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 הקורונהנגיף  -היערכות המעבדות הרפואיות לעומס בדיקות אי  הנדון:
 

מעבדות היא שמשרד הבריאות בהתלבטתי אם יש טעם בכלל להעלות את הדברים על כתב, כי התחושה אצלנו 
המערך המעבדתי. מזלזל בנו, העובדים במעבדות, לא מתעשת. לא לומד שום לקח, יש נכשל פעם אחר פעם בניהול 

סביבי חברים למקצוע, שאומרים שחבל על המאמץ לנסות שוב להאיר על הכשלים, ולהתחנן לתיקון, ואין סיכוי 
 לשינוי ולתחילת ניהול אירוע הקורונה מבחינת המעבדות בארץ.

שגורמת  של המשרד,להלן תמצית ההתנהלות הכושלת  לב מתפוצץ מכעס. ובכל זאת, החלטתי לכתוב, אחרי שה
 משאבים יקרים ומסכנת את בריאות הציבור.זמן, לבזבוז 

, חוץ מאשר פועלבאלא ש בהיקף רחב. ,מדיניות לביצוע בדיקות בתקשורת(, נאמר)כך היתה  פרצה הקורונהמאז 
  .החלטההמתאימים ליישום לא ננקטו ע"י משרד הבריאות צעדים ה הכרזות בתקשורת,

הבריאות משרד ללא תמיכת  ,לקליטת דגימות קורונהנערכו באופן עצמאי בארץ כל המוסדות הרפואיים ב
 .אנשי המשרד! בהתנגדותאפילו ובמקרים רבים 

 . משרד הבריאות לא איפשר ניצול כל המשאבים הקיימים במדינת ישראל
 שגוי של תוצאות. גרם לדיגום שגוי, פסילת דגימות, ודיווחזה 

 כדי לאפשר תוצאות איכותיות ומהירות. ,משרד הבריאות תוכנית עבודה למעבדותבנה לא מאז אפריל 
אנשי המשרד אך מנגד  ,לקטיעה של שרשרת ההדבקה ,וצאות מהירותתחשיבות בדיקות ו לעאין עוררין 

 .המשרד מבטל אותן, ואז סיכוםלאחר  ,החלטותמתקבלות  .בפליק פלאקמולנו  יםמתנהגו נוב יםמתעתע

חלק גדול מהדגימות ממתין לפענוח, בגלל עומס עבודה, חלק מהן לא יהיה ניתן לבצע כלל, כי יש גבול לתוקף 
הבדיקות, חלק מהמעבדות בעומסים כבדים, וחלק ממתינות לדגימות ימים רבים ואז פתאום מקבלות מאסה 

, שכוח האדם במעבדות, לא מסוגל לבצע את כל מה שבטוח. אדירה של בדיקות בבת אחת. אין אחידות וסדר
 הבדיקות. לא של הקורונה, ולא יתר הבדיקות השוטפות במערכת הבריאות.

המחסור בכח אדם, והצורך בתוספת שעות עבודה ובהרחבת שעות הפעילות של המעבדות בעת מגיפה, ידוע ומוכר 
 . למשרד הבריאות. אני מאמינה, שאתה מודע לחומרת המצב

 בריאות הציבור., והיא רולטה רוסית בהינה חסרת אחריותהזו תנהלות הני להודיעך כי המשך היהר
 

  ומהפלונטרלצאת מהמצוקה בהולה, ולסכם על פתרונות אני מבקשת לקיים איתך פגישת עבודה 
 
      כבוד רב,ב
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