
ת החתומים מטה, רוצים להביע הסתייגויותנו בכל מדעניוהמדענים וההרופאות, אנו הרופאים, 

מהאמירות שנשמעו לאחרונה מרופאים בכירים במערכת  -רמה: רפואית, מקצועית ואנושית

התחסנתם" או "חולים  הבריאות )"אל תצפו לחמלה מהצוות הרפואי כשתגיעו אליהם כשלא

 ים"(.מתים בגלל מחסור במיטות שנתפסות ע"י לא מחוסנ

 .לאמירות אלה אין מקום ברפואה בפרט ובעולם הטיפולי בכלל

בערב יום הכיפורים תשפ'ב, אנו קוראים לכל ציבור הרופאים, מהבכירים ביותר ועד המתמחים 

חמלה  ם, בכללשל המקצוע שעובדים בשטח,  להתעשת ולחזור לערכי האתיקה הבסיסיים 

 שאינה מותנית  והיעדר שיפוטיות.
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