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הנותנים הודעת משרד הבריאות בדבר תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות רפואיים הנדון: 

 מענקים לרופאים המועסקים בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה

 
המענקים כי משרד הבריאות מבקש לבטל במחי יד את ההישגים המשמעותיים שהושגו באמצעות באופן מקרי  לגלותנדהמתי 

 בעבודה בפריפריה. יתרון משמעותי זהמחיקת תוך  ,שניתנו לרופאים בפריפריה
 

המבחנים למתן את הערות הציבור לתיקון משרד הבריאות מעוניין לקבל נכתב כי  ,במודעה שפורסמה על ידי משרד הבריאות
 במקצועות במצוקה ובפריפריה. ,ציבורייםתמיכה במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים בבתי חולים 

 
בכל מקום בו היא  "המילה "פריפריהמחיקת  ואכי התיקון המבוקש הנוכחנו לדעת רק לאחר עיון באתר משרד הבריאות 

 לצד מקצועות במצוקה. המופיע
 

אולם גם לאחר ביטל משרד הבריאות את המענקים לרופאים המועסקים בפריפריה במקצועות שאינם במצוקה ו 2015בשנת 
 במצוקה ובוחרים לעבוד בפריפריה. ותביטולם של מענקים אלה, נותרו המענקים לרופאים המועסקים במקצוע

 
 יפגע קשות ביכולת לגייס רופאים לפריפריה.התיקון אותו מבקש משרד הבריאות לבצע על פי ההודעה שבנדון, 

 
 שזכור לך, לאחר מאבק ארוך ומורכב, שינה משמעותית את המצב, כפי 2011שהגענו אליו בשנת ההסכם הקיבוצי של הרופאים 

ידית. יצוין, כי בשנה האחרונה הושגה גם יניצלו בתי חולים אלה מקריסה מ בבתי החולים בפריפריה. על פי דיווח המנהלים
-המרפאתיתהרפואה פריפריה צריכים לקבל מענקים, זאת, במטרה לחזק במתחילים התמחות בקהילה ההסכמה שמתמחים 

 קהילתית בפריפריה, רפואה שסובלת ממחסור קשה ברופאים, שהולך ומחמיר. 
 

 –מחסור בתחום החשוב ביותר לכל ללא תושבים בפריפריה רשאים וזכאים לקבל רפואה ברמה גבוהה ביותר ללא חסרים ו
 תחום הבריאות. חוסנם החברתי של כל תושבי המדינה תלוי בכך.

 
 .ולפגוע בחוסנה של המדינה 2011 עלולה להוריד לטמיון הישגי הסכם כעת הבריאותהחלטה זו של משרד 

 
חוסן החברתי של על הו אנו קוראים למשרד הבריאות לחזור בו מהחלטה בעלת השלכות קשות על בריאות תושבי הפריפריה

 המדינה.
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