
 
 

 

י   טופליםאנו עושים הכול על מנת שמ  .ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות לשיקול דעת רפואי   פגעו ילא 
 .   נאלץ לנקוטמהצעדים הארגוניים ש 

 .לטפל בוהרופא חייב   דיחוי  איננו סובלדחוף ו ואה  באם מצא הרופא כי הטיפול במטופל

רופא,   ידי  על  להיבדק  זכאי  מיון  לחדר  המגיע  מטופל  הטיפול  כל  הרופא  יהא  המשך  של  דעתו  שיקול  פי  על 
 בחדר מיון.  

להפנות את המטופל   יש  רפואי אחד  מוסד  במסגרת  טיפול מסוים  להעניק  ניתן  לא  כלשהן  ומסיבות  במקרה 
 להמשך טיפול במוסד רפואי אחר.

 עדת החריגים בהר"י ואו לו ה"חעדת החריגים בבי ובכל שאלה או אי בהירות יש לפנות לו
 03-6100440/523בטל: 

 
 

 

   וחג. במתכונת שבתהחולים ו בתי בעת שביתה כללית יופעל  .1

 מהבוקר וממשיכים  את התורנות עד למחרת. לעבודה תורנים מגיעים ▪

בשעה  כוננים   ▪ בעבודה  המחלקתית(  07:30או    07:00)  08:00מתייצבים  השעות  למסגרת    בהתאם 
   בבית החולים בהתאם לצורך.ונשארים 

  ינם מתייצבים לעבודה. יתר הרופאים א  ▪
 

חירום:  -  מקרים דחופים .2 דיאליזה    טיפולי  נמרץ, חדרי מיוןדחופיםשירותי  ההבהרה  )ראה    , טיפול 
 כפי שניתנים במתכונת שבת וחג, כך גם יינתנו במהלך השביתה.,  פגיותו , חדרי לידה (מטה

  : מלר"ד -הבהרה
 .  בימי שביתה מלאה, המלר"דים עובדים במתכונת שבת מתוגברת

על האורגני,  והצוות  סטאז'רים  ע"י  יינתן  המלר"ד  -התגבור  מנהל  דעת  שיקול  ועד  פי  עם  ובתיאום 
אשר תשקול  בכל מקרה חריג ניתן לפנות לוועדת החריגים המקומית בבית החולים הרופאים המקומי. 

 . האם לתגבר ברופאים נוספיםותיתן החלטתה  
 
 יופנו לוועדת החריגים.  :פרוצדורות וניתוחים .3
 
 :  טיפולים שוטפים במכונים ומחלקות אשפוז יום .4

 . למלר"דבעת שביתה כללית לא יינתן טיפול. מקרים דחופים יופנו   ▪

 טיפולים כירורגיים באשפוז יום דינם כדין חדרי ניתוח.  ▪
 
 שובתות.  –מרפאות חוץ בבתי החולים   .5
 
 ישבות בימי שביתה כללית.  :אשפוז יום פסיכיאטרי .6
 
 חריגים.  לוועדתיופנו  :הפריה חוץ גופית I.V.Fטיפולי  .7

 
 
 
 

 

 10.5.21שביתה כללית    – הוראות בזמן צעדים ארגוניים

 ים:החול ישביתה כללית בבת



 
 

 ועדות רפואיות:   .8

 שובתות  -ועדות רפואיות וועדות הביטוח הלאומי  ▪

 דינן כדין עבודה בשבת.  -  ועדות להפסקת הריון ▪
 

 :אונקולוגיה .9

 יבוצעו באישור ועדת חריגים.  -ניתוחים אונקולוגיים   ▪

 ללית.יבוצעו כרגיל בימי שביתה כ - טיפולים אונקולוגיים ▪

 תהיינה סגורות בימי שביתה כללית. -  מרפאות אונקולוגיה ▪

ו לחולים המאושפזים  כל  יתנו שירותים קודם  כל    .למקרים דחופיםהמכונים והמרפאות  יש לרכז את 
את   לאשפז  יש  חיונית,  הבדיקה  בהם  במקרים  פתוחים  והמכונים  המרפאות  בהם  לימים  הדרישות 

 . החולים במחלקות האשפוז

 

 

 . השביתה תשבותנה מרפאות הקהילה של קופות החוליםבמסגרת  •
 

 : לא נכנסים לגדר השביתה

 מכוני גסטרו לפעולות שלא ניתן לדחות )להבדיל ממרפאות גסטרו אשר שובתות(  ▪

 טיפולי יום  ▪

 אונקולוגיה  ▪

 סקירות מערכות מאוחרות לנשים בהריון  ▪

 IVFטיפולי  ▪

 תפעל מרפאה ראשונית תורנית אחת.  גדולה עירבכל 

השב • העובדים  במסגרת  רופאים  ביה"ס,  רופאי  הבריאות,  בלשכות  העובדים  הרופאים  ישבתו  יתה 
 במשרדי ממשלה ובמוסדות רפואיים אחרים וכן רופאים הממלאים תפקידים אדמיניסטרטיביים.

 
 

 
לא נכנסים    –מנהלי בתי חולים, רופאי צה"ל, משרד הביטחון, משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר  ם,  מנכ"לי

 . לגדר השביתה
 

 ובאפליקציית הר"י       יו"ר ועדי הרופאים.  נבקשכם להאזין ולהיות קשובים להודעות הר"י בתקשורת
 

 .03-6100400בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת ניתן לפנות לחמ"ל הר"י בטלפון 
 
 
 

 

 

 :בקהילהשביתה כללית 


