י"ח בכסלו ,התשפ"א
 4דצמבר 2020
סימוכין445449120 :
לכבוד תפוצת בתי חולים גריאטריים:
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלות השירות לעבודה סוציאלית
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון :מגיפת נגיף הקורונה עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי – ליום 4.12.2020
.1

בימים אילו בשלהי הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה ,יש להביע את ההערכה לכם על
ההתנהלות הרגישה והמטיבה בדאגה לדיירים במסגרות השונות ,תוך מאמץ לאזן בין
הבטחת איכות חיי המטופל ושמירה על הקשר עם בני המשפחה ואנשים קרובים ,לצד
המאמץ להגנה ומניעת הידבקויות.
לנוכח התנהלותכם זו ,במרבית המסגרות הצלחנו להימנע מהידבקויות משמעותיות
ולשמור ככל הניתן על אורח חיים תקין – ועם זאת מטופלים רבים ובני משפחותיהם חשו
מצוקה נוכח ההגבלות בפועל על הביקורים.

.2

קיימת חובה לאפשר ביקור למשך שעה לכל מטופל או דייר  1-3מבקרים בביקור
בעדיפות לקרוב משפחה ,או אפוטרופוס ,או מיופה כוח ,לפי בחירת המטופל .במידה
והמטופל אינו יכול לקבוע – ייקבע המבקר בהתאם להחלטת אפוטרופוס או כל גורם אחר
משמעותי למטופל( .יש מקום גם לשיקול הדעת של מנהל הביקורים במוסד).
יש לוודא שמתקיים לפחות ביקור אחד לשבוע ובמידה וזה לא קורה יש לברר את הסיבות
לכך.
תדירות ביקורים שהינה מעבר לכך תתואם עם הגורם המקצועי במוסד המנהל את
הביקורים (זאת בהתייחס לכמות הבקשות תוך שמירה על ההנחיות הנדרשות למניעת
קורונה).

.3

על הביקורים להיות מנוהלים ומתואמים ע"י גורם קבוע (מומלץ עו"ס) ויש לקבוע בכול
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מוסד מי הגורם המוסמך לכך .במסגרת מענק שיגרת קורונה למוסדות שבהסדר משרד
הבריאות ניתנה תוספת מימון לפעילות זו בהיקף של שעות ,עד חצי משרה ויש לממש
זאת).
מדי יום תועבר רשימת מבקרים שתוכננה לכל המחלקות ולמאבטח בכניסה לכל מוסד
(ככל שיש).
המבקרים יקבלו מדבקות חד פעמיות לצורך זיהוי (כמו בחדר מיון) עם המילה מבקר ,ושם
הדייר אותו הם מבקרים.
.4

הביקורים ייערכו במרחבים הציבוריים המאפשרים שמירה על הנחיות התו הסגול ,לרבות
בחצר ,לובי או חדר היום של המחלקות .ניתן לקיימם בחדרי טיפול שבהם ניתן להשגיח
על ניהול ביקורים תקין  .במתחמים של המבנה – יש להקפיד על פתיחת חלונות .במרחבים
פתוחים ,חשוב להבטיח תנאים המותאמים למזג האוויר (כגון קירוי וחימום בחורף,
הצללה וצינון בקיץ).
כניסה לחדרים אישיים של הדייר ומבקריו תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הגורם
המקצועי הממונה על הביקורים ואישור הנהלת המוסד ,תוך שמירה על הכללים הנהוגים
ואי פגיעה ברגשות ופרטיות הדיירים האחרים.
חשוב לציין שיש לאפשר קיומם של "ביקורי פרידה" ממטופלים פליאטיביים הנוטים למות
ששוהים בחדרם ואינם יוצאים ,בהתאם לשיקול דעתו של המנהל הרפואי במוסד בשיתוף
עם העובדת הסוציאלית.

.5

גורמי חוץ אשר מגיעים לצורך טיפול או פעילות פנאי ,ביצוע בקרות ,תחזוקה ועוד  -יורשו
להיכנס לאחר קבלת אישור פרטני ולאחר ווידוא כי אינם חולים במחלת חום או מחלה
נשימתית וכי לא שהו בחו"ל ב  12 -הימים האחרונים ,ושאינם חייבים להיות בבידוד
מסיבה זו או אחרת.

.6

כל המבקרים גם אם הוגדרו כמחלימים או שברשותם אישור לבדיקה עדכנית ( 72שעות)
שלילית לקורונה ,יקפידו על מיגון בהתאם להנחיות :מסיכה ,וריחוק פיזי כנדרש.

.7

כאשר המוסד בהתפרצות תהיה בו הפסקת אשפוז והפסקת ביקורים .בתיאום ובהנחיית
הגריאטרי המחוזי ולאחר התארגנות ניתן לשקול פתיחה מחדש של הביקורים במחלקות
בהם אין בידוד.
במחלקות בהם יש בידוד ובמחלקות קורונה יש לקיים את הביקורים באמצעים חלופיים,
כגון דרך חיץ שקוף ,עם אמצעי שמע ,או בצורה דיגיטלית( .מצורף נוהל של מינהל התיכנון
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פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  -מיום  26.4.20שנכתב ע"י ניר כספי).
יש להסביר את המצב למטופלים ולבני משפחתם.
.8

על הנהלת המוסד להבטיח קיומם של אמצעים להעברת מידע ותקשורת חליפית רציפה
ובמידת האפשר אף חזותית עם כל קרובי המשפחה המבקשים זאת .מומלץ לאמץ
טכנולוגיות המאפשרות קירבה ומגע ,בנושאים אלה ניתן להתייעץ עם גורמים בהנהלת
המחוז ,ובאגף לגריאטריה.

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאגף לגריאטריה לכתובת המייל GERIATRICS@MOH.GOV.IL
או למוקד מגן אבות ואימהות בטלפון *.8007
עדכונים נוספים יינתנו מעת לעת ,אבקש ערנותכם לחשיבות הנושא וקידום שיתופי פעולה בעניין
זה.
בברכה

ד"ר אירית לקסר
ראש האגף לגריאטריה
העתקים:
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל
פרופ' נחמן אש ,ראש מטה "מגן ישראל"
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
פרופ' נמרוד מימון ,ראש מטה מגן אבות ואימהות
עינב שימרון ,סמנכל"ית הסברה ויחסים בינלאומיים
רופאים מחוזיים ונפתיים
גריאטריים מחוזיים
ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ענבל ירקוני ,מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
עו"ד מיטל גבאי ,ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות ,הלשכה המשפטית
דובר המשרד
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פרופ' אהוד דוידסון ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
ד"ר אורלי וויינשטיין ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה ,ראש אגף הרפואה ,חטיבת בתי החולים
ד"ר שגית ארבל אלון ,רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים
רופאים מחוזיים
רופאים נפתיים
גריאטריים מחוזיים
איילת גרינבאום ,ראש אגף שירות
מלכה פרגר ,מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית משרד הבריאות
גב' יולי גת ,יו"ר ארגון א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד ערן שמואלי ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
צוות אגף גריאטריה מורחב
צוותי הבקרה הגריאטריים
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