עדכון שטח-מס'2
20.4.20

שלום רב.
מצורף עדכון יומי ממטה מגן אבות ואמהות למוסדות הגריאטרים.

סטטוס מיטות נכון ל 20.4.20בבוקר
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מוסדות עם חולים וצוותים מאומתים

יש לציין כי נרשמת ירידה במספר אנשי הצוות הנמצאים בבידוד .הדבר מבטא הקפדה נאותה על כללי המיגון
של הצוות.

דיגומים בפועל במוסדות ,לא כולל 19.4.20

שונות




התגלה כי במקרים רבים של בדיקות קורונה נרשמו מספר שמות על מספר ת"ז יחיד .הדבר עשוי
להוביל לתשובות שגויות וחל איסור חמור לעשות זאת .יש לשייך לכל בדיקה שם ות"ז יחיד ,כולל
בקובץ האקסל המועבר לפני הבדיקות.
דיירים המאומתים כחולי קורונה מחוייבים ביציאה מהמוסד אל בית חולים או מר"ג עם מחלקת
קורונה .במידה וקיימת התנגדות להעברה יש לקבל על כך אישור מהגריאטר/ית המחוזי/ת .לתשומת
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הלב ,מנהל/ת מוסד אשר משאיר/ה חולה במוסדו/ה נושא/ת באחריות מלאה למניעת הדבקות נוספות
של דיירים ושל אנשי צוות.
עובד חולה קורונה מאומת לא יוכל להמשיך לעבוד במוסד עד תום תקופת המחלה ,ללא יוצאים
מהכלל.
ניתן לפנות לארגון "ושמרת" לקבלת תכניות והדרכות לבניית חוסן נפשי ואימון אנשי צוות,
ולהצטרפות לפרויקט אמץ מוסד או אמץ דייר .כתובת המיילhosen.veshamarta@gmail.com :
מספר מוסדות ביקשו מאנשי פיקוד העורף לבצע משימות אותן אינם אמורים לבצע ,כדוגמת עבודת
מטבח או חצר ,עבודות אחזקה .המשימות שניתן לדרוש מפקע"ר מפורטות כאן שוב:
 .1בקרת כניסה לכלל המוסדות שבאחריותו על בסיס תשאול ,רישום ומדידת חום (ללא יכולת
אכיפה של חיילים).
 .2טיהור וחיטוי על פי דרישה ועל פי הנחיית משרד הבריאות.
 .3שינוע ציוד מיגון/מזון על פי הנחיית משרד הבריאות.
 .4הדרכה והסברה לסגל המוסד על התנהגות נכונה והתמגנות.
 .5סיוע באירוע מתפרץ במוסד.
 .6סיוע בר כישת מזון ו/או תרופות לדיירים על פי דרישת הסגל (מקבצי דיור בלבד).

תרחיש  :אירוע במחלקה של אנשים עם דמנציה – דר' בת שבע פורת כץ
תרחיש זה מתאר את הקושי בנושא של מניעת הדבקות בקורונה במחלקות של אנשים בסטטוס תפקודי של
תשוש נפש .במחלקות אלו החולים באופן כללי ניידים באופן עצמאי ,אך אינם במצב קוגניטיבי שבו הם יכולים
להבין את השלכות המחלה .בנוסף ,קיימים קשיים נוספים בתקשורת ,כך שהם לא בהכרח ידעו לדווח על
מצוקה ושינויים אחרים בתסמינים שיכולים להיות סימנים למחלה.
אירוע במוסד גדול המכיל מחלקות לתשושי נפש ומחלקות סיעודיות.
מטפלת במחלקה לתשושי נפש נבדקה להמצאות נגיף הקורונה לאחר ששלושה ימים קודם הופיעו תסמינים
חשודים .אם הופעת התסמינים יצאה לבידוד .לאחר  4ימים הגיעה תשובה חיובית.
בעקבות זה נעשה תחקיר אפדימיולוגי ע"י לשכת הבריאות .הרופאה המחוזית נתנה אישור לבדוק את
המחלקה ושני עובדים (סך הכל  37בדיקות) .דגימה זו קרתה  4ימים לאחר הופעת תסמינים אצל המטפלת
הראשונה.
יומיים אחר כך – התקבלו חלק מהתשובות 2 .דיירות מתוך ה 35-נמצאו חיוביות .באותו יום הועברו למחלקה
לקורונה .מתוך כלל המחלקה .ל 7-דיירים לא התקבלה תשובה.
למחרת  -אחת מה 7-מטופלים שלא חזרו התשובות בעבורם ,העלתה חום והופנתה למלר"ד .בבדיקה נמצאה
חיובית לקורונה.
למחרת מידע זה דגמו את כל דיירי וצוות של המחלקה .מתוך בדיקות אלו התקבלו תשובות חיוביות ל3-
מטופלים 2 .סימפטומטים הופנו למלר"ד 1 .א-סימפטומטי הופנתה מחלקת קורונה .כל העובדים נמצאו
שליליים.
יומיים לאחר מכן – כל המוסד נדגם ,כולל הצוות ,פרט למחלקה לתשושי נפש (שכבר נדגמה) סך הכל 248
דיירים .נמצאו  2אנשי צוות חיוביים .דייר חיובי במחלקה הסיעודית שהועבר למחלקת קורונה.
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 9ימים לאחר הדיגום של המחלקה לתשושי נפש שבה נמצאו מטופלים חיובים נעשתה דגימה נוספת :בבדיקה
זו דגמו  58אנשים 22 .מהם צוות 36 .דיירים ,אך  5דיירים ממחלקה אחרת.
למחרת התקבלו התשובות 5 :דיירים תשושי נפש חדשים מאומתים ואיש צוות אחד
חולה  :1אישה .תסמינים מתאריך  18.4חום מעל  . 38הותחל טיפול אנטיביוטי .מדדים לפי בקשת גריאטרית
מחוזית :לחץ דם  121/59דופק  ,81סטורציה  .83חום  .38.2הופנתה לבית חולים ב 19-לאפריל אם קבלת
התשובה החיובית לקורונה.
חולה  : 2אישה .תועד חום ביום .מדדים לפי בקשת גריאטרית מחוזית :חום  38.1לחץ דם  ,121/64דופק ,88
סטורציה  .90הופנתה לחדר מיון לאחר אישור הקורונה
חולה  : 3אישה .עליה בחום תועד באותו יום .מדדים לפי בקשת גריאטרית מחוזית :חום  38.3בערב .לחץ דם
 ,168/68דופק  ,89סטורציה  .91הופנתה למיון לאחר אישור קורונה
חולה  : 4גבר .התרשמות הצוות ,ירוד .מדדים לפי בקשת גריאטרית מחוזית :חום  .38.2לחץ דם ,114/63
דופק  ,91סטורציה  .89לאחר אישור קורונה הופנה למיון
חולה  :5אישה .א-סימפטומטית .מדדים לפי בקשת גריאטרית מחוזית :חום  36.7לחץ דם  ,118/59דופק ,68
סטורציה  . 98לאחר אישור קורונה הועברה למחלקת קורונה בנאות המושבה נס ציונה.

תאריך

דיירים מאומת (חדשים לכל יום)

צוות מאומת (חדשים לכל יום)

 1אפריל

1

 4אפריל

1

 6אפריל

2

 8אפריל

1

 10אפריל

3

 12אפריל

 1מחלקה סיעודית

2

 19אפריל
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יש לשים תשומת לב מיוחדת למטופלים דמנטים ניידים אשר עשויים להיות חולים בקורונה ולהפיץ את
מחלתם במחלקה.
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