פרוטוקול ישיבת ועד רופאי בריאות הציבור – 10.02.2015
נוכחים :נטליה בילנקו ,יעל בר-זאב ,רחלי דנקנר ,רשמה :אילת גֹפר
התנצל :נדב דוידוביץ.
על הפרק:


הוצאת תזכורת של קול קורא
o

דד ליין

o

תקציר בעברית

o

 5נושאים



השלמת נייר עמדה של האיגוד בנושא פלואור



בניית תוכנית רב שנתית



הסברה ,באמצעות הר"י ,חברות יח"צ – מהו קידום בריאות הציבור



פגישות עם חברי כנסת



o

קיצוץ תקציב קידום בריאות

o

תקציב ייעודי לקידום בריאות בסל הבריאות

o

פניה ליעל גרמן ,להכניס לסדר היום המפלגתי את נושא קידום בריאות הציבור

אספה כללית
o

שינוי תקנון על ידי האספה הכללית ,האם לתת נציגות לאלו שאינם רופאים (אחיות,
אפידמיולוגים)

o

אשרור תוספת חבר ללא בחירות

o

בחירות חברי ועד ,באספה הכללית שתתקיים בפגישה הבאה במרץ (?)


הודעה באמצעות הר"י



בחירות אלקטרוניות



אישור יותר מ 5 -ולא מעל  9חברי ועד



הוספת טלי קינן



הוספת נציג מתמחים



שכר ותנאים – פגישה עם אהוד ,אודי ,רחלי  ,נדב ,זוהר (לבדוק עם נדב אם יש מפגש פורום קרוב שהם יגיעו
אליו).



הכנס השנתי 2015



o

שמות מרצים פוטנציאליים מהארץ ומחו"ל  -יהודה ניומרק

o

החלטת הועדה המדעית לגבי מקבלי הפרס 7 ,מועמדים כיום ,המועמדים יוצגו על ידי
הממליצים

o

בחירת תקצירים


ישיבת הועדה המדעית מיד אחרי פסח בשבוע שבין  12-16באפריל.



יעל תבנה טופס הערכה



לו"ז :ההגשות עד סוף החודש ,תשובות אחרי פסח ()?14.4

o

דוח הגשת תקצירים ,מדיריגו

o

חסויות :עדיין לא סגור לגבי :הליגה ,קק"ל ,בריזומטר

o

פניה אל איתמר גרוטו (רחלי)


הקצאת תקציב/מכסה/סבסוד סטודנטים ,אנשי לשכות בריאות.



מודעה בעיתונות

כנס סרטן ריאות 25.03.2015
o

נטשה נציגה בפאנל

o

מהי עמדת האיגוד לגבי screening

נושאים לפעולה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

נדב יארגן פגישה עם אהוד וזוהר מור
נדב ממוגרפיה נדב ידבר עם סיגל וטלי
משלים נייר עמדה בנושא הפלרת מי שתייה :היבטים אתיים
נדב
פניה ליעל גרמן
נדב
לשלוח נייר עמדה לעיתון הרפואה
רחלי
שינויים בתקנון
יעל
טיפול באישרור תוספת חבר ללא בחירות
יעל
רשימת תפוצה של רופאים מחוזיים ונפתיים
יעל
הזמנת הרצאה לפתיחת הכנס
רחלי
פניה לאיתמרגרוטו
רחלי
בניית תוכנית רב שנתית
נדב
לבדוק עוד  2חברות יח"צ
--

הערות רחלי ונדב
From: Rachel Dankner
Sent: Tuesday, February 10, 2015 2:35 PM
To: Nadav Davidovitch (nadav.davidovitch@gmail.com Cc: yaelbz1@gmail.com; Natalya
)Bilenko (natalyab9@gmail.com
 :Subjectתכנית עבודה של האיגוד לשנת 2015
]From: Nadav Davidovitch [mailto:nadav.davidovitch@gmail.com
Sent: Thursday, February 12, 2015 1:18 PM
To: Rachel Dankner
Cc: yael bar-zeev; Natalya Bilenko; Eilat Gofer
 :Subject: Reתכנית עבודה של האיגוד לשנת 2015
תוכנית עבודה זה רעיון מבורך וחשוב כמובן לגבי סל בריאות ,במיוחד אחרי ההרצאה של שמוליק והדיונים
האחרונים ,דעתי היא שאנחנו צריכים להלחם על סל בריאות ציבור נפרד באמצעות חקיקה ,בכל מקרה את
נושא הפלואורידציה הייתי משאיר לסיום הבגצ ובמיוחד אחרי שנדע מי יהיה שר/ת הבריאות כי יש לדעתי
סיכוי די גדול שזה יעבור בצורה הזאת
ובכל מקרה לדעתי אין סכוי שזה יעבור בועדת הסל גם בגלל אופי הטכנולוגיה (הרי יש גם תוספות מגנזיום
וכו) וגם בגלל שזה חלק מתקנות מי שתיה שכרגע אוסרות פלואורידציה
אציג את האיגוד ואת נושא בריאות הצבור והקיצוצים מול נציגי המפלגות.
תודה ,נדב
_______________________________________________
 2015-02-10רחלי
הי נדב,
המסקנה החשובה מהישיבה הייתה שעלינו להכין תכנית עבודה לשנת  2015ולהציב לנו כאיגוד יעדים.
זה כבר יעשה סדר בהיררכיה של מה אנחנו מטפלים ובאיזו קדימות.
להעלות את עניין ההגשות לסל הבריאות והאפשרות שאנו כאיגוד נגיש טכנולוגיה לסל השנה ,לבד או
בשיתוף גופים אחרים .יהיה עלינו להחליט מהו הנושא שנבחר .אפשר לבקש תקצוב לפלואורידציה טובה
של מי השתייה כך ליירט שתי ציפורים במכה אחת ...אבל ההגשות הן ממש בקרוב ואין זמן – עלינו
להחליט אם להגיש ומה להגיש!
עניין נוסף עליו דיברנו וחשוב לנו לעדכן אותך :בפגישתך עם ראשי המפלגות השונות ,הנחנו שתציג את
עצמך ובשתי מילים את האיגוד .חשבנו שהדבר החשוב ביותר אותו כדאי לציין בפניהם הוא
שאין תקצוב ייעודי לבריאות הציבור בישראל ושיש מקום לפעול לתקצוב כזה ,שיסדיר ויאפשר פעולות
למען בריאות הציבור בישראל.

