כ"ח אלול ,תש"ף
 17ספטמבר2020 ,
סימוכין373520020 :
לכבוד :תפוצת בתי חולים גריאטריים
מנהלים רפואיים
מנהלות הסיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :איחולי שנה טובה והנחיות להתנהלות בתקופת הסגר בחגי תשרי תשפ"א
בימים אלה מערך האשפוז הסיעודי בפרט והגריאטרי בכלל נערך לתקופת הסגר שהוכרז עליה
במהלך חגי תשרי תשפ"א ,החל מ  18.9.2020ועד .11.10.2020
אני מודה לכם לכל עובד באופן אישי ,על המחויבות וההשתדלות בשמירה על חוסן אישי ומוסדי
וגם על שיתוף הפעולה למען שמירה על איכות חיי המטופלים בעת הזו.
חשוב לציין שבתקופה הקרובה שנשים באמת את איכות החיים כנר לרגלינו.
להלן תזכורת חוזרת על הקפדה על פעילות לשימור התפקוד ובריאות המטופלים הפיזי ,תפקודי
ורגשי.
פעילות זו כוללת הן התייחסות לצוות המטפל ובני המשפחה כאשר:
 העבודה במערך האשפוז הגריאטרי והטיפול במטופלים בתקופה זו ימשיכו להתבצע כבימי
שגרה .לכן ,יש לוודא נוכחות של כל הצוותים המקצועיים ומתן הטיפולים ע"י כל
מקצועות הבריאות :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,תזונה ,עבודה
סוציאלית ורוקחות ,כמו גם הטיפול הסיעודי בתקינה הנדרשת של מטפלים ואחיות
וכמובן המשך טיפול הרפואי [חל איסור שליחה לחל"ת במידה ואין את התקינה הנדרשת].
 ביקורי בני משפחה ומכרים הם אחד ממסייעי  -החוסן למטופלים לכן ברצוני
להדגיש שכעת יותר מתמיד חייבים לאפשר ביקורים לכל מטופל ,כפי שהנחינו בעבר,
לפחות פעם בשבוע וניתן עד  2מבקרים  .ובתנאי שכניסתו תאושר לאחר וידוא כי
אינו חולה במחלת חום ו/או מחלה נשימתית וכי לא שהה בחו"ל ב  14הימים
האחרונים או אינו חייב להיות בבידוד מסיבה אחרת ,והביקור מנוהל ע"י איש צוות
מקצועי ומתקיים במרחב הציבורי מומלץ במרחב הפתוח .אני ממליצים לשקול
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פתרונות טכנולוגים או אחרים לאפשר כל סוג של קירבה הבטוחה.
מודה לכם על שיתוף הפעולה למען שמירה על איכות חיי המטופלים בעת הזו ומאחלת לכם
שנה טובה ,שנה של בריאות.
בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים:
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל המשרד
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת בתיה"ח הממשלתיים
ד"ר שרון אלרועי פרייס ,ראש שירותי בריאות הציבור
פרופ' נמרוד מימון ,מנהל מטה מגן אבות ואמהות
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
צוות מורחב ,האגף לגריאטריה
צוותי הבקרה הגריאטריים
צפי הלל-דיאמנט ,מנהלת המחלקה ליישום סטנדרטים בסיעוד בגריאטריה
חנה קפקא ,ראש תחום פיזיוטרפיה בגריאטריה
עדינה אנגלרד ,ראש תחום עבודה סוציאלית בגריאטריה
דורית יצחקי ,ראש תחום גריאטריה באגף לתזונה
יעל רותם גלילי  ,ראש תחום גריאטריה במחלקה הארצית לפיזיותרפיה
אורלי ברגרזון ביטון ,ראש תחום גריאטריה ביחידה הארצית לקלינאיות תקשורת
דר' מעין כץ ,ראש תחום גריאטריה בשרות הארצי לריפוי בעיסוק
מגר' אמיר זהר ,ראש תחום רוקחות האגף לגריאטריה
ד"ר שגית ארבל ,רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
גב' ציפי נחשון ,מנהלת אגף בכיר לאזרחים ותיקים
לשכת המנהל הכללי ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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