
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

 יומי( -)חיפוש דו שוטףמידענות סיכום 
  לפיתוח שירותים למען הזקן בישראלהאגודה לסיוע ו -אשל -ג'וינטהוכן על ידי שיתופים ו

  2020.44.מיום  4ממצאי חיפוש #

-ב שהתפרסם היוםמאמר  – דיירים בחולון 500בלי בדיקות ובלי בידוד: קורונה בבית אבות עם  .1

YNET  כרגע הנהלות בתי האבות מחכות לפרסום התפשטות הקורונה בבתי אבות בארץלגבי .

אך עדיין לא מקבלים הנחיות. למרות התפרצויות בכמה בתי  המדיניות של משרד הבריאות,

משרד הבריאות לא מורה על בידוד הדיירים, על בדיקות מקיפות בבתי אבות אבות בארץ, 

הממשלה שוקלת להעביר את האחריות לבתי האבות . בכתבה נטען כי ולא מפרסם מדיניות

 , אך ממתינה להוראה של משרד הבריאות.לפיקוד העורף

 

 1.4-פרסום מה – מבלי שנבדקו לקורונה -משרד הבריאות מחייב בתי אבות לקלוט קשישים  .2

או לקבל חזרה קשישים שחוזרים בתי אבות בארץ לא הסכימו לקלוט קשישים שלפיו כמה 

משרד הבריאות . קורונה, ומשרד הבריאות מאיים עליהם בקנסעברו בדיקת ש מאשפוז מבלי

מתוקף מכרז "האשפוז את הקשישים ללא בדיקה,  הודיע להם שהוא מחייב אותם לקבל

מכרז שמאפשר לבתי אבות ולמוסדות גריאטריים לקלוט דיירים במחיר  -הסיעודי" )אשפוז בקוד( 

 ידי המשרד.-מסובסד על

 

3. States Tackle Coronavirus Spread in Nursing Homes – את שסוקר  2.4-מאמר מה

הנגיף התגלה עד כה מהמאמר עולה כי התפשטות מגפת הקורונה במדינות שונות בארה"ב. 

וכי מדינות שונות מפרסמות הנחיות שונות.  בתי אבות ברחבי ארה"ב, 400-בלמעלה מ

ובנוסף , למי שהתגלה אצלו הנגיף נפרדיםבקונטיקט, למשל, החליטו להקצות בתי אבות 

 ורג'יהבג'תת מענה נוסף לשיכון הקשישים. בודקים אפשרות לפתוח בתי אבות שנסגרו כדי ל

הטמעת פרוטוקולי מניעת הכשרות לאנשי הצוות בבתי האבות ועבור  גייסו את המשמר הלאומי

 . (במאמר נוסף)כפי שמדווח  התפשטות המגפה

 

4. 19) in Long Term -How You Can Help Prevent the Spread of Coronavirus (COVID

Care Facilities – ( האתר של איגוד שירותי הבריאות בארה"בAHCAפרסם הנח ) יות

הנחיות לצוות המטפל,  –חלקים  3-, בחלוקה ללמניעת התפשטות מגפת הקורונה בבתי אבות

בין ההנחיות הרגילות, מנחים את אנשי הצוות הנחיות לבני המשפחה והנחיות לדיירים עצמם. 

ליידע את קרובי המשפחה לעתים קרובות בנעשה בבית האבות, להשיג את פרטי הקשר של 

 .CDC-ולהתעדכן בהנחיות של הדיירים, קרובי המשפחה של ה

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5708011,00.html
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-f30e7f059053171027.htm
https://www.usnews.com/news/best-states/articles/2020-04-02/states-tackle-coronavirus-spread-in-americas-nursing-homes
https://www.wabe.org/georgia-is-sending-guardsmen-to-long-term-care-facilities-as-virus-spreads/
https://www.ahcancal.org/facility_operations/disaster_planning/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.ahcancal.org/facility_operations/disaster_planning/Pages/Coronavirus.aspx
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  2.4.2020-1מיום  3ממצאי חיפוש #

1. guidance on residential care provision19: -COVID -  ממרץ  ממשלת בריטניההנחיות

בנוגע לנגיף הקורונה במוסדות טיפול לטווח ארוך. המדריך מפרט מה לעשות אם איש צוות או 

דייר מפתח תסמינים, מנחה שיש לבטל את הביקורים, מציין חובת לבישת ציוד מגן אישי וצעדים 

 מית, הממשלה והרשות המקומית לתמיכה בבתי האבות.עבור מערכת הבריאות המקו

2. tors to aged care Restrictions on entry into and visi –19) -Coronavirus (COVID

facilities –  המסמך משרד הבריאות של אוסטרליההגבלות על ביקורים בבתי אבות שפרסם .

מדבר על כך שכל מי שנכנס לבתי האבות חייב להיות מחוסן מפני שפעת, אך לא מוסבר איך 

 חיסון זה קשור להתפרצות מגפת הקורונה.

3. 19) information for families and residents on restricted visits -Coronavirus (COVID

sto residential aged care facilitie –  משרד הבריאות האוסטרלי לגבי מידע מקיף של

המידע כתוב בצורת  הגבלת ביקורים בבתי אבות, המיועד לקשישים ולבני משפחותיהם.

 מענה לשאלות נפוצות לגבי ביקורים בבית האבות, ומסביר מדוע הביקורים נאסרו או הוגבלו.

4. 19: Disability and aged care providers-COVID –  זילנד המיועד -ממשלת ניופרסום של

המספקים טיפול ארוך טווח באנשים עם מוגבלות וקשישים. ניתן  לצוות העובדים במוסדות

 להוריד קובץ המפרט את ההנחיות לצוות הרפואי ולבני המשפחה של הקשישים.

5. Guidelines to slow the spread of the coronavirus –  ממשלת גרמניהרוב הפרסומים של 

קצר זה שמתייחס להגבלות על פתיחת מקומות ציבוריים  פרסום הם בגרמנית, אך מצאנו גם

במטרה לעצור את התפשטות נגיף הקורונה. בין ההנחיות ישנו משפט המתייחס למוסדות 

יש להגביל את הביקורים לביקור אחד ביום למשך שעה, ללא  –טיפוליים ובתוכם בתי אבות 

שהו במקומות בסיכון גבוה בתוך ילדים או אנשים עם מחלות ריאות, ללא ביקורים של אנשים ש

 גרמניה ומחוץ לה.

6. How are Germany's 16 states dealing with the coronavirus pandemic? –  מאמר

. לא מצוין הרבה בנוגע לבתי אבות, רמניה בחלוקה למחוזותהמסכם את ההגבלות שהוטלו בג

 אלא שבמחוזות רבים אסרו על ביקורים בבית אבות.

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance/covid-19-guidance-on-residential-care-provision
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-restrictions-on-entry-into-and-visitors-to-aged-care-facilities
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-restrictions-on-entry-into-and-visitors-to-aged-care-facilities
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-families-and-residents-on-restricted-visits-to-residential-aged-care-facilities
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-families-and-residents-on-restricted-visits-to-residential-aged-care-facilities
COVID-19:%20Disability%20and%20aged%20care%20providers
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid/guidelines-to-slow-the-spread-of-the-coronavirus-1731708
https://www.thelocal.de/20200319/how-are-germanys-16-states-dealing-with-coronavirus-pandemic
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7. Covid-19: Long Term Care Facilities, Georgia Department of Public Health. 

In: https://dph.georgia.gov/covid-19-long-term-care-facilities 

ההנחיות הבאות צריכות להיות מיושמות בכל המוסדות לאשפוז ממושך, ללא קשר לחולים 

  :מונשמים או חולים עם קורונה

 .מניעת ביקורים והפחתת גורמי טיפול למינימום, פרט לתמיכה בסוף חיים 

  פעילות חברתית.ביטול אכילה בחדר האוכל וכל 

 ים מרובה.ייד תיישום מרחק חברתי ודאגה להגייני 

 .עריכת בדיקות מדגמיות לחום וקשיי נשימה 

 .בדיקת חום וקשיי נשימה לכל הצוות בתחילת משמרת 

  צוות שעובד במספר מקומות מחויב לדווח על חשיפה לקורונה ולשהות בבידוד כנדרש לפני חזרה

 לעבודה.

 ומתן ציוד מיגון לצוות עד כמה שניתן.ם יאכיפת הגיינית ידי 

 .שימוש במסכות פנים לצוות 

 .שימוש בהגנה על העיניים בטיפול באנשים עם קשיי נשימה 

 באופן תכוף. ון משטחים משותפים עם חומר חיטוידאגה סדירה לניקי 

 .חלוקה של הצוותים כך שרק צוות אחד יעבוד במחלקה עם קורונה 

 

 ל: הכנה להתפרצות קורונה תכלו

  .זיהוי מהיר של תושבים חולים 

 .הסדרת כניסה של צוות מייעץ 

 .דאגה לאספקת מצרכים לתושבים 

 .הכשרת הצוותים 

 דאגה לאספקה רפואית והכנה לטיפול לאחר המוות 

  : במקרה של התפרצות קורונה יש לנהוג ע"פ ההנחיות הבאות 

 דיווח למחלקת בריאות הציבור 

 הכנסת התושב לבידוד 

  אם הוא יוצא מחדרו, צריך ללבוש מסכה וכפפות ולשמור מרחק חברתי 

 .שימוש הצוות בכל ציוד המיגון בטיפול בכל התושבים 

  יידוע מחלקת בריאות הציבור במקרה של קשיי נשימה בלתי מוסברים אצל תושב או צוות, שני

 אנשים עם קשיי נשימה, תשובה חיובית לקורונה.

 

 קורונה במוסדות לאשפוז ממושך לפני שהיא מתפשטת במוסד חיוני לזהות ולאתר קיום

 

https://dph.georgia.gov/covid-19-long-term-care-facilities
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8. Long-Term Care Facilities and the Coronavirus Epidemic:  

Practical Guidelines for a Population at Highest Risk, in: 

https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext 

 

  מוסדות לטיפול ארוך טווח ומגפת הקורונה: הנחיות מעשיות לטיפול בחולים בסיכון גבוה

 התחלואה בקרב זקנים פגיעים היא פי כמה יותר גבוה מאשר באוכלוסייה הכללית.

 

 הקורונה ?מדוע חשובה המוכנות במוסדות לטיפול אורך לווירוס 

בסין  70-79. שיעור התמותה בגילאי הזקנים סיעודיים הם בסיכון גבוה לתחלואה בקורונה ולתמות

  .14.5% 80ומגיל  8%-הוערך ב

 מהצעירים.  10למוות במבוגרים עשוי להיות פי  יהסיכו

 .נהווירוס הקורומלסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה  ותדיירי בתי אבות סובלים ממחלות רקע הגורמ

 

 המלצות:

 אלמנטים עיקריים: 5למוכנות מתאימה להתפרצות המחלה 

 צמצום תחלואה ותמותה בקרב הנגועים במחלה .1

 מזעור התפשטות ו/או ההדבקה .2

 להבטיח הגנה לצוותי המוסד .3

 להבטיח תפקוד מערכת הבריאות .4

 לשמר את התקשורת השוטפת עם הדיירים ובני משפחותיהם המודאגים. .5

 מציעים מסגרת קריטית לקהילת המוסדות לטיפול לטווח ארוך.האלמנטים הללו 

 

 מניעת כניסת הנגף למבנה בית האבות

 הגבלת מבקרים .1

 הצוות ייבדק האם יש לו סימפטומים של חום ו/או תסמיני נשימה לפני כניסה למוסד .2

 חשד מוקדם וגילוי מקרה קורונה –יתבצע מעקב קבוע אחר חום ותסמיני נשימה בקרב הדיירים  .3

 יסייעו בזיהוי משפאבים שניתן לפרוס למניעת או צמצום התפשטות המחלה

 כל העובדים יעברו הדרכה כיצד שוטפים ידיים נכון –היגיינת ידיים  .4

 חומר חיטוי אלכוהול יהיה מחוץ לכל חדר ובחללי העבודה, פינות אוכל ואזורים משותפים אחרים .5

 אזורים עם תנועה גדולה של דיירים ועובדיםביצוע ניקיון סביבתי לפחות פעם ביום. במיוחד ב .6

הצוות צריך לנהוג באמצעי זהירות במהלך טיפול באנשים עם חשד לקורונה: חלוקי הגנה,  .7

 כפפות, מסכות פנים והגנה על העיניים.

 

 הבטחת הגנה על הצוות

האתגר לשמר מספר אנשי צוות מספק בכל הרמות. יש לאפשר לעובדים חולים להעדר מהעבודה. 

 על היצע מספיק של ציוד הגנה לעובדים ושי להיות מודעים למלאי הקיים רשמול

https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext
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 שמירה על תשתיות הבריאות

לקבוע מתי הדייר הבריא מווירוס הקורונה. ניתן לזהות שיהיה לחץ על יהיה השיקול המעשי המרכזי 

זקנים מהקהילה בבתי  זבתי האבות לקבל חזרה דיירים מבתי החולים האקוטיים להבראה או לאשפ

 אבות ויש חשש שבעקבות כך המחלה תתפשט בבית האבות.

 

 

9. Dr. TAN Li Feng, Preventing the Spread of COVID-19 to Nursing Homes: 

Experience from a Singapore Geriatric Centre, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jgs.16447 

  רונה בבית אבות.וקינגפור לא היה מקרה אחד של חולה בס

 היה מקרה אחד של העברת וירוס הקורונה לחולה זקן בבית חולים אקוטי בסינגפור.

מאז שהקורונה פגעה בסינגפור הופעלו אמצעים שונים למתן את ההתפשטות הכוללים הגבלת 

ורים, סינון מוקדם של מבקרים וצמצום של העברות זקנים. כל הזקנים שהעלו חום ותסמיני קבי

נשימה הועברו לבתי חולים אקוטיים על מנת לשלול קורונה. דיירים שהיו להם תסמיני נשימה בלי 

עברו בדיקה יים בדיקת קורונה ומבודדים במתקן בידוד. אם קיים חשש משמעותי הם חום עובר

 הוספת לפני שיחזרו למחלקות הרגילות.

נו גם תכניות מגירה למקרה שמספר החולים יעלה על הקיבולת של מתקני הבידוד. בנוסף כל כוה

נה. ערנות מוגברת זו שחרור מבית חולים הדיירים צריכים להגיע עם מכתב המאשר שאין להם קורו

 מנעה את ההתפשטות של מקרה יחד של קורונה לבתי אבות בסינגפור.

 

  :הבידוד של הזקנים בבתי אבות הביאה לתוצאות שליליות

שיעור הנפילה במתקני הבידוד היו גבוהים בהרבה מהמחלקות הרגילות. לדייר בית האבות יש שיעור 

גותיות, אשר דורשים השגחה יותר גבוה וזה מאתגר גבוה יותר של דמנציה, הזיות ובעיות התנה

יטיב כאשר הם מבמתקני בידודו בהקשר של מגפה עולמית לצוותים הרפואיים יש קושי במתן טיפול 

 צריכים ללבוש ציוד מגן מלא לפני כל קשר עם הדייר. 

 

ד, בבתי האבות החלו להשתמש ברובוט כדי להביא למינימום מגע של הצוות עם הדייר המבוד

 .אך יש מגבלות לשימוש בטכנולוגיות במיוחד כשמדובר בדיירים זקנים

מניעת התפשטות הקורונה בבתי אבות צריכה להיות בסדר עדיפות עליונה. ויש לנקוט בצעדים 

 מוגברים בקפדנות כדי להבטיח זאת.

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jgs.16447
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10. CDC Centers for Disease Control and Prevention Coronavirus Disease 2019 

COVID-19 in:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-

facilities/prevent-spread-inlong-term-care-facilities.htm 

 

 לאשפוז ממושך ומוסדות גריאטריים. במוסדות COVID-19להגעת ווירוס הכנה 

 

 מידע כללי על הווירוס

 רשימת מטלות תיוג למוסדות כחלק מכלים להתמודדות עם הנגיף: 

מדיניות מחלה של עובדים, הדרכה, זיהוי מהיר וניהול נדבקים, ניהול מבקרים וצוות יועץ, הצטיידות, 

 הערכות הצפה לצוות ציוד ואספקה, טיפול אחרי המוות. 

הגבלת מבקרים מתנדבים ועובדים לא  :חיות במקרה של הופעת הנגיף במוסדסיכום שינויים בהנ

 חיוניים. ביטול פעילויות קבוצתיות ואכילה משותפת בדיקה יזומה של דיירים לסימפטומים. 

 רקע על המחלה וקבוצת הסיכון 

 דברים שעל המוסדות לעשות עכשיו לפני חשד בהדבקה: 

  : על הגנה בפני הנגיף(הדרכה לדיירים צוותים ומבקרים( 

 ות וחיטוי לאנשים וברחבי המוסד לספק ציוד התמגנ 

 חלה של הצוות לפי כללי הרשויות ניהול מ 

 כולל הגבלת מבקרים לים למבקרים : רשימת נהליםלמדיניות וכ 

 רים עם סממנים נשימתיים: רשימת פעולותהערכה וטיפול בדיי 

 הוראות לפעולה אם יש חשד לנדבקים: קצר כללי 

 פעולות שמוסדות יכולים לעשות אם יש מקרים בקהילה אך לא במוסד שלהם רשימת 

 פעולות שמוסדות יכולים לעשות אם יש מקרים אצלם רשימת 

 

 

11. Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King County, 

Washington in: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2005412 

 

 אפידמיולוגיה ממוסד אשפוז ארוך טווח בוושינגטון

 כולם בנגיף. ניתן לראות כי הדיירים, המבקרים ואנשי הצוות נדבקו 

 בהתפשטות הנגיף. ה למוסד אחר, סייעגם המעבר של חולים ממוסד אחד 

חדירה של הווירוס למוסדות המאכלסות אוכלוסיות פגיעות, איימה באופן ממשי על דיירי המקום, על 

 האוכלוסייה המבוגרת ועל הדיירים שסובלים ממחלות כרוניות. 

יות יכולים לסייע במניעת המחלה או להקל בסימפטומים במקרים אחרים חיסונים ותרופות אנטיביוט

 ירוס הנוכחי אין בשלב זה חיסון או תרופה.ואך לו

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-inlong-term-care-facilities.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-inlong-term-care-facilities.htm
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2005412
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ריים לעבור חייב מושל וושינגטון את עובדי ומנהלי המוסדות הרפואיים והגריאט 2020בעשירי במרץ 

הכניסה למוסדות עבור מבקרים ועובדים לא חיוניים הוגבלה, נעשו בדיקות חום בדיקה לזיהוי הנגיף. 

בכניסה למוסד וראיונות לכל מי שהתלונן על תסמינים. הרחקה של עובדים הסובלים מתסמינים, 

יצירת בידוד חברתי בין התושבים, מניעת התכנסויות ופעילויות משותפות והכשרה לאנשי הצוות 

 י לכל אחד. ואספקת ציוד מגן איש

אסטרטגיית הפעולה מדברת על חינוך, הדרכה, ליווי ואספקת ציוד. יעשו בקרות על מנת לוודא 

 שמירה על הנהלים וריענון בעת הצורך. 

 

הניסיון המתואר במאמר מציג את הסכנה שבהתפרצות נגיף מסוכן במוסד המאכלס דיירים פגיעים 

 בשל גילם ובשל מצבם הרפואי.

להתפשטות גבוה ומסוכן ויכול לגרום לתחלואה ולתמותה גבוה בקרב הדיירים, המבקרים הפוטנציאל 

 והעובדים המקום.

 

כנשאים או בעלי  הרחקה של מבקרים ועובדים החשודיםחשיבות נקיטת הצעדים המוקדמים כגון 

כנית למניעת זיהומים תים הנמצאים בקבוצת סיכון, יישום סימפטומים, הכרה מוקדמת של החול

 .והפעלת בקרה שותפת יכולים למנוע את התפשטות המגיפה

 

 

12. COVID-19 pandemic: palliative care for elderly and frail patients at home 

and in residential and nursing homes. Swiss medical weekly. 

https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20235 

 

 לנשים.  82-לגברים ו 79הגיל החציוני באיטליה במוות מהמחלה 

לזקנים הנמצאים בבית  יהאגודה לרפואה פליאטיבית גריאטרית מקדמת שילוב של טיפול פליאטיב

 אבות או בבית וזאת למצב של מחסור במשאבים.

 

 תכנון טיפול מקדים:

לאשפז זקן עם מחלות רקע בקורונה בבית חולים. רוב הזקנים יעדיפו יש לשקול בזהירות אם יש 

למות בסביבה המוכרת להם ולא ביחידה לטיפול נמרץ. בהתאם לכך, יש חשיבות מכרעת לתכנון 

 הוראות מקדימות לטיפול לפני או לכל המאוחר כאשר מאבחנים את המחלה.

משפחתו. לתת הסבר בהיר ומובן על יש לתקשר בתקשורת פתוחה, מסקת ואוהדת עם החולה ובני 

המצב, תהליך המחלה והפרוגנוזה. לתת לזקן לבטא את רצונותיו ולקבל את ההחלטות. יש לתעד את 

 ההחלטה שתהיה נגישה כל הצוות הרפואי בכל עת. 

אם החולה מחליט שרוצה להישאר בסביבה המוכר תלו יש לספק לו טיפול פליאטיבי במקום בו הוא 

 נמצא.

https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20235
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 ותמיכהטיפול 

אם המטופל בבית או בבית אבות התמיכה הנדרשת חייבת להינתן על ידי אנשי מקצוע בסיעוד 

בעת הצורך יש להבטיח . במידת האפשר צוות לטיפול פליאטיבי )בשוויץ יש ניידת לטיפול פליאטיבי(

איסור טיפול מיטבי, במצבים מורכבים ניתן להתייעץ עם מומחי רפואה פליאטיבית אזורית. למרות ה

על ביקורים, בני משפחה חייבים לעשות זאת תוך שמירה על אמצעי הגנה. ויש לתת תמיכה גם לבני 

 המשפחה.

 

 

13. Coronavirus Disease 2019 in Geriatrics and Long-term Care: The ABCDs of 

COVID-19, J Am Geriatr Soc. 2020 Mar 25. doi: 10' in: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32212386 

 

 19-מחלת ווירוס הקורונה בחולי גריאטריה וטיפול ממושך: הא"ב של קוביד

 

 תקציר

מגפת הקורונה היא מפגע עולמי משנה חיים המשמעותי ביותר מאז מגפת השפעת העולמית של 

. הקבוצה הפגיעה ביותר הם זקנים בעלי מחלות רקע נלווה. חולים במוסדות הם בעלי שני 1918

 המאפיינים הללו. אנו מציעים מידע תובנות והמלצות במוסדות לאשפוז ארוך טווח. 

 רקע

שתלשלות האירועים מסין והלאה נתוני תחלואה ותמותה. השפעות חברתיות וכלכליות תיאור של ה

ו/או קריסת מערכת הבריאות חוסרים של ציוד עולמי במוצרי יסוד. חשש מעומסים חשש ממחסור 

 מכונות ומתכלה ועומסים על צוותים.

  של האירועים בסיאטל.וירוס אזכור פירוט הסכנה לזקנים בכלל וזקנים במוסדות או בטיפול בית מהו

המאמר יתרכז באספקטים הקריטיים של אנשי מקצוע בתחום הבריאות במוסדות אשפוז לטווח 

 רחוק. התנאים משתנים מדי יום. מוסדות רבים בארה"ב עוסקים בסוגיה פירוט למי ניתן לפנות. 

 

 :טותהחל –בלימה  –התנהגות  -מודעות  – המלצות: פיתוח בקרב הצוותים של

 ה המבוגרת לפי הניסיון הסיני.ים באוכלוסיתהסימפטומים באפשריים והופע פירוט: מודעות 

 זהירות בהתנהלות לחשיפה הגבלה של מפגשים קבוצתיים ניטור מוגבר לדיירים. : התנהגות

הירה בכל חשד להדבקה בידוד ופעולות בלימה לדיירים התנהלות קפדנית של הצוות מפעולה 

 ועבורו. 

 בהצטיידות יועצים כוח אדם מידע  -וננות התכ: בלימה 

  קבלת חולים או דיירים  ,מרחק חברתי ,טיהור משטחים ,ניקיון ,אמצעי הגנה –התערבות מונעת

 רק אחרי בדיקה.

 צורך  ,הבנה ומנהיגות של הגורמים באזור ,תקשורת ,תיאור של הצורך במידע: החלטות

  בהחלטות מהירות ואמיצות

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32212386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32212386
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  30.3.20מיום  #2ממצאי חיפוש 

1. Term Care Facilities in the -Infection Prevention and Control guidance for Long

19-context of COVID – יות שפרסם דף הנח( ארגון הבריאות העולמיWHO)  עבור מניעת

התפשטות נגיף הקורונה וטיפול בנדבקים בנגיף במוסדות טיפול לטווח ארוך, כגון בתי אבות. 

ועוסקות בפעולות מניעת התפשטות, הנחיות לגבי מרחק פיזי, הנחיות  ההנחיות מפורטות מאוד

מגן לאנשי הצוות, הנחיות ניקוי וחיטוי, טיפול למבקרים, זיהוי תסמינים, בידוד נדבקים, ציוד 

 בכביסה, הגבלות בתנועה ותמיכה באנשי צוות המוסד.

 

2. term Care Facilities-19) Guidance for Long-Coronavirus Disease 2019 (COVID – 

 הנחיות מפורטות של מחלקת שירותי הבריאות הציבוריים במדינת ניו המפשיר לבתי אבות.

בקובץ יש מענה על שאלות נפוצות, כגון כיצד בתי אבות צריכים להתכונן לגילוי קשיש שנדבק, 

באיזה אמצעי מניעה הם צריכים לנקוט, איזה פעולות ניקוי נחוצות ועוד. בסוף המסמך ישנו 

לצוות בבית האבות לסנן מבקרים עם פוטנציאל להדביק בנגיף, טופס הצהרה של שאלון שעוזר 

מבקרים שהם לא חולים בנגיף, מכתב לדוגמה של בית האבות לבני משפחה וחברים של 

 הקשישים, מכתב לדוגמה לחברי הצוות עם מידע למניעת ההתפשטות.

 

3. Term Care Facilities and the Coronavirus Epidemic: Practical Guidelines for -Long

a Population at Highest Risk – המסביר מדוע חשוב להכין מוסדות לטיפול  מאמר מדעי

הבריאות הרופפת של הקשישים,  –ארוך טווח, כמו בתי אבות, למניעת התפרצות הקורונה 

אלמנטים עיקריים של הכנת המוסד  5המאמר מפרט מחלות הרקע המאפיינות אותם ועוד. 

הפחתת שיעור התמותה בקרב הנדבקים; צמצום ההדבקה; הגנה על הצוות המטפל;  –הטיפולי 

 שמירה על תפקוד מערכת הבריאות; העברת מידע לקשישים המודאגים ולבני משפחותיהם.

 

4. 19 Related -Department of Health Deploys Survey Teams to Conduct COVID

Assisted Living Onsite Visits –  שלפיה ממשרד הבריאות של ניו מקסיקוידיעה קצרה ,

ל מומחים במוסדות לטיפול לטווח ארוך, כמו ביקורים מוסדרים שמשרד בריאות זה מארגן 

מטרת הביקורים היא לספק מידע לגבי מניעת התפשטות נגיף הקורונה, לספק  בתי אבות.

פרוטוקולים כתובים עבור מבקרים ולענות לשאלות של אנשי הצוות, הקשישים ובני משפחותיהם. 

ננקטו, יכווינו לגבי פעולות  המומחים יבקרו בבתי האבות, יתנו עצות לגבי טיב הפעולות שכבר

נדרשות אחרות, יספקו מידע לגבי אתרי אינטרנט שבהם יש מידע שימושי ויספקו תמיכה 

 מתמשכת לחברי הצוות, לקשישים ולבני משפחותיהם.

 

5. Term Care Setting Guidance for Residents with Suspected or -Interim Long

19) and Their Caregivers-Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID –  מסמך

מפרט בצורה מסודרת את הפעולות שיש לנקוט  משרד הבריאות של צפון קרולינההנחיות של 

ע את התפרצות המחלה שם. בין שאר ההנחיות המוכרות, מומלץ לשים בבתי אבות כדי למנו

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/documents/covid-19-ltcguidance.pdf
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext
https://nmhealth.org/news/awareness/2020/3/?view=845
https://nmhealth.org/news/awareness/2020/3/?view=845
https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/interim-covid-guidance-long-term-care-settings.pdf
https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/interim-covid-guidance-long-term-care-settings.pdf
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מסכת בד על פניו של כל קשיש, מפורט מה הצוות הרפואי צריך ללבוש, וגם ניתנת הנחיה 

להמשיך לקבל את כל הקשישים שבדרך כלל מגיעים למוסד הטיפולי, ולא להפסיק לקבל 

 וצאה שלילית בבדיקה לנגיף הקורונה.קשישים או לדרוש מקשישים חדשים שמגיעים להציג ת

 

כמה משפטים קצרים מהאתר הרשמי של משרד  – הנחיות משרד הבריאות בנוגע לקשישים .6

 הבריאות:

לקשישים. ככל שיש צורך במלווה, יש להסתפק "יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות 

במלווה אחד. אנשים עם סימפטומים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות לאוכלוסייה 

 הקשישה.

משרד הבריאות שב וממליץ לאוכלוסיית הקשישים ובפרט לקשישים עם מחלות רקע, ולאנשים 

 ירה על שגרת החיים."עם מערכת חיסון חלשה, לצמצם מגעים ככל הניתן תוך שמ

 

כתבה מאתר  – מחשש להתפרצות הקורונה: בתי האבות מאיימים כי לא יקלטו דיירים חדשים .7

שעות  24במידה ותוך  איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל )א.ב.א( הודיע כיחרדי שלפיה 

ת בתי האבות באמצעי מיגון לקורונה או שתכנס ישיבת חירום הממשלה לא תתחיל לצייד א

בתי  –. המשמעות בתי האבות ברחבי הארץ ייאלצו לעצור קבלת דיירים חדשיםלענף, אז 

חולים לא יוכלו להוציא קשישים סיעודיים למוסדות בכדי לפנות מקום לחולי קורונה. הכתבה 

 אזכור להודעה הזו במקומות אחרים. נותנת רקע מקיף על בתי האבות בישראל. לא מצאתי

 

  29.3.20מיום  #1ממצאי חיפוש 

( פרסם CDCן בארה"ב )המרכז לבקרת מחלות ומניעת – לבתי אבות CDC-הנחיות של אתר ה .1

. הרשימה מזהה אזורים פעולות שעל בתי אבות )ומתקני אשפוז אחרים( ליישםרשימה של 

עיקריים שבית האבות צריך להתייחס אליהם כהכנה לטיפול ארוך טווח בקשישים עם קורונה 

הקמת ועדה, הכנת תוכנית להכנת בית האבות להתמודדות עם קשישים חולי  –בבתי אבות 

 קורונה ועוד.

 

יכול להוציא לאנשים הקשורים לקשישים, כגון  למכתב שבית אבותפרסם דוגמה  CDC-בנוסף, ה .2

ת, כגון עצירת הביקורים בבית האבות בני משפחה, שבו מוסבר על הצעדים שנוקט בית האבו

 ובדיקת תסמינים בקרב הצוות המטפל והקשישים במוסד.

 

3. Guidance for Infection Control and Prevention of Coronavirus Disease 2019 

19) in Nursing Homes-(COVID – ( המרכז לשירותים רפואיים בארה"בCenters for 

Medicare & Medicaid Servicesלבתי אבות למניעת הנחיות  13.3.2020-( פרסם ב

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/10032020_22.aspx
https://www.jdn.co.il/health/1298096/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/novel-coronavirus-2019-Nursing-Homes-Preparedness-Checklist_3_13.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/healthcare-facilities/Long-Term-Care-letter.pdf
https://www.cms.gov/files/document/3-13-2020-nursing-home-guidance-covid-19.pdf
https://www.cms.gov/files/document/3-13-2020-nursing-home-guidance-covid-19.pdf
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. לפי ההנחיות, יש להגביל את הביקורים בבתי הידבקות בקורונה וטיפול בקשישים החולים

ינים בקרב אנשי צוות וקשישים, לספק הנחיות האבות, לבטל סעודות משותפות, לנטר תסמ

פעולה לאנשי הצוות, לזהות אנשי צוות שעובדים בכמה בתי אבות ועוד. המסמך מסביר מתי יש 

להפנות קשיש שנדבק לבית חולים, מתי יש לקבל חזרה קשיש שהיה מאושפז בשל קורונה בבית 

 החולים, ומידע חשוב נוסף.

 

4. Communal Dining Guidance –  הארוחות מדריך שפרסמו שני ארגוני בריאות בארה"ב לגבי

ולא  הארוחות בחדרים הגשת –ומוסדות טיפוליים אחרים. בין ההנחיות שפורסמו  בבתי אבות

, זיהוי קשישים בעלי סכנת חנק, מה לעשות במקרה שאין ברירה אלא לאכול בחלל בחדר האוכל

 משותף, מה עושים במקרה שיש משאבים מוגבלים כמו מעט חדרים ועוד.

 

5. Term Care Homes-19 Guidance: Long-VIDCO –  מסמך הנחיות של משרד הבריאות של

. למשל, שיש לנטר את אנשי הצוות והמבקרים הנחיות לבתי אבותמספק  ממשלת אונטריו

לתסמיני המחלה, מה לעשות במקרה שאותר קשיש עם תסמינים, איך המוסד צריך לדווח על 

 צוות.מחלה ומה לעשות במקרה של מחלת איש 

 

6. Coronavirus: Children send care home residents uplifting messages –  יוזמה יפה

 ילדים שולחים להם מכתבים עם מסרים מעודדים.  –לעידוד מצב הרוח של קשישים בבתי אבות 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahcancal.org/facility_operations/disaster_planning/Documents/Communal-Dining-Approaches.pdf
https://www.orcaretirement.com/wp-content/uploads/Long-Term-Care-Homes.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-51931554

