתן לפנות בבקשה לביצוע הבדיקה,
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אך בהמשך הכוונה היא שהתיאום השבועי של בדיקת הסקר תהיה באחריות מלאה של
החמ"ל.
בעת התפרצות כל המוסד או המחלקה עוברת בדיקות מלאות של המטפלים
והמטופלים בכל  3-4ימים עד שהמוסד נקי.
 .4תוצאות הבדיקות מגיעות לקופ"ח עוד לפני מנהלי המוסדות  /יחיאל
ניסנהולץ
השאלה :מדוע ממשיכים להעביר לקופות החולים את תשובות הבדיקות??? ולא
לבתים?
התשובה  :התשובות עוברות במקביל גם לקופ"ח וגם למנהלי המוסדות .ברור שיש צורך
בתיעוד גם בקופת חולים על כל בדיקה שנעשתה .יש גם זכות לכל אדם לקבל ישירות
את התשובה ובאמצעות קופ"ח זו תשובה ישירה לאדם .יחד עם זאת אני מודע
שלעיתים התשובות לקופ"ח מגיעות מהר יותר מאשר למנהל המוסד ואנו פועלים לשפר
כל הזמן את ה"באגים" המובאים לידיעתי מהשטח ,כך שהתשובה תועבר לבית מיידית
מהמעבדה על מנת שכבר תוכלו להתחיל לפעול .לעניין זה נציין כי קיים שת"פ מצוין
עם אריאלה תורן ראש אגף בריאות פרטי במשרד הבריאות .לאריאלה גישה ישירה
לכספת המרכזת את התשובות של כלל המעבדות .באפשרות להפיק דוח על בסיס
קובץ שישלח על ידיכם .והכוונה היא כי המידע יועבר גם לשאר הגורמים המעורבים
האמורים לסייע לכם לתפקד בעת התפרצות או צורך בבידוד כמו :הרופא המחוזי
ומינהלת מגן אבות ואמהות.
 .5דיווחים על חולה מאומת /דייז ,פרוטיאה בכפר
השאלה :כשמתגלה חולה יש צורך לדיווח ל 3מקומות -חמ"ל מגן אבות ,רופא מחוזי,
משרד הרווחה .למה אין משרד אחד שמרכז ואליו פונים והוא מדריך איך לפעול ?
התשובה :נכון ,כל גוף והתפקיד המוגדר שלו וחשוב לוודא שכולם מעודכנים בו זמנית
ואין עיכובים וטעויות עקב חוסר ידיעה של אחד מהם.
 .6זמני קבלת תשובות ממעבדות  /אתי פרידמן
השאלה :מה הם זמני קבלת התשובות ממעבדות? מה הצפי לפי תוכנית העבודה?
התשובה  :השאיפה שלנו היא להגעת התשובות עד  48שעות לאחר ביצוע הבדיקות.
עדין לא הגענו לזמנים הללו ,אנו פועלים כל העת לייעל את התהליך ולקצר את הזמן.
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מקווים שהאפליקציה תיתן מענה לבעיה .כל דבר חדש לוקח זמן הטמעה ופתרון בעיות
תוך כדי הפעילות .מקווה שתוך שבוע הדברים יפתרו.
 .7החזרת חיילי פיקוד העורף לסיוע למוסדות  /מרינה
השאלה  :מה קורה עם חיילי פיקוד העורף .הבנתי שעושים מיפוי צרכים בצה"ל עבור
בתי החולים ?
התשובה :פיקוד העורף החליט שאין לו יתרון יחסי בבקרת הכניסה ובחלוקה לוגיסטית
ונעזר בו רק למשימות מוגבלות של חיטוי ועזרה למוסדות בקריסה ,כמו גם עזרה
בחלוקת תרופות או מזון בעת סגר.
 .8הגדרות התשובות לבדיקות  /מרינה
השאלה :נבקש לקבל הסבר חוזר על המושגים השונים בתשובות לבדיקות – מה
המשמעות של "חיובי חלש"" /חיובי גבולי"
התשובה  :אמנם בהגדרה עד כה נאמר כי אי קבלת תשובות עד  48שעות משמע כולם
שליליים .הדבר אינו נכון בשלב של בדיקות הנשלחות למעבדת . My Heritage
במעבדה החדשה ( )My Heritageמקרים חיוביים עוברים בדיקה חוזרת ,על מנת
לאשרר אותם .לכן ,כשתקבלו תוצאות יש להתייחס לאלו שלא התקבלו עליהם תשובה
"כחשודים לחיובי" .אני עובד מול המעבדה שידווחו מיידית על תשובה "חשודה
כחיובית" הדורשת אישרור ,על מנת שכבר תדעו שיש פה חשד גבוה לחיובי ותוכלו
לפעול ולבודד עד לקבלת התשובה הסופית.
 .9ציוד מיגון
השאלה  :האם יש תוכנית קבועה וידועה מראש לאספקת ציוד או לחילופין מחסן ציוד
מיגון לביצוע משיכה במחירים ידועים מסובסדים ומפוקחים?
התשובה  :יש תוכנית לוגיסטית לנושא אספקת ציוד של המשלט שאנחנו כמגן אבות
הסכמנו לה ומדובר בחלוקת ציוד של פעם בשבועיים עד לנקודת הקצה .יש איש
לוגיסטיקה חדש בחמ" ל מגן אבות ואמהות שהגיע אתמול על מנת לטייב את העבודה
מול המוסדות ומול לוגיסטיקת משרד הבריאות .יש הבטחה והתחייבות של המנכ"ל
שלא יחסר דבר במוסדות.

פרופ' נמרוד מימון
מנהל מגן אבות ואמהות
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