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  –22 מספר סטטוס מטה :תואימהומגן אבות 

 05.2031.והחלטות: סיכומי דיונים 

 תיאור מצב

מוסדות קרב מטופלים בב להלן גרף המתאר את מספר המקרים החדשים של תחלואה בקורונה

  .16.3-12.5על פני זמן, בין התאריכים  "תואימהותכנית "מגן אבות 

מקרים של  8בות דיגום יזום של תכנית "מגן אבות ואימהות" התגלו אתמול במוסד במרכז הארץ קבע

 בתיאום עם המשפחות לבתי חולים.החולים פונו אנשי צוות.  4-דיירים/מטופלים ו 4חולים מאומתים: 

 

 דיגומים

בהם בוצע דיגום לפי תאריך בין התאריכים :  המוסדות ומספר בדיקותהירוט אודות מספר להלן פ

18.4-11.5. 
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 גל חום כבד

 ם צפוי גל חום כבד ברוב חלקי הארץ.י בימים קרוביאנו מבקשים לעדכן אתכם כ 

 אנו  בהתאם להפגעות מגל חום ולכן במיוחד כידוע אוכלוסיית הקשישים הינה בסיכון גבוה

 :הבאות קוראים לכם להקפיד על ההנחיות

o  מעלות צלסיוס. 24 האויר כך שהטמפ' במתחם לא תעלה עלהפעלת מיזוג 

o ם, ימנעו ממאמץ גופני במתחמים מי יקפידו על שתיית לדאוג שהדיירים/מטופלים

 .שאינה הכרחית לחוץ ומחשיפה לחום ימנעו מיציאהשאינם ממוזגים ו

o  לחולים הסובלים ממחלות כרונית ונוטלים תרופות קבועות, ממולץ להתייעץ עם

 י התנהלותם בגל החום. הרופא המטפל לגב

o לים יש להקפיד שהמתחם שמיועד כיום לביקורים בין בני משפחה לדיירים/מטופ

 יהיה מוצל ומאורר ושהטמפ' בו לא תהיה גבוה. 

o  יש לדאוג שתנאי העבודה של אנשי הצוות שעובדים עם אמצעי מיגון לסוגיהם ידאג

 למיזוג ראוי והפסקות מותאמות לצרכים. 

 יום עיון בנושא מניעת זיהומים

 התקיים יום עיון בנושא  םוהי COVID 19  עבור מרכזות הדרכה מבתי חולים גריאטרים

 סיעודיים.

 19 הנושאים שעלו ביום העיון: שגרה בצל קורונה במסגרות גריאטריות, עדכונים על  COVID ,

 מניעת זיהומים, מדיה דיגיטאלית בשירות המטפלים, תזונה וחוסן בצל הקורונה.

  ,ושודר בלייב בערוץ יוטיוב יעודי באולםיום עיון זה נעשה במושלב לאור מגבלות התקופה ,

 . 900שמספר הכניסות אליו היו מעל 


