10.8.2020
רשימת תפוצה
הנדון :פורום מנהלי בתי אבות – מגן אבות ואימהות 9.8.2020
כללי
 .1בתאריך  9.8.2020התקיים פורום מנהלי בתי אבות לכלל מוסדות 'מגן אבות ואימהות'.
 .2הפורום התקיים בראשותו של מנהל 'מגן ישראל' פרופסור רוני גמזו.
 .3במסגרת הפורום התקבלו מספר פניות ושאלות בנושאים :דיגומים ,לוגיסטיקה ,שיפוי ותקציבים,
צוותי סיוע חץ  /פקע"ר ,הנחיות ודרכי תקשורת.
 .4מסמך זה יהווה מענה לשאלות.
להלן המענה לשאלות הפורום
 .1דיגומים 3( :פניות)
א .מהות הפנייה חיובית ומציינת כי "התשובות מגיעות באופן מרוכז ומהר".
ב .בקשה לקיים דיגומים גם לבקרים ומפקחים המגיעים מוסדות  -כיום אין מכסת דגימות שתאפשר
לקיים זאת.
 .2לוגיסטיקה 7( :פניות)
א .כללי  -פנית הדרישות בתחום הלוגיסטיקה מבתי האבות על גווניהם ,מגיעות לחמ"ל אחוד 'מגן
אבות ואימהות' ( ,)*8007המשמש גורם מקשר לטיפול במוסדות בתחום זה ,מול מכלול הלוגיסטיקה
של משרד הבריאות.
כלל מלאי הציוד ויכולת האספקה למוסדות חונה במחסני הלוגיסטיקה של האגף לשעת חירום.
ב .אופן הטיפול בפנייה בתחום הלוגיסטיקה ל'מגן אבות ואימהות' כולל שני צירים :אספקה שוטפת;
אספקה בעת התפרצות ,מחלקות קורונה /מבודדים ,מר"גים.
 )1אספקה שוטפת  -מסופקת אחת לשלושה שבועות .בהתאם למלאי הקיים במחסני הלוגיסטיקה
של האגף לשעת חירום ובהתחשבות בצורכי המוסד.
 )2בעת התפרצות ,מוסדות שבהם יש מחלקות קורונה /מבודדים ,מר"גים  -על המוסד לשלוח רכב
למשיכת הציוד ממחסני הלוגיסטיקה של אגף לשעת חירום .הציוד מחולק על פי מפתח קבוע
ובהתאם למאפייני ההתפרצות של אותו המוסד.
ג .חיטוי  -נוהל מותאם לנושא החיטוי הופץ ביום  20.4.2020בחתימת ד"ר בועז לב יו"ר הצט"מ
(מצורף) .כמו כן הועלה לאתר 'מגן אבות ואימהות" .למעשה על פי הנוהל אין צורך להזמין חברה
לביצוע חיטוי אלא ביצוע חיטוי על ידי המוסד עצמו ,על בסיס אקונומיקה ומים.
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ד .מידות  -בוצעה פנייה למוסדות בשאיפה להתאמת מידת הכפפות .יחד עם זאת ישנם מלאים
שסופקו בהתאם למלאי הקיים.
ה .סוג ומבחר הציוד שמסופק להתמגנות במוסד נקבע בהתאם לנוהל שהופץ על ידי פרופסור כרמלי.
 .3שיפוי ודרישות תקציבים 7( :פניות)
א .בקשת תקציב להקמת אוהלים ואו ביתנים בחצר המוסד לטובת ביקורי משפחות – נושא זה ייבחן
לצורך מתן תקציב ייעודי.
ב .מטה 'מגן אבות ואימהות' רואה חשיבות רבה בחיזוק החוסן הכלכלי של המוסדות .כל הנושא
הכלכלי יוגש באופן מסודר למשרד האוצר לצורך ביצוע החזרים למוסדות.

 .4איכוני שב"כ (פנייה )1
א .יש להעביר פנייה ישירה בטופס ייעודי למוקד השב"כ -יש הוראה שעובדי בתי אבות נחשבים בצוות
חיוני ולכן הסרת האיכון נעשית לאחר ביצוע חקירה אפדמיולוגית באופן מידי( .מצורף)
 .5פתיחת מחלקות קורונה ( :פניה )1
גובשה מדיניות עקרונית להישארות במוסדות ,נוהל מפורט בתיאום 'מכלול מגן אבות ואימהות' ,אגף
הגריאטריה ואגף הרווחה.
מדיניות זו תופץ כנוהל למוסדות בשבוע הקרוב.
 .6צוותי סיוע חץ  /פקע"ר 2 ( :פניות)
א .בכוונת 'מטה מגן אבות ואימהות' לחדש את צוותי החץ במכרז שיצא בקרוב.
ב .צוותי פקע"ר  -יופעלו למשימות ספציפיות ובהתאם לתשתית החוקית שתיקבע בעת קבלת אחריות
הצבא .כדוגמה :חלוקת מזון ותרופות באזורי סגר ,סיוע בארגון פיזי של המוסד ,עזרה בתפעול בית
האבות שנמצא בקריסה ,ביקורי משפחות וסדרנות.
 .7הנחיות ודרכי תקשורת ( 2פניות)
א .בימים האחרונים התחדשנו במענה קולי מנותב בחמ"ל 'מגן אבות ואימהות' על מנת שלכל פונה
יהיה מענה בהתאם לתחום בו הוא מבקש סיוע.
טלפון המוקד  *8007ושעות המענה הן
בימים א-ה בין השעות  08:00ועד 20:00
בימי שישי ושבת בין השעות 08:00-17:00

בהמשך לכך נוהל המענה המנותב הופץ ביום ( 5.8.2020מצורף) וכן הודגש שוב בסיכום היומי
בתאריך ( 10.8.2020מצורף).
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ב .בימים אלו מתעדכן אתר 'מגן אבות ואימהות' שכתובתו ובתקווה לתת מענה ומידע שוטף
ואפקטיבי לכלל מוסדות 'מגן אבות ואימהות' בהתאמה לסוגי המוסדות.
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/care-covid19/elderly-care-covid19/

ג .נוהל ביקורים במוסדות:
נוהל הביקורים נותר על כנו מזה מספר חודשים מתקיימים ביקורים של משפחות בכלל המוסדות.
(מצורף)
מנהל פרויקט 'מגן אבות ואימהות'
פרופסור נמרוד מיימון
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