
 

 

 

 הוראות בזמן צעדים ארגוניים

לא  טופליםאנו עושים הכול על מנת שמ .ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות לשיקול דעת רפואי
 .  מהצעדים הארגוניים שיינקטו פגעויי

 .איננו סובל דיחוי הוא חייב לטפל בוהינו דחוף ו באם מצא הרופא כי הטיפול במטופל

המשך הטיפול על פי שיקול דעתו של הרופא , אי להיבדק על ידי רופאכל מטופל המגיע לחדר מיון זכ
 . בחדר מיון

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

י או "החריגים בהר עדתבכל שאלה או אי בהירות יש לפנות לועדת החריגים בבית החולים או לו
 .י"של הוועד בהרהקשר  תלאש או 30-0033705 -בטל ל"לחמ

 שביתה כללית

 :שביתה כללית בבתי החולים

   .וחג במתכונת שבתבעת שביתה כללית יופעלו בתי החולים  .1

 מהבוקר וממשיכים  את התורנות עד למחרת לעבודה תורנים מגיעים. 

  (בהתאם למסגרת השעות המחלקתית ::00או  ::00) ::80מתייצבים בעבודה בשעה כוננים 
  .בבית החולים בהתאם לצורךונשארים 

 יתר הרופאים אינם מתייצבים לעבודה.  

 

ראה ) חדרי מיון, טיפול נמרץ, דחופים שירותי דיאליזה :טיפולי חירום -מקרים דחופים .2
כך , ת שבת וחגכפי שניתנים במתכונ -אונקולוגיים טיפוליםפגיות ו, חדרי לידה, (ההבהרה מטה

 .גם יינתנו במהלך השביתה
  :ד"מלר -הבהרה

 . דים עובדים במתכונת שבת מתוגברת"המלר, בימי שביתה מלאה
ובתיאום עם ד "פי שיקול דעת מנהל המלר-על, רים והצוות האורגני'י סטאז"התגבור יינתן ע

בבית החולים  בכל מקרה חריג ניתן לפנות לוועדת החריגים המקומית. ועד הרופאים המקומי
 .שתכריע האם לתגבר ברופאים נוספים

 

 .יופנו לועדת החריגים :פרוצדורות וניתוחים  .:
 

 0 טיפולים שוטפים במכונים ומחלקות אשפוז יום .4

 ד"למלרמקרים דחופים יופנו . בעת שביתה כללית לא יינתן טיפול. 

 טיפולים כירורגיים באשפוז יום דינם כדין חדרי ניתוח. 
 
 
 
 
 



 

י להלן ההוראות "בהעדר הוראות אחרות ממטה המאבק של הר0 פ"שירותי שרססיות ו .5
 0הקובעות

 פ"שירותי שרלא יינתנו ססיות ו יבוצעולא  -ח"בעת שביתה כללית בביה. 

 אך ניתן , בבוקר ססיות בחדרי ניתוח יבוצעולא  -בלבד בימים של השבתת חדרי ניתוח
 .צ"לקיים ססיות בשעות אחה

 אך ניתן , ססיות המתקיימות במכונים ובמרפאות יבוצעולא  -בימים של השבתת מכונים
 .צ"בחדרי ניתוח בשעות אחהופעילות מכונים לקיים ססיות 

 

 0 קהילה/ ל"צה/ ס"תקני שב .6

 או בקהילהס "כאשר למחלקה תקן למתן שירות בשב- 

 ישבות -אם הרופא מקבל את שכרו באופן מלא מבית החולים –

ישבות בבית החולים ויעבוד  -ס"שב/מקבל חלק משכרו מהקופה אם הרופא –
  קהילה/ס"בשב

 ס"ח ויעבוד בשב"ישבות בביה -ס"ח ובשב"במידה ומדובר ברופא משולב על בסיס אישי בביה. 

 ח"ח יושבתו בעת שביתה כללית בביה"ליות בביה"מרפאות צה.  

 

 0אשפוז יום פסיכיאטרי .0

  בימי שביתה כלליתישבות. 

 

 0הפריה חוץ גופית I.V.Fטיפולי  .8

 יופנו לועדת חריגים. 

 

  :ועדות רפואיות .9

 (5' ראה סעיף מס) פ והססיות"ועדות רפואיות וועדות הביטוח הלאומי דינן כדין השר. 

 כדין עבודה בשבת כוללת דינןבעת השבתה  -ועדות להפסקת הריון. 

 

 0אונקולוגיה .:1

  יבוצעו באישור ועדת חריגים -ניתוחים אונקולוגיים. 

 טיפולים אונקולוגיים-  

 תקיימו י -(באמצע פרוטוקול)עיצומים /במידה והטיפולים החלו לפני יום השביתה
  .מתוכנןכ

 יופנו  -(טרם החל הטיפול)עיצומים /ליום השביתה במידה ותוכננה התחלת טיפול חדש
 .לועדת חריגים

 מנו לדוגמה תורים שהוז, לא יתקבלו ביקורים במרפאות למטרות שאינן טיפולים
 .'למטרות ביקורת וכו

 תהיינה סגורות בימי שביתה כללית -מרפאות אונקולוגיה. 

. המכונים והמרפאות יתנו שירותים קודם כל לחולים המאושפזים ורק בהמשך לחולי הקהילה
יש לרכז את כל הדרישות לימים בהם המרפאות והמכונים פתוחים במקרים בהם הבדיקה 

 .מחלקות האשפוזיש לאשפז את החולים ב, חיונית

 

 


