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 לכבוד

 פרופ' אליאס טובי, מנהל בית החולים האיטלקי

 חיפה

   zion.org.il-elias.toubi@b באמצעות דואר אלקטרוני

 

 

 

 של בית החולים האיטלקי בחיפה צו סגירה לחדרי הניתוחהנדון: 

 

 

אני מורה על סגירת כל חדרי הניתוח בבית החולים האיטלקי  1940א לפקודת בריאות העם 25בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 בחיפה. צו זה אני מוציא כי חדרי הניתוח הנ"ל מתנהלים בדרך שאינה לטובת בריאותם של המנותחים בו.

בקרה של צוות רב מקצועי של משרד הבריאות אשר בקר בבית החולים האיטלקי, למסקנה זו הגעתי בעקבות ממצאי ה

 .16.6.15-במסגרת בקרת רישוי לחידוש רישיון ההפעלה ב

העלולים לפגוע בבטיחות המטופלים ובבריאותם. הליקויים החמורים בחדרי הניתוח בביקור נמצאו כשלים חמורים 

טאוב, -של ד"ר סיגל ליברנט 21.6.15מיום בדוח הראשוני ם אלו מפורטים תשתיות חדרי הניתוח ובניהולם. ליקוייבהנם 

זה דוח ראש אגף רפואה כללית ורות פרוינד, מנהלת מחלקת הבקרה באגף רפואה כללית של משרד הבריאות בירושלים. 

 , יחד עם ההזמנה לשימוע בעניין האפשרות שאוציא צו סגירה לחדרי הניתוח.22.6.15-שלחתי אליך ב

נתת מענה שהנו פתרון חלקי בלבד, בעיקר לליקויים הפחות מהותיים שנמצאו בבקרה. לא נתת מענה לבעיות  ימועבש

למשמעות החמורה של המצב הנוכחי והסכנה הנובעת ממנו חשיבות מספקת  ניכר מתשובותיך שלא המהותיות שנמצאו.

חלפו כשבועיים ממועד הבקרה ועד למועד על אף שו. חלק מהליקויים נמצאו בבקרה קודמת ולא טופל לבריאות הציבור.

 .השימוע מפירוט התיקונים שמסרת עליהם במהלך השימוע עולה כי מרבית הליקויים טרם טופלו

באיזון השיקולים הגעתי  בקשתך במסגרת השימוע ליתן ארכה בת כחודש וחצי לתיקון הליקויים הינה בלתי סבירה.

גרם ישעלולה לה ור גוברת על האינטרס הכלכלי והפגיעה במוניטין של בית החוליםלמסקנה שהשמירה על בריאות הציב

 לפיכך, אני מוציא את צו הסגירה. .מהוצאת הצו

 ועד ביטול צו זה. 30.6.15חדרי הניתוח לא יפעלו החל ממחר, 

ם לערור על הצו בפני שר הבריאות. אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע צו אתה רשאי בתוך שלושה חודשים מהיו

 הסגירה.

 בכבוד רב,    

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

 רופא המחוז              
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 העתק:

 פרופ' ארנון אפק, מנכ"ל משרד הבריאות.

 ד"ר בעז לב, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות.

 ל(, משרד הבריאות.ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל הרפואה )בפוע

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור.

 הראל, היועצת המשפטית של משרד הבריאות.-עו"ד מירה היבנר

 ד"ר דרור גוברמן, ראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים, משרד הבריאות.

 טאוב, ראש אגף רפואה כללית בפועל, משרד הבריאות.-ד"ר סיגל ליברנט

 פרוינד, מנהלת מחלקת בקרה, אגף רפואה כללית, משרד הבריאות.רות 

 ד"ר יהונתן דובנוב, סגן רופא המחוז.

 ארי, היועצת המשפטית, כאן.-עו"ד שירי בן

 , דוברת משרד הבריאות.גרינבאום-עינב שומרון
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