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ריבוי תחלואה ועומס גובר על מערכת הבריאות

,  בעיקר בנוגע לבדיקות המתבצעות בישראל, אנו עדיין מתגברים על בעיות בהזרמת הנתונים
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1046853/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf
https://www.ft.com/content/28be9d3f-0b12-4c33-bda9-fbff375c0b7e
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