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שלום רב,

הנדון :הנגשת ופרסום מידע לגבי מספר הבדיקות המבוצעות לגילוי
נגיף הקורונה בהתאם ליישוב המגורים של הנבדקים
סימוכין :פנייתנו מיום  23.3.20והמענה שלכם מיום 24.3.20

בהמשך לפנייתינו הקודמת אליכם מיום  23.2.20אודות מיעוט הבדיקות לגילוי נגיף הקורונה אשר
מבוצעות באזור המשולש ,ובקרב האוכלוסייה הערבית בכלל ,אנו פונים אליכם שוב בדרישה
להנגיש את המידע הקיים בידכם אודות מספר הבדיקות המבוצעות עבור אזרחים מיישובים
שונים ,והכל כדלקמן:
 .1כזכור ,בפנייתנו הקודמת עמדנו על הבעייה הכללית של מחסור בבדיקות קורונה בקרב
האוכלוסייה הערבית ,אשר מרביתה מתגוררת ביישובים ערביים שנגישותם לשירותי בריאות
בסיסיים ,כולל אלו הניתנים על ידי מד“א ,הינה נמוכה במיוחד .מאז ,פורסמו בכלי תקשורת
נתונים נוספים ומדאיגים שיש בהם להעיד על שיעור נמוך במיוחד של בדיקות קורונה
המבוצעות בקרב האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה הכללית במדינה .כך למשל,
בהתאם לרשימה שפורסמה באתר  Ynetבתאריך  27.3.20והמפרטת מספר החולים המאומתים
בקורונה לפי יישוב ,הסתמן כי בכלל היישובים הערביים התגלו רק  43חולי קורונה .השיעור של
חולים אלה בהשוואה למספר הכולל של חולים מאומתים במדינה עד לאותו תאריך עמד על 1.4
 %בלבד ,למרות ששיעור האזרחים המתגוררים בישובים הערביים הינו גבוה בהרבה וקרוב ל
 20%ביחס לכלל האוכלוסייה במדינה.
 .2מכאן ,ובהיעדר התייחסות מצדכם לדרישתנו הקודמת לעמוד על מספר הבדיקות ביישובים
הערביים במדינה או בכלל ,יש בפער האמור כדי לאמת את החשש שהתעורר קודם לכן בדבר
מיעוט בדיקות בקרב האוכלוסייה הערבית .חשש זה מתעצם לאור דיווחים נוספים המעידים כי
גם חברי צוותים רפואיים אינם מקבלים מידע על תמונת התחלואה האמיתית באוכלוסייה
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)דיווח מהכתבה של נעה שפיגל באתר עיתון הארץ ,מיום  ,(27.3.20וכי גם במחלקות המיועדות
לטיפול בחולי קורונה ,דוגמת זו שבבית החולים רמב“ם בחיפה ,כמעט ולא פוגשים בחולים
ערבים )דיווח מהכתבה של סוהא עראף באתר שיחה מקומית ,מיום  .(26.3.20במקביל לכך ,בתי
חולים ומוסדות רפואיים אחרים הפועלים ביישובים הערביים מדווחים על היעדר מכשור רפואי
לבדיקת נגיף הקורונה )פנייה של ח“כ יוסף ג‘באריך לשר הבריאות ,מיום .(23.2.20
 .3בנסיבות אלה ,אנו מתקשים למצוא הסברים אחרים לפער הקיים במספר החולים הערבים
בהשוואה לכלל האוכלוסייה ,שכן ברור לכולם כי נגיף הקורונה אינו מבדיל בין אנשים על בסיס
גזע ,לאום או דת .אזרחים יהודים וערבים כאחד נתונים לסכנה שווה להיחשפות ולהידבקות
במחלה :בדומה לאזרחי המדינה היהודים ,גם אזרחי המדינה הערבים נהגו לנסוע לחו“ל
בתדירות גבוהה לפני הטלת הסגר ,והדרכים של שתי קבוצות אלה נפגשו ועודם נפגשות במגוון
של מקומות במרחב הציבורי כגון סופרמרקטים ,מרפאות או בתי חולים.
 .4במסגרת זאת ,לא ניתן לפסול את החשש כי המספר המועט של בדיקות בקרב האוכלוסייה
הערבית ישקף בפני רשויות המדינה תמונה עובדתית שגויה ,או למצער חלקית ,אשר עלולה
להיתרגם בסופו של יום לחלוקה בתלי שוויונית של משאבים רפואיים בין האנשים הזקוקים
להם ביותר.
לאור כל האמור לעיל ,הינכם מתבקשים לפרט את המידע הבא ולהנגישו על בסיס קבע ובצורה
מתעדכנת באתר הרשמי של משרד הבריאות:
א .המספר הכולל של בדיקות הקורונה שנלקחו עד עכשיו לאזרחים המתגוררים ביישובים ערביים;
ב .מספר בדיקות הקורונה שנלקחו עד עכשיו בכל אחד מיישובי המדינה;
ג .שיעור בדיקות הקורונה שנלקחו עד עכשיו מתוך מספר האנשים הנמצאים בבידוד בכל אחד
מיישובי המדינה;
ד .מספר בדיקות הקורונה שנלקחו על ידי צוותי מד“א בתוך בתי הנבדקים ,בחלוקה לפי יישוב
המגורים של הנבדק;
ה .מספר הבדיקות שנלקחו על ידי צוותי מד“א או גורמים אחרים ,שלא בתוך בתי הנבדקים,
בחלוקה לפי יישוב המגורים של הנבדק;
לאור החשיבות הרבה בהנגשת ופרסום מידע זה ,נבקש לקבל את התייחסותכם בהקדם.
בכבוד רב
סארי עראף ,עו“ד
העתק :עו“ד טל וינר שילה ,הלשכה המשפטית של משרד הבריאות ,בפקס02-5655972 :

