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 לכבוד

 כלל הרופאות והרופאים
 

 ם ובתדרוכים לעיתונאים"בעצרת האו ישראלראש ממשלת נאום  הנדון:
 

 ,רופאות ורופאים יקרים
ודווקא במקום שהיה צריך לפאר קו אדום, שלא האמנו שנגיע אליו במדינת ישראל,  נחצהבחג שמחת תורה  דווקאלצערי, 

וכאילו לא די בזאת, תדרוכי העיתונאים נאום להתקפה חסרת בסיס וחסרת סיבה נגד בכירי משרד הבריאות. ה ולהלל, הוקדש
 ניוז על עמדות מקצועיות.-ר פייקוזיפוביטול המומחיות  ל במקצועיות,וזלז  ;בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פניםנעשו 

  
באתיקה הרפואית שלה אנו  'כבולים'אנו עומדים על עמדתנו המקצועית לטובת המטופלים, ואנו מסתכם בכך ש כל חטאנו
רופאים שמקצועיותם ומומחיותם לא הוטלה עד כה בספק, שהיו מוכנים להקריב את עצמם ואת משפחותיהם,  מחויבים.

עבדו לילות כימים בתנאים לא תנאים בהתמודדות עיקשת מול נגיף של המאבק במגפה. רופאות ורופאים ש ולהוות חוד החנית
וכאילו לא די בכך, מזה מספר חודשים שרופאים מומחים בתוך משרד הבריאות מתעתע שמזמן לנו הפתעות ואתגרים בלי סוף, 

מקצועיות למען האזרחים במדינת ישראל. אנו בהסתדרות ומחוצה לו מותקפים על לא עוול בכפם, ורק בשל הבעת עמדותיהם ה
 פרייס. -הרפואית פעלנו על מנת להפסיק את ההסתה נגד הבכירים במשרד הבריאות ובעיקר כנגד ד"ר שרון אלרעי

 
מתוך כל זה  –שבתוך שנה וחצי עברנו ממטסי הצדעה ומחיאות כפיים במרפסות, לקמפיינים שמתנהלים על חשבוננו  תמוה

 .ים שברור שטובת בריאות הציבור אינה בראש סדר העדיפויותמניע
 

הרופאים והרופאות, בשונה מהפוליטיקאים, מחויבים לשבועת הרופא ולאתיקה מקצועית. נשבענו להילחם על חייהם של בני 
 אדם בכל מחיר, וכך נעשה תמיד. גם בשולחן הניתוחים וגם סביב שולחן הדיונים. 

 
עשרות טלפונים מרופאים מרחבי העולם, המבקשים לדעת מדוע ממקום שמערכת הבריאות והרופאים מאז ועד היום קבלתי 

 כזאת. נחשבים למומחים מהשורה הראשונה, דווקא הם זוכים להתקפה
במהלך החג ועד היום קיבלתי עשרות, אם לא מאות, פניות של רופאים שמבקשים לשמוע את קולה של ההסתדרות כמו גם, 

 הרפואית.
 

עליה.  אני מודיע כאן לכל אחת ואחד: יש לכם את מלוא הגיבוי של ההסתדרות הרפואית להשמיע את עמדתכם וגם לעמוד
אנחנו לא ניגרר לפוליטיקה גם אם מישהו מתעקש לגרור אותנו אליה. אולם אם יגררו אותנו למאבק על עצמאותנו המקצועית, 

 .אנחנו נהיה שם מאוחדים וחזקים מתמיד
 

 ף מספר ראיונות שנעשו עמי הבוקר.אני מצר
 

, לכתוב לי ואנו נודיע על המשך צעדינו בשבועות מאויםים שמרגיש עצמו נפגע או ות והרופאאני קורא לכל אחד מהרופא
 הקרובים.

 
 בברכה, 

 
  פרופ' ציון חגי

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל


