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הנדון :בדיקות קורונה וציוד מגן למטפלות הסיעודיות בקהילה
מכובדנו,
כידוע לך ,בישראל חיים למעלה מ 200-אלף אזרחים ותיקים המקבלים סיוע סיעודי בביתם והם תלויים בו בכדי שיוכלו
לחיות ולהזדקן בכבוד .קשישים אלו ,נעזרים בידיהן היקרות והדואגות של המטפלות הסיעודיות המגיעות לביתם באופן
שוטף ,באדיקות ובמסירות.
המטפלות הסיעודיות הללו ,נחשבות לעובדות חיוניות וממשיכות לטפל בקשישים בבתיהם ,גם בימי משבר הקורונה ,תוך
הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות כולל אמצעי המיגון הנדרשים ,אשר נמצאים בחוסר .זאת ,תוך שימוש לעיתים
בתחבורה ציבורית ותוך ביצוע ביקורים בכמה בתי קשישים מדי יום ,כאשר אלה מהווים את אוכלוסיית הסיכון החמורה
ביותר .אנו חוששים שבמצב הנוכחי ,לצד עבודת הקודש ,המטפלות מהוות ,שלא במזיד כמובן ,פלטפורמה להדבקה
פוטנציאלית.
על מנת שנוכל להפחית את הסיכון ,אנו מבקשים להבטיח כי אותן המטפלות תקבלנה את כל ציוד המגן הנדרש ותעבורנה
בדיקות קורונה לצורך מיזעור סיכוני הפצת הנגיף בקרב אוכלוסיות הסיכון .כאנשי המקצוע המובילים את הטיפול
באוכלוסיית הקשישים בישראל ,אנו גם יודעים להגדיר את סדר העדיפויות ליישום צעדי הגנה אלה:
 .1בעדיפות הגבוהה ביותר :הצטיידות ובדיקות קורונה למטפלות העובדות במקבצי דיור ודיורים מוגנים.
 .2מטפלות ביישובים בהם רמת התחלואה נחשבת לגבוהה.
 .3מטפלות בשאר היישובים.
אנו מכירים בכך כי המוסד לביטוח לאומי עושה ככל יכולתו על מנת להבטיח את רצף הטיפול הסיעודי לזכאי חוק הסיעוד
תוך הבטחת בריאותם מפני מגיפת הקורונה כולל רכש נרחב של ציוד מגן .עם זאת ,נראה שמתן המענה לעדיפות בקבלת ציוד
המגן ולביצוע הבדיקות ,מחייבים החלטת מדיניות לאומית המתכללת את כל הגורמים המעורבים כגון :מהמוסד לביטוח
לאומי ,משרד הבריאות ,הרווחה ,השיכון ,העלייה והקליטה וקופות החולים ועד נותני שירותי הסיעוד.
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הן שיאפשרו הגנה מיטבית על הקשישים תוך המשך הטיפול המסור והכל כך הכרחי לבריאותם ולכבודם.
בשם מאות אלפי הקשישות והקשישים ובשם אלפי המטפלות והמטפלים הסיעודיים – תודה!
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