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 רופאות ורופאים יקרים,

 

ההסתדרות הרפואית בחנה את סוגיית מתכונת העבודה ואורך התורנויות וקבעה לאחר בחינה מעמיקה ומקצועית של למעלה 
לשינוי מתכונת עבודת הרופאים. אנו מחויבים לכך במסגרת מו"מ קיבוצי מול המדינה ולמעשה כבר התחלנו  משנה כי יש מקום

לנהל אותו בשבוע שעבר. אנחנו מובילים את השינוי באופן אחראי, ובימים האחרונים התחלנו ברצף של מפגשים עם רופאות 
 קרוב.ורופאים מהפריפריה שיהיו החלוצים לפני המחנה כבר באפריל ה

ההסתדרות הרפואית שמחה על הנעת תהליך קיצור התורנויות ושינוי מתכונת עבודת הרופאים ומברכת על החלת המתווה 
 אנו דורשים שמסקנות הועדה העליונה יאומצו במלואן. בבתי החולים בפריפריה תחילה.

 
יש ללבן מספר סוגיות שנותרו ללא על מנת שהשינוי המבורך יתבצע כראוי ובצורה שתיטיב עם מערכת הבריאות בכללה, 

  מענה:

 
קיים פער בין היערכות משרד הבריאות לבין הצרכים הנדרשים לבתי החולים, ומספר התקנים  – איוש התקנים .1

 המוקצים .

 

תורנויות בחודש, כפי שמתחייב מההיתר הכללי. בלי תקנים  6יש לעמוד במגבלה של  – תורנויות בחודש  6המטרה  .2
 נוספים לשם כך, איכות ההכשרה וההתמחות יפגעו בצורה משמעותית.

 

לא נקבעה מתכונת עבודה בסופי שבוע, דבר אשר משפיע בין היתר גם על כמות התקנים  – מתכונת עבודה בסופי שבוע .3
 הנדרשת.

 

לא נסכים לפגיעה בשכר המתמחים וחשוב לדעת את המשמעות - ם בעקבות קיצור משך התורנותשכר המתמחי .4
 התקציבית של כל שינוי בשכר.

 

גיוס רופאים בפרק זמן כל כך קצר, במיוחד בבתי החולים בפריפריה  –סד הזמנים קצר ואיננו ראלי לתפעול המחלקה  .5
מעבר לאיוש התקנים יש להכשיר רופאים צעירים,  .ריאליללא תמריצים, הוא לא שגם כך מתקשים לגייס רופאים 

 וכידוע זמן ההכשרה של רופא נמשך חודשים רבים ואף יותר.

 

 כל תוספת תקינה צריכה להיות מלווה בתוספת תקציבית. – תוספת תקציבית לכיסוי התקנים הנוספים .6
 
 



 
 

 

עד לאיוש התקנים החדשים, אנחנו סבורים  –דרישה לתוספת תומכי רפואה  להקלת העומס על הרופאות והרופאים .7
כי יש צעד שניתן וצריך לבצע לאלתר כדי להקל על עבודת המתמחים: גיוס עוזרי רופא, אנשי אדמיניסטרציה, אח/ות 

דבר שיפחית מאוד מהעומס על התורנים, יאפשר להם להתמקד בטיפול  –נוספ/ת במשמרת לילה, ורופא תורן נוסף 
 שניתן במהלך התורנות. הרפואי ואף לנוח ככל

 

כידוע, מערכת הבריאות בישראל הינה אחת מהטובות והמובילות בעולם, וזאת בזכות רמת ההכשרה שניתנת בארץ, המקנה 
 . על זאת אין באפשרותנו ואין בכוונתנו להתפשרהצלחה גדולה גם בזירה הבינלאומית. 

על מנת לשפר את תנאי הרופאות והרופאים, בכירות ובכירים, מתמחות ומתמחים.  ההסתדרות הרפואית תמשיך לעשות הכל
                                                               נעשה זאת בשיתוף כולכם ובשקיפות, ולא פחות חשוב: באחריות.

 
 
 

 ,בברכה
 

 פרופ' ציון חגי
 בישראל יו"ר ההסתדרות הרפואית

 

 

 

 

 

 
  :םהעתקי

 סגני יו"ר הר"י
 חברי מזכירות הר"י

 מנהלי בתי חולים
 יו"ר איגודים מדעיים
 מנהלי קופות החולים


