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 לכבוד:

 חברי האיגוד לכירורגיה פלסטית אסתטית
 מנהלי חדרי ניתוח במגזר הפרטי

 
 שלום רב,

 הנדון: ביצוע טיפולים וניתוחים אסתטיים בזמן משבר הקורונה - חזרה לשגרה.

 בסימוכין - הודעת האיגוד בתאריך 18 במרץ 2020

 

 

.12020 במרץ 18 ב דחופה שאינה מפעילות מרצון לחדול לחבריו המליץ             האיגוד
המערכת משאבי על יעלו הרפואיים הצרכים שבו ארצי לאירוע צפי בגלל             וזאת

 הרפואית.
הישראלית,2. בחברה אחראים מגזרים של והענות הבריאות משרד לפעולות           תודות

המיידית והסכנה שטוחה ההדבקה עקומת ניתוח, וחדרי האיגוד חברי           לרבות
 חלפה.

בסכנה3. מדובר הקורונה, לוירוס יעיל טיפול או חיסון ימצא אשר עד כי              מסתמן
לוירוסים בדומה החיים שגרת לתוך קיומה את להטמיע שיש כרונית            נגיפית

 "ותיקים" אחרים.
על4. העולה זמן לפרק הפרטי במגזר הרופאים מרפאות סגירת כי סבור             האיגוד

כלכלי בנזק מלווה בישראל, הכלכלית הפעילות מהפסקת כחלק ימים           חודש
 עתידי ממשי. ללא מערכת כלכלית פעילה לא תהיה מערכת רפואית.

בגודלה5. העולה חדשה ולאומית אישית קיומית סכנה בעצמו מהווה זה            נזק
  ובחומרתה על הסכנה הקיומית (הנמוכה מאוד) הקשורה לנגיף הקורונה.

בהרחבה6. נדון סיכון לקבוצת הנזק מול בכללותו לציבור כלכלי נזק של             הנושא
בסוגיית וגם נדרים) בבלי, (תלמוד העיר" בני של "מעיין במודל העברי             במשפט
ר' טנדלר, משה ר' (מהר"ן), מגירונדי (ר' הפוסקים רוב מסקנת שבויים.             פדיון
מסויים סיכון על גוברים הארוך בטווח כלכליים שיקולים כי הייתה            דיכובסקי)

 בטווח הקצר.
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לחבריו,7. ממליץ ואסתטית פלסטית לכירורגיה הישראלי האיגוד לזה,          בהתאם
בהדרגה לחזור מרצון, השבתה של חודש בתום פרטיים, ניתוח חדרי            ולמנהלי
/ להנחיות בכפוף 2020 באפריל 19 מ החל הפרטיות מרפאותיהם את             ולהפעיל

 סייגים והגבלות המדינה.
 האיגוד ממליץ להקפיד על הכללים הבאים:8.

 מיגון של הצוות המטפל.8.1.

 מיון ראשוני בשערי המרפאה (קבלת אנמנזה קצרה  ומדידת חום).8.2.

 מיגון של הפונים למרפאה.8.3.

 שמירה על ריחוק בזמן ובמקום בשטח המרפאה.8.4.

בשעות8.5. רקע) ומחלות גיל (מבחינת מוגבר בסיכון מטופלים של           זימון
 נפרדות.

לפי8.6. אנדמיים שאינם אזורים / ערים / משכונות לפונים הטיפול            הגבלת
 קביעת המדינה.

 העדפה של טיפולים קצרים ובעלי שיעור סיבוכים נמוך.8.7.
 

  בכבוד רב,
 דר' מאיר כהן

 יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית
 העתקים:

 פרופ' חגי ציון - יו"ר ההסתדרות הרפואית
 פרופ' גידי פרת - יו"ר המועצה המדעית

 עו"ד לאה וופנר - מזכ"ל הר"י
 ד"ר תמי קרני - יו"ר הלשכה לאתיקה בהר"י

 מר משה בר סימן טוב - מנכ"ל משרד הבריאות
 ד"ר סיגל ליבראנט טאוב - ראש אגף רפואה כללית

 גב' רות פרויד - מנהלת מחלקת הבקרה של חדרי הניתוח
 עו"ד אילנה מושכל - מנהלת מחלקת תביעות - מדנס חברה לביטוח

 
 

 ד"ר רועי ענבר גזבר האיגודד"ר רון עזריה מזכיר האיגודד"ר מאיר כהן יו"ר האיגוד
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