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 ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות
 

 ממיטות בתי החולים לחולי קורונה 80%הנחיית משרד הבריאות לייעד  הנדון:

 נכבדתי,

בהמשך לשיחות רבות שקיימתי ביממה האחרונה עם רופאים ומנהלי בתי חולים, אני מבקש להסתייג באופן מפורש 
שבועות לצמצום דרמטי של הפעילות הרפואית   3מההנחיה שהעביר משרדך לבתי החולים, ולפיה עליהם להיערך בתוך 

 )!( מהמיטות ברישיון לטובת חולי קורונה בלבד.  80%ולהקצות 

מבקש להזכיר כי התפוסה בבתי החולים בישראל היא הגבוהה בקרב המדינות המפותחות עוד לפני הקורונה,  אני
בממוצע. כבר כעת המחלקות המרכזיות מלאות עד אפס מקום, וממילא בחלק מבתי החולים פעילות  98%ועומדת על 

ה היא אחת: לשחרר מאושפזים בניגוד מהפעילות כולה. על כן המשמעות של ההנחי  10%מחלקת היולדות לבדה מהווה  
 גמור למצבם הרפואי. הדבר בלתי סביר הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אתית. 

ההסתדרות הרפואית הובילה בעצמה את הקריאה לעצור את הפעילות האלקטיבית לאור צו השעה, וכתוצאה מכך 
דרמטית של מיטות לטובת חולי קורונה בלבד . אולם, הקצאה כל כך 50%-הפעילות הרפואית כולה ירדה ממילא בכ

 עלולה לגזור את דינם של חולים אונקולוגיים, חולי לב ועוד.

אני קורא לך לגבש חלופה אחרת שתאזן באופן נכון יותר בין הצורך להתמודד עם תחלואת הקורונה בדגש על חולים 
ולים האחרים. על מערכת הבריאות, בסיוע אפשרי להעניק טיפול רפואי הכרחי לח  –קשים, לבין הצורך החיוני לא פחות  

כמקובל בעת חירום. לפני הכל,   –של מערכת הביטחון, להיערך באמצעות הקמת מתחמים ייעודיים לרבות מתחמי שדה  
 . מבדיקת הר"י עולה כי הדבר טרם נעשה.בלתי חיוניתעל משרד הבריאות לדאוג לכך שתיעצר לחלוטין כל פעילות 

 לאור החשיבות והרגישות של הנושא, אבקש לשוחח בעניין בדחיפות ולגבש במשותף חלופות ראויות. 

הרופאות והרופאים מחויבים לשבועת הרופא ובהתאם לכך לא יזנחו שום מטופל, אדגיש לסיום את המובן מאליו: 
 מכל סוג.
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