סיכום יומי למוסדות16.06.20 :

סיכום יומי:
תיאור מצב
בשבוע שעבר ,במחלקה פסיכו גריאטרית שמאכלסת ניצולי שואה ,בבית חולים לבריאות הנפש,
נמצאה מטפלת חיובית .בעקבות התחלואה ,בוצע דיגום ,ע"י תכנית מגן אבות .עם קבלת התוצאות,
נמצא מטפל ומטופל חיוביים .בעקבות גילוי מקרים אילו ,ולמרות שבית החולים אינו חלק מתכנית מגן
אבות ,התכנית דגמה את כל בית החולים .עם קבלת התוצאות ,נמצא כי מטופל נוסף ,ממחלקה
אחרת ,חיובי לקורונה.
על מנת לשבור את שרשרת ההדבקה ולוודא שא ין חולים נוספים ,התכנית תבצע דיגום נוסף בעוד
יומיים .כמו כן ,בימים הקרובים פרופ' מימון יבקר במוסד.
דיגומים
מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע"י חמ"ל גריאטרייה
לתאריך :15.06.2020
שם המוסד

כמות דגימות

הוסטל בית הדרים קיבות יחיעם
סנט פרנסיס נצרת
אחוזת ראשונים ראשל"צ
משען לב חולון
בית פלדמן גני תקווה
בית פלדמן קריית אונו  -יהודה הלוי
בית פלדמן קריית אונו  -רוטשילד
בית פלדמן קריית אונו  -הגליל
בית אקשטיין  -הוסטל משה דיין כפר סבא
בית אקשטיין  -הוסטל משה דיין נווה ימין
מעון לבלצר הרצליה
מקבץ דיור זיסו פתח תקווה
אחוזת אייל אור יהודה
מט"ב ת"א  -שלום אש
מט"ב ת"א  -רייך
מרכז אלצהיימר רמת גן
בית עדן רמלה

54
106
560
847
58
11
13
14
19
13
142
303
90
11
11
322
180

דגימות
בפועל
56
87
505
805

59

22
14
118
269
77
9
10
290
168
2

מגן אבות ואימהות – תכנית לאומית מענה להגנה על דיירי
מוסדות הגיל השלישי.
מוקד מוסדות – *8007
מוקד משפחות –  *5400שלוחה 1

בי"ח רעות ת"א
דיור מוגן כפיר ת"א
מתן ערד
יחדיו באר שבע
אורפז  -אשפוז תשושי נפש באר שבע

500
65
30
20
61

305
53
29
22
56

נוהל ביקורים
בימים הקרובים פרופ' מימון ייפגש עם המנכל החדש פרופ' חזי לוי ,והם ידונו מחדש בנוגע למתווה
הביקורים שנמצא כרגע בדיון מחודש.
חוסן צוותים
לאחר חודשיים של עבודה רצופה של צוות מגן אבות ואימהות ,התקיימה היום סדנה לחיזוק החוסן
הנפשי של צוות המנהלת .הסדנה הייתה יוזמתה גב' מלכה פרגר ,מנהלת השירות הסוציאלית
במשרד הבריאות.
לוגיסטיקה
בימים הקרובים יצא משלוח לוגיסטי למוסדות .המשלוח יכלול  7מיליון כפפות ,מסכות ,וציוד מיגון
נוסף.
בשבוע הקרוב יוחלט על מתווה חדש לאספקת לוגיסטית במוסדות של מגן אבות .מטרת המתווה
לוודא שלא יחסר ציוד מיגון לצוותים הסיעודיים ,צוותי הרווחה והרפואה במוסדות.
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