כ"ט באדר ,התש"פ
 26מרץ 2020
אסמכתא122 167487320 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי חולים פרטיים
מנהלי מרפאות כירורגיות בקהילה
שלום רב,
הנדון :התגייסות בתי חולים פרטיים  /מרפאות כירורגיות בעת מגיפת הקורונה
לאור המשך התפשטות מגיפת הקורונה ותרחיש הייחוס שעל פיו מתארגנת
מערכת הבריאות בישראל (תרחיש צפי של כ 5000 -מונשמים ועד 10000
מאושפזים במצב בינוני -קשה במדינת ישראל) ,יש צורך בהתגייסות לאומית של
כלל מערכת הבריאות הכוללת גם את היחידות  /בתי החולים והמרפאות
הכירורגיות בקהילה .ההתגייסות תכלול את כלל תשומות כח האדם והציוד
החיוני לטיפול בחולים הקשים במיוחד.
הטיפול בחולים הקשים והבינוניים יעשה בבתי החולים הכלליים במדינת ישראל,
ואילו החולים הקלים יטופלו בקהילה.
על רקע האמור להלן הנחיותינו בשלב זה:
א .הערכות להפסקת פעילות אלקטיבית בבתי החולים הפרטיים ובמרפאות
הכירורגיות הפרטיות תוך יומיים מההודעה שתינתן בהתאם להתפתחויות.
ב .בהתאם לסעיף א' ,ולאחר שתתקבל הודעה על הפסקת פעילות הערכות
להקמת ועדת חריגים לביצוע פרוצדורות דחופות בלבד.
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ג .נבקש שיעשה מיפוי שמי של כל הרופאים והאחיות העובדים במסגרת בית
החולים  /המרפאה באופן בלעדי (כלומר – ככל הידוע שאינם עובדים במקביל
במסגרת אחרת נוספת) .לגבי הרופאים יש לציין את תארי המומחה שבידם
ותחומי הפעילות שלהם בפועל במסגרת מוסדכם ולגבי אחיות פירוט
ההסמכה וקורסי על בסיס שעברו .בשלב זה אין להעביר לנו את הרשימה
אלא להכינה בלבד.
במקביל ,אנו נפנה לכלל הצוותים הרפואיים בארץ ,בקול קורא למי שאינו
עובד במערכת להתגייס לכך.
ד .נבקש מיפוי של מכונות הנשמה ,מכונות הרדמה ,וציוד היקפי לחולה מונשם
והעברת הפירוט אל :ד"ר סיגל ליברנט-טאוב  sigal.l-tavb@moh.gov.ilעד
לתאריך .29/3/2020
על מנת להתמודד עם התרחיש הצפוי מערכת הבריאות זקוקה לסיוע של כלל
הצוותים במערכת ולשיתוף פעולה של כל הפועלים בתוכה.
אבקש להדגיש כי כלל הצוותים ובתי החולים  /מרפאות כירורגיות בקהילה
יתוגמלו עבור ההתגייסות ופעילות לאומית חשובה הזו.
בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
העתקים:
מר משה בר סימן טוב – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אסנת לוקסנבורג – ראש חטיבת הטכנולוגיות הרפואיות מידע ומחקר
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
ד"ר סיגל ליברנט טאוב – ראש אגף רפואה כללית
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