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  לכבוד
 ניצן הורוביץ מר

 שר הבריאות 
 

 נכבדי, 

 2022 - 2021לשנים  תקנות ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים טיוטת  הנדון:

 

ואין לנו אלא להצר על אופן הניסיונות החוזרים ונשנים לפגוע בשירותים   נדהמנו לקרוא את טיוטת התקנות שבנדון 
  .מנהלי בתי החולים העומדים בראש המוסדות הרפואייםבהרפואיים הניתנים לציבור המטופלים בישראל כמו גם  

עקב בשנתיים האחרונות  הציבורית מצוייה זה שנים רבות בגרעון תקציבי שהלך והחמיר  הבריאות  כידוע, מערכת  
 משבר הקורונה.  

החולים בשל  דווקא   בתי  למנהלי  ולאפשר  הציבורית  הבריאות  מערכת  את  לחזק  כי  היה  ראוי  הקורונה,  משבר 
הרפואיים ועל פי האתיקה   עקרונותבהתאם ללהמשיך ולפעול  האמונים על תפעולם השוטף של המוסדות הרפואיים,  

 שירותים רפואיים הולמים ומקיפים לכלל אזרחי ישראל. יתן, על מנת ל הרפואית הנדרשת

למרבה הצער, התקנות שבנדון לא זו בלבד שמצרות באופן משמעותי את סמכויותיהם של מנהלי בתי החולים אלא 
ומעמידה  ליים ומתוך חשש לחריגה מתקציב לקבל החלטות רפואית על בסיס שיקולים כלכלאלץ אותם  יש בהן כדי  

 לדין משמעתי. 

מנהלי בתי החולים אינם מתעלמים מהתקציב ומהאיתנות הכלכלית של בתי החולים ועושים מאמצים ויודגש:  
  השיקול הרפואי וטובת המטופל. על חשבון וובלבד שלא יבוא ,עילאיים לעמוד בתקציב

לעיל,   באמור  לפגוע  שינומבלי  כדי  יש  התקנות  שבטיוטת  החולים   יהרי  בתי  מנהלי  של  עבודתם  בתנאי  מהותי 
קיים משא לומאליו מובן כי בגין כל שינוי כאמור אותו מבקשים משרדי הבריאות והאוצר לעשות, יש    ובזכויותיהם

לא ניתן לבצע שינויים כאמור שום מקרה  ב. ומתן עם הר"י ולקבל את הסכמתה בהיותה הארגון היציג של הרופאים
 על פי חקיקה חד צדדית. לא כל שכן  ו חד צדדית של המעסיק   ותעל פי החלט

, נבקשכם לזמן ישיבה דחופה בנושא על מנת שניתן יהיה לגשר על תת תקצובה של מערכת הבריאות ולאפשר לפיכך
מקצועיים רפואיים ואתיים לטובת מערכת הבריאות על פי על פי שיקולים    למנהלי בתי החולים להמשיך ולפעול

 בכלל וציבור המטופלים בפרט.

ההסתדרות הרפואית לא תאפשר פגיעה במטופלים במערכת הבריאות או העמדת המנהלים במצבים אתיים בלתי 
 אפשריים.

 ההסתדרות הרפואית תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה להגן הן על המנהלים והן על המטופלים.

 
  ,בכבוד רב
  

 פרופ' ציון חגי 
 בישראל  הרפואית ההסתדרותיו"ר  
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 :  יםהעתק

 ח"כ עידית סילמן, יו"ר ועדת הבריאות בכנסת 
 מנכ"ל, משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, 
 הממונה על התקציבים, משרד האוצר מר יוגב גורדוס, 

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר 
 סגני יו"ר הר"י 

 איגוד מנהלי בתי החוליםועד 
 י "הר  מזכירות חברי

 כ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל נעו"ד לאה ופנר, מ 


