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 לכבוד 

 מנכ"ל משרד הבריאות

 טוב,ן סימ ד"ר משה בר

 

 א"נ.,

 

 רפואיים גורמים לסיבוכים רפואיים תנאי ההעסקה של מתמחים הנדון: 

  ואף למקרי מוות בקרב חולים

 

ית משמעותית את שעות התורנות תנועת אומ"ץ  קוראת לממשלת ישראל ולמשרד הבריאות  להפח

ים בבתי החולים ובעיקר כאשר מדובר במגפת רופאים המתמחים במקצועות הרפואה השונהשל 

 הקורונה.

מחאת המתמחים והאיומים בשביתה מקורה בשעות עבודה הנחשבות לבלתי סבירות ובלתי 

עסקינן בעבודה רגישה הנעשית מטפלים בבריאות הציבור, שמדובר ברופאים הבעיקר כש אנושיות

י רב  ושמטרתה הצלת חיים ושדורשת, לצד מומחיות, בעיקר ריכוז  מרבי תחת לחץ נפשי ופיס

 וערנות.  

שעות רצופות כמעט ללא מנוחה משמעותית, אינן מאפשרות לאף אדם  26ידוע שמשמרות בנות 

כשהם רדומים שהם נאלצים לעבוד ך רופאים המלינים על כ ניתן להבין לתפקד ביעילות, ואכן

 ם יכולים לספק, לצערם, מענה ראוי לצרכי החולים בבתי החולים.ואינ מתוסכלים ועייפים,

שעות רצופות כמעט ללא מנוחה משמעותית, אינן מאפשרות לאף אדם  26שמשמרות בנות כאמור, 

כשהם רדומים שהם נאלצים לעבוד ך רופאים המלינים על כ ניתן להבין לתפקד ביעילות, ואכן

 אוי לצרכי החולים בבתי החולים.לצערם, מענה ר ם יכולים לספק,ואינ מתוסכלים ועייפים,

ע האינטנסיבית הנדרשת  בעבודה בבתי חולים המצב מחמיר עוד יותר. להבדיל מיתר קעל ר

חוסר יעילות בתורנויות  בבתי חולים  משמעותו במקרים לא מעטים, כעדות המקצועות, 

בגלל מים לחולים רק הנגרואף מקרי מוות  סיבוכים רפואיים מיותריםבשל הרופאים עצמם, 

ראת לממשלה ולמשרד ץ קו"אשר על כן, תנועת אומעייפות ותשישות הרופאים המטפלים.

במו"מ למען תורנויות  אנושיות  , לאלתר,לקראת דרישות הרופאים המתמחיםהבריאות לבוא 

 ם ולרווחת המתמחים. החולי - וסבירות  לטובת האינטרס הציבורי

 

 ,בכבוד רב       
 

 פליצ'ה )פנחס( פלד   "ר מאיר מונסליזהד  
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 :העתקים

 יו"ר ועדת הקורונה -ח"כ עופר שלח 

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 ייו"ר הצוות הרפוא -ד"ר משה גורדון 

 יו"ר הצוות החברתי –אילנה דלפרי 

 והנהלת מחוז הצפוןאומ"ץ לת חברי הנה

 המועצה הציבוריתחברי 

 


