מגן אבות ואימהות :סטטוס מטה מספר – 5
סיכומי דיונים והחלטות23-24.0420 :

התכנית פועלת מתוקף סעיף  20ג לפקודת בריאות  1940המחייבת את מנהלי המוסדות
להישמע להוראות ה"מנהל" .על כן החלטות שתתקבלנה ע"י ה"מנהל" לרבות ביצוע הדרכה,
חיטוי המוסד ודרישה לדווח מידע ,אינן בגדר המלצה .אלא חובה מתוקף החלטת ממשלת
ישראל.

תיאור מצב
סטטוס מיטות מחלקות קורונה:
להלן תיאור פריסת סטטוס מיטות במחלקות הקורונה

מגן אבות ואימהות -תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי.
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תחלואה במוסדות
ראו להלן תיאור תחלואה בקרב דיירים/מטופלים וצוות.
נכון לתאריך  24.4.20בשעה  8:00בבוקר ,דווח על  97מוסדות עם צוות ו/או דיירים/מטופלים
מאומתים.

דיגומים במוסדות
להלן פירוט אודות ביצוע דיגומים במוסדות לפי תאריך.
כפי שניתן לראות במרבית הימים בשבוע האחרון בוצעו מעל  2,000בדיקות ביום .בשבוע הבא אנו
מתכננים להגדיל דרישה זו ל 3,000-ליום.
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כח אדם
החל מתאריך  24.4.20חלה ירידה של כ 50%-במספר אנשי הצוות שבבידוד במר"גים והוא
עומד היום על  139איש.

לציין  -באחד המר"גים אירע אירוע חמור בו איש צוות חלה הכניס לבידוד  14אנשי צוות
נוספים .אנו מדגישים שוב את החשיבות של שמירה על כללי ונהלי ההתמגנות ,היגיינה
והריחוק החברתי בכל סביבת בית החולים ובפרט את האיסור על אכילה משותפת של אנשי
צוות .הנהלת המר"ג זומנה לברור דחוף עם פרופ' גמזו.
לציין אופן ההקפדה של הצוותים על הנהלים ייבדק ע"י צוות המשרד מעת לעת.
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הדרכה:
החל ממיום א' 26.02.20 ,תבוצע הדרכה לפי החלוקה הבאה:


פקע"ר 25 -צוותים יעבירו הדרכה ל 352 -מוסדות.



ושמרת 60 -מדריכים יחלו בהדרכה ל 300 -מוסדות.

אנו מבקשים כי תטייבו ותתקפו את דרכי ההתקשרות איתכם .באחריות כל מוסד לעבור על
דרכי ההתקשרות המפורטים בטבלה מצ"ב ובמידה ויש צורך בתיקונים לעדכן במידי את
מוקד מוסדות .*8007
תכנית דיגום ופיזור למעבדות
להלן פירוט תכנית דיגום ופיזור למעבדות מתאריך 21.04.20

להלן פירוט תכנית דיגום ופיזור למעבדות מתאריך 22.4.20
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הסברה
הסתיימה הכנת של ערכות הדרכה והסברה למוסדות הכוללות :חומרי הסברה בנושא של אופן
לבישת ציוד מיגון ,ניקוי וחיטוי משטחים ,דיווח סימפטומים של צוות ומבקרים והיגיינת ידיים בהתאמה
אישית לגודל המוסד ואופי האוכלוסייה והצוות .ההפצה למחוזות החלה ביום ג'  21.04.20ותסתיים
ביום א' .26.04.20
פקע"ר:


חיטוי -בשבוע האחרון בוצע חיטוי ל –  9מוסדות בפריסה ארצית.



הדרכות -בוצעו ב 16-מוסדות .החל מיום א' ,26.04.20 ,יופעלו  25צוותי הדרכה שיבצעו
שתי הדרכות ביום ,קרי  50הדרכות ביום סה"כ.



תגבור כ"א -במרג"ים יוצבו באופן קבוע סה"כ  125חיילים (מפקד  +ארבעה) ב23 -
מוסדות .החיילים יסייעו במשימות שינוע ,לוגיסטיקה ,אלונקאות ופתיחת מחלקות התפרצות
לפי הצורך.

דווח מידע ע"י מוסדות
אנו מגדישים ,כי ע"פ פקודת בריאות העם ,חלה חובת דווח מידע של המוסדות למשרד הבריאות.
הקצאה
בשבוע הקרוב יפורסם הדרך וההסבר מאחורי גובה התמריץ של  ₪ 40,000למחלקה לחודש.
המוסדו ת יתבקשו להגיב .עדיין יש תהליך של עבודה למול הרשומות לממש את הסכמתם להיתרי
עובדים זרים והספקת ההיטל (עקב אי הכללת המוסדות הסיעודיים כגוף מוכר).
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נהלים
כרגע מתבצע תהליך כתיבה של הנהלים הבאים:
.1

נוהל שמסדיר את הנושא של תנועת מטופלים מחוץ ולתוך המוסד (לטיפולים בבתי
חולים" ,חופשה" בבית וכד') .הנוהל יתייחס לאלמנטים הנוגעים לבידוד ובדיקות קורונה.
הנוהל יותאם ויתעדכן בהתאם למדיניות ההגבלות במדינת ישראל.

 .2נוהל בקרת מוכנות מוסדות והקפדה על טיפול נאות בשגרה בצל קורונה -יופץ
וימומש בימים הקרובים  .כחלק מהנוהל ישולב גם טופס לניהול עצמי למוכנות בזמן
שגרת קורונה .במידה ועולות שאלות בנושא לנוהל יש לפנות למוקד מוסדות .*8007
החל מיום ב' ,27.04.20 ,על המוסדות להיות מוכנים לבקרת פתע.
כחלק מההכנה לנוהל לרשותכם נוהל מוכנות מוסדות שפרסם ה( CDC -מצ"ב).
 .3נוהל " חזרה לשגרה בצל קורונה" הנותן הנחיות להנהלות ואנשי המקצוע השונים
במסגרות יפורסם בשבוע הבא.
 .4נוהל מעבדות שמטרתו הסדרת אופן התנהלות מול מעבדות החדשות שייפתחו
במר"גים.
 .5טיוטת נוהל דיור מוגן המותאם לספר תכנית העבודה ונהלי מגן אבות בהכנה .קיבלנו
הצעה מהשטח; עובדים עליה .פרסום יהיה בימים הקרובים.
מעבדות:
א .היות שבמחלק מהמעבדות מתקבלות תשובות רק לאחר  4-5ימים .אנו נכנסים לבחינה
תפעולית מקצועית בנושא .הבחינה תעשה ע"י מהנדס תעשיה וניהול ומטרתה להבין
את "חיי הבדיקה" מרגע לקיחת הדגימה ועד להגעתה למחשב של המוסד .מסקנות
בנושא זה צפויות להתקבל ביום ב' .27.04.20
ב .במטה "מגן אבות ואימהות" הוקם פורום מעבדות ייעודי ,שמטרתו ניהול והסדרת
תהליך ביצוע וקבלת תשובות מעבדה .הפורום כולל נציגים ממד"א ,מחשוב ,מעבדות,
בתי חולים ואנשי מטה.
ג .מתברר שחלק מהמעבדות לא יכולות לדווח את שם המוסד ממנו הם קיבלו את
הדגימות דרך מד"א עקב העובדה שאין שדה שכזה במבנה הטפסים .מטה מגן אבות
יקבל החל מהיום ישירות זאת מהמעבדות הרלוונטיות כדי לקצר את ההליך.
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