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 במערכת הבריאות תקני הרופאיםהנדון: 

 

 .שניתן יהיה להתמודד עם המגיפהעל מנת רופאים  תקני 600 בשל משבר הקורונה ונוכח דרישותינו, נוספו לבתי החולים 

טיפול נמרץ והרדמה ואולם ספות המטפלות בחולי קורונה כגון ותקנים אלה הוקצו למחלקות הקורונה ולמחלקות נ
 דינה ובשל כך לא ניתן להקצותם כתקנים קבועים.בטענה כי לא הועבר תקציב מ ,הם לא הוכנסו לבסיס התקציב

הובא לידיעתנו כי בתי , הרי שלאחרונה, 2021יוני לחודש עד אלה יוותרו במערכת שתקנים על אף הבטחת האוצר 
למנוע קליטתם של רופאים חדשים במקומם של רופאים שפרשו או רופאים שסיימו עבודתם, לרבות החלו החולים 

 פואיים שאינם מקצועות הקורונה.במחלקות ובמקצועות ר

התנהלות זו, חמורה היא לאין שיעור ויש בה כדי לפגוע באופן משמעותי בבריאות הציבור תוך יצירת עומסים רבים 
 בבתי החולים, הארכת זמן ההמתנה לתורים ופגיעה בשירות הניתן למטופלים.

יתר על כן, מניעת קליטתם של רופאים חדשים למוסדות הרפואיים, יש בה כדי לפגוע ברופאים שסיימו את לימודי 
  כוח אדם רפואי ם תחילת התמחותם במקצועות השונים ועולה כדי "בזבוז"ממתינים לתקנים לשוהרפואה והסטאז' 

  .שעה שקיים מחסור ברופאים

 כאילו משבר הקורונה חלף הלך הוא. התחלואה עדיין פושה במקומותינואל לה למדינת ישראל להתפס לשאננות 
אך לפני יומיים דווח על כניסתו של הוריאנט ההודי  והחשש מהווריאנטים השונים רב ומשמעותי הוא יותר מתמיד.

 עם הסרת המגבלות בנתב"ג.למחוזותינו לישראל ווריאנטים נוספים עשויים חלילה להכנס 

בקשר עם כמו גם עם עומסים שהצטברו  ,תחלואה משנית של הקורונהעם גם להתמודד  ם נדרשיםהרופאילכך, מעבר 
 עקב משבר הקורונה. שלא טופלו במועדן, תחלואות אחרות

ים בפרט, תקני הרופאים יהיה בה כדי לגרום לנזק למערכת הבריאות בכלל ולציבור המטופל 600לפיכך, גריעתם של 
 ועל כן יש להותירם כתקנים קבועים במערכת.קל וחומר בתקופה קשה זו, 

בהנחיותיכם בדבר ובבתי החולים ימשיכו וימנעו קליטתם של רופאים חדשים למערכת הבריאות כדי לעמוד ככל 
 .לשקול צעדים ארגונייםבידי הרופאים אלא יהיה מנוס לא התקנים שנוספו,  600 לגריעתם ש

 

 , כבוד רבב             
 

 פרופ' ציון חגי
 ההסתדרות הרפואית בישראליו"ר 

 
 

 



 
 :יםהעתק

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 מר יוגב גרדוס, מ"מ הממונה על התקציבים במשרד האוצר

 , ראש מנהל בריאות במשרד הבריאותד"ר ורד עזרא
 הבריאותמר קובי צורף, ראש מטה שר 

 גב' נועה היימן, רכזת תחום בריאות, משרד האוצר
 מנהל אגף כלכלה, משרד הבריאות מר חיים הופרט,

 סגנית ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות שירה ארנון, רו"ח
 משרד הבריאות, , ראש חטיבת בתי החולים הממשלתייםדודו דגןד"ר 

 שירותי בריאות כלליתד"ר אורלי וינשטיין סמנכ"לית חטיבת בתי החולים, 
 סגני יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

 מנהלי בתי החולים
 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל


