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 המשך סיוע של חיילים למעבדות קורונה ברחבי הארץ הנדון: 

 
 214618820מס'  26.4.20סימוכין: מכתבי מיום              
              

 
 

 .מגפת הקורונה בבלימתמתמשך  אבקבחודשים האחרונים, מדינת ישראל נמצאת במ

 ולעזרת משרד הבריאות בפעולותיו. התגייסו למאמץ הלאומיבמדינה רבים צה"ל וכן ארגונים 

. התהליך נגיףב נדבקיםהוזיהוי  מעבדה ה הינה יכולת מוגברת של בדיקותמגפבהתמודדות עם החלק מהותי 

נאלצו להפסיק רפואיות רבות הראשון, מעבדות  המגיפה בגל .מעבדות שונות ברחבי הארץ 38 -כיום ב מבוצע

 ת קורונה.וולהפנות את המשאבים, כולל אנשי צוות, לבדיקאותן הן מבצעות בשגרה הבדיקות מ חלק ניכראת 

כ"א שעמד לרשותנו בעת ההתפרצות הראשונה ירד בכמותו באופן חזרת רוב המעבדות לפעילות שגרתית אם 

 משמעותי.

ח מסייע בהכנה וחיילים למעבדות השונות ככ אנו מודים לצה"ל מקרב לב על הסיוע הנדיב שנתן לנו בסיפוח

 קורונה.הבדיקות ם של ווקיד

מעבדות לא הולבצע מספר גדול של בדיקות לאבחון קורונה את מערכת הבריאות  מחייב מצב התחלואה כיום

 .מחסור בכוח אדםעקב  בדיקות השגרתיותביצוע היחד עם עומס הבדיקות להתמודד עם  מצליחות

דינה להתמודד עם מצב החירום סייע לממבדיקות ה זרה בביצועלעומעבדות ה לטובתל "הגיוס של חובשי צה

 שהוקצו לעבודה במעבדות וציינו  חייליםהעבודת על חיובי ת נתנו משוב מנהלי המעבדו. חשוב לציין כי החדש

 במילוי התפקיד שניתן להם.במשימות ו לסייע ישותםחהגבוהה שלהם ונ למידההיכולת לטובה את מסירותם, 
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ואף ביצעו התאמות  וסמכותהמהמעבדות, בסיוע משרד הבריאות, ממשיכות במאמצי גיוס עובדים במעבדות 

לאייש את המעבדות. עם  אנשים אחרים בעלי ניסיון רלוונטילרגולטוריות מסוימות המאפשרות לסטודנטים ו

משמעותי של כ"א המחסור הלאומי בעובדים מוסמכים, מאמצים אלה טרם הצליחו לייצר נפח עקב זאת, 

 לטובת המשימה.

כה לשלושה חודשים לתכנית הרפואה הצבאית על מנת אנו מבקשים את המשך הסיוע של צה"ל, להעניק האר

 .רך לכמות הבדיקות הנדרשתם ולהעלאפשר זמן רב יותר למעבדות לגייס כוח אד

 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 

 
 

 העתק:
 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 למנהל הכללי , המשנה פרופ' איתמר גרוטו
 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר

 הרפואה  חטיבתד עזרא, ראש ד"ר ור
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש, ארז אוןד"ר 

 עו"ד טל וינר שילה, עוזרת ראשית, הלשכה המשפטית 
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 אש שירותי בריאות הציבורד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ר
   למעבדות המחלקה ישי, מנהל רותי ר"ד

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות   
 יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה  נוף, 

 פואי בקופות חוליםמנהלי אגף ר
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
 י המעבדות המבצעות בדיקות קורונהמנהל

 המכלולצוות מנהל , אל"מ )מיל'( ערן זליג
 צוות המכלול, רס"ן )מיל'( עירם אמתי


