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 ,רב שלום

 טיפול בחולי קורונהבתי החולים בנצרת ליערכות ה: הנדון

סלימאן, בעניין ההיערכות של בתי החולים בנצרת הרינו לפנות אליכם, בשם חה"כ עאידה תומא 

 לטיפול בחולי קורונה:

( והצרפתי המשפחה הקדושהכידוע לכם, בנצרת ישנם שלושה בתי חולים פרטיים )האנגלי,  .1

ואדי עארה, בואף    ,רבתי-נצרת  איזורב   אלף אדם  250אוכלוסייה המונה לפחות  אשר משרתים 

 באזור זה אין אף בית חולים ממשלתי. הרפואית.נמצאים בפרפירייה ואשר 

מצטיירת תמונת מצב  ,מבתי החולים הנ"להמידע שנמסר לחה"כ עאידה תומא סלימאן מ .2

 בחוליטפל לו טולקלכולת ולהיערכות של בתי החולים בכל הקשור ליומפחידה עקומה ביותר 

 פי שיפורט להלן בהרחבה. וזאת כ ,קורונה, לרבות חשודים כחולים

 יהמובאים להלן משקפים אך ורק את ההערכה של בת  המספריםחשוב להבהיר כי    ,שית כלרא .3

הקצות ל –תקציב הבהתאם למגבלות הציוד, כח האדם ו - הםת שלוחולים לגבי היכולה

ת קורונה ואינם משקפים את הצרכים האמיתיים של אוכלוסייחולי הלצורך הטיפול ב  ביםאמש

וזאת כפי שנפרט  ההיערכות המינימאלית הזו, אין ידי בית החולים משגתאך גם את . האיזור

 . להלן

 שה ו בית חולים המשפחה הקד

מיטות מתוכם   60" מתמצה בהקמת  המשפחה הקדושה"חולים  הבית  ההיערכות המאושרת של   .4

 14 מכונות הנשמה ומחכה לקבלת 6בית החולים קיבל  ,בינתיים. מונשמיםחולים למיטות  20

 .רגילותהאשפוז המיטות  40מכונות נוספות. בית החולים עדיין צריך להשלים את הכנת 

מכונות הנשמה; מכשיר   14כמו כן, לבית החולים חסר כרגע מכשור חיוני הכולל בין היתר:  .5

; של חולי קורונהביופייר לאבחון מהיר של חיידקים ווירוסים; שני מנדפים לאבחון מהיר ויעיל  

בית בבית החולים חסרים אמצעי מיגון הכרחיים להגנה על צוות כמו כן, מכשיר רנטגן נייד; 

 החולים.
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בהתאם להערכה של בית החולים, ההפעלה של המחלקה האמורה מחייבת הוספת תקנים וכוח  .6

ור אדם, וזאת בהתאם למספר החולים המונשמים ובהתאם להוראות משרד הבראיות. בלי איש

 , לא יהיה בידי בית החולים לספק טיפול ראוי לחולים.יםהאמור יםהתקנ

בית החולים הודיע למשרד הבריאות שאין נמסר לחה"כ עאידה תומא סלימאן כי יתרה מכך,  .7

חודשים קדימה וזאת   4-הצטייד במלאי הדרוש לבית החולים ללביכולותו לקיים את הדרישה ו

אין צורך להכביר מילים על משמעותיו המסוכנות מאחר והספקים סירבו להיענות להזמנה. 

 של האמור ועל הצורך בהתערבותכם המהירה למניעת ניצול לרעה של המצב על ידי הספקים. 

 בית החולים האנגלי 

 מיטות 20מתוכם לקליטת חולי קורונה, מיטות  60 - רכות לבבית החולים האנגלי קיימת היע .8

 שבועיים.כד  ועבלהפעלה ה וכנלטיפול בחולים מונשמים. ההערכה הינה כי המחלקה תהיה מ

דרוש לבית מכונות הנשמה ומחכה לשאר המכונות. כמו כן,  6בית החולים קיבל עד היום  .9

 ונה .החולים מכשיר רנטגן נייד אשר יועמד בתוך מחלקת הקור

, אך  אחיות וכח עזר, אחים ולבית החולים התווספה באישור המשרד תקינה של רופאאומנם,  .10

בכדי החסרים  תקנים  את הלהשלים  ויש  בתקן של משרד הבריאות עצמו    דתעומהתוספת אינה  

 בזמן העומס הצפוי .שיתאפשר מתן טיפול 

 בית החולים הצרפתי    

החולים היחיד בנצרת שיש לו מערך לאשפוז וטיפול בילדים. בית החולים הצרפתי הינו בית  .11

  .מיטות לטיפול נמרץ ילדים, אך אין תקצוב להפעלתם 3לבית החולים רישיון להפעלת 

מיטות לטיפול בילדים חולי קורונה עם יכולת  14מחלקה מבודדת של הקים בית החולים  .12

חת ויחידה וישנו צורך דחוף לספק ילדים. אך בבית החולים קיימת מכונת הנשמה א  5-הנשמה ל

 מכונות הנשמה נוספות.  5-4

זר. תקנים לאיוש המחלקה האמורה בצוות רפואי ובכח ע כמו כן, חסרים לבית החולים .13

 התקינה שאושרה עד כה הינה פחות מהתקינה הדרושה בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

לאור . שכן, הנ"ל בתי החולים ברצוננו גם להדגיש את המצוקה הכלכלית הניכרת בה שרויים .14

הפעילות האלקטיבית   הופסקה  22.3.2020, החל מיום  17.3.2020ת מיום  ואיהנחיית משרד הבר

ואשר בבתי החולים הציבוריים. משמעות הדבר הינה פגיעה חמורה בהכנסות של בתי החולים 

בתי החולים בנצרת אינם מקבלים מימון שלושת  תן העובדה כי  ינבה  במליוני שקלים.  מסתכמת

יש בו כדי לפגוע בצורה אנושה בתזרים המזומנים של בתי   הפסד זהממשלתי כלשהו, הרי 

ת שלהם, כולל תשלום משכורות, בצורה אשר תמנע יוחולים ובאפשרותם לעמוד בהתחייבוה

על כן, הריכם מתבקשים להעביר חולי קורונה. בין אם בטיפול בחולים בין אם חולים רגילים ו

לבתי החולים האמורים תמיכה כספית אשר תפצה הן על ההפסד הקיים בצורה מיידית 

 תממן את ההיערכות לקראת טיפול בחולי קורונה. והן םותאפשר את המשך פעילות
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במיוחד  ובמחלה מדבקת  יפוללטומדובר בדרישת סיוע ומימון לצורך היערכות  הואיל .15

לספק טיפול האחריות  הריכשההתפשטות והטיפול בנגיף הוכרז כמצב חירום אזרחי ארצי, 

 .1940 – 40' מס העם בריאות פקודת מכח הבריאות משרד על בלעדי באופן ובצתבחולים ר

ולאור הצורך במתן מענה הולם ושוויוני לכלל כמוכן, לאור ההצפה הצפויה של בתי החולים, 

הציבור בתקופה זו, העדר המימון והסיוע לבתי החולים הנ"ל תהווה פגיעה בהענקת שירותי 

. כמו כן 1994 -תשנ"ד , הלחוק ביטוח בריאות ממלכתי 3בריאות לכלל התושבים מכח סעיף 

חוק זכויות  היא תגרום לפגיעה בזכויות חולי הקורונה לקבלת טיפול שוויוני והולם בהתאם ל

 (.1996) 1996-החולה התשנ"ו

 בתי שעשו המאמצים גם, שכן. אדם חיי ומסכנת מפחידה תמונה מציירים לעיל המובאים הנתונים

 המנויים  החסרים  לאור  כעת  הפעלה  ברי  אינם,  קורונה  בחולי  לטיפול  היערכות  לשם  בנצרת  החולים

 בתי שלושת של הטיפול יכולת הרי, סוף עד תמוצא האמורה ההיערכות אם גם ,מקום מכל. לעיל

 כלל מתקרב אינו זה זעום מספר. במקביל קורונה חולי 120 -ב בטיפול ורק אך מסתכמת החולים

 ומהווה, ביותר האופטימיים התרחישים  לפי גם, האוכלוסייה של הצפוים הצרכים אחר למילוי

. על כן, הריכם נדרשים  לפעול בצורה מיידית למתן מענה מלא, התושבים וחיי בריאות של הפקרה

 הולם ומהיר לצרכים אלה.

למכונות ההנשמה החסרות, נבקשכם לעדכן לגבי המועד הצפוי לאספקת מכונות  באשר, כן כמו

 ההנשמה החסרות לבתי החולים. 

 שעות.  48בתכם בהקדם האפשרי ותוך ולאור דחיפות המצב והסכנה לחיי אדם, אודה לקבלת תש

 

 

 

 

 בוד רב,בכ

_________________

 מאיסאנה מוראני , עו"ד

 

 

 

 


