פרוטוקול ישיבת ועד רופאי בריאות הציבור – 25.11.2014
נוכחים :נטליה בילנקו ,יעל בר-זאב ,רחלי דנקנר ,נדב דוידוביץ .רשמה :אילת גֹפר
על הפרק:
 טיפול בנושא שכר ותנאים לרופאי ברה"צ במוסדות אקדמיה ומחקר.
 הערכות לקראת כנס  :2015תאריך/מיקום/תוכנית מדעית
 נדב :עדכון לגבי הפגישה עם שרת הבריאות
 לומדות בשיתוף הר"י בנושאי ברה"צ
 נייר עמדה של האיגוד בנושא פלואור
 פיילוט בנושא ממוגרפיות לנשים בנות 40-49
 יום בריאות בכנסת ,הגשת הצעות עד סוף נובמבר 2014
 יוזמה להקמת פורום בריאות הציבור והעבודה עם ברוך וחן שמילו (שמות משפחה?) מהר"י
o

קידום אפידמיולוגיה באמצעות עידוד חברות באיגוד גם לכאלו שאינם רופאים

o

הפצת נייר הסברה עם טופס רישום ל :בי"ס ברה"צ ובי"ס לסיעוד

עדכונים:
 )1נדב הינו נציג ישראל ב  EUPHAהשתתף בכנס שהתקיים בגלזגו נוב'  .2014נושא – פערים בבריאות .נדב הציג  2נושאים:
א)המלחמה בעזה ב) קיצוצים במערכת הבריאות ובתחום בריאות הציבור בישראל.
 )2מאבק בין הר"י לאר"מ .כיום רופאי ברה"צ באקדמיה ובמחקר אינם מיוצגים.
 יש לבדוק מספר האנשים באקדמיה ומחקר כסקציה באר"מ
 תקנונית אפשרות להצטרף לאר"מ
 רוטציה בייצוג.
 הכרזת ברה"צ כמקצוע במצוקה (יתכן שיאפשר תוספות תקציב )
 יש מחשבה כעת להכריח קדנציות במשרות מנהלי בתי החולים ,במידה ואכן יצא לפועל הרעיון הוא שגם ישמשו
כרופאים מחוזיים .האיגוד צריך להתנגד לכך ולהתעקש שרק רופאים מומחים בבריאות הציבור עם נסיון מספק יוכלו
לשמש כרופאים מחוזיים .האיגוד יפעל יחד עם אהוד מירון וזוהר מאר"מ לצורך כך .כיום לא נדרש רופא מחוז
להתמחות במינהל ,ויש מחשבה לשנות זאת
 להשיג ציר באר"מ– לשם כך דרושים  15נציגים
 )3כנס  :2015הכנס הבינלאומי של בתי הספר לברה"צ יתקיים בישראל ב ,02-04/06 -במלון יהודה בירושלים .אנו נבחר מספר
אורחים שנזמין להרצות בכנס שלנו ונבקשם להגיע יום מוקדם יותר לישראל .יתכן ונשכן אותם בכפר המכביה ללילה אחד.
o

פגישת ועדה מדעית לקביעת נושאי הכנס

o

בחירת מועמד לפרס מפעל חיים

o

לקיים מושב באנגלית.

o

לוגיסטיקה באירוח נציגי חו"ל.

o

קול קורא

 )4איגוד ברה"צ :אסיפה כללית בעת הכנס השנתי ,הרחבת/שינוי תקנון לגבי מספר חברי הועד
o

פעילות הועד  :מיסוד הפעילות ,תקנון ,בחירת חברים ,יותר פעילים ויותר פעילויות.

o

בינואר בעת הרישום מחדש ,תשלח איגרת לגבי פעילות האיגוד ,לדוקטורנטים ,סטודנטים MPH
רופאי מחוז ,אחיות ברה"צ ,אפידמיולוגים

o

מכתב נלווה לטופס הרישום לבי"ס לברה"צ

o

נ עדכן את חברי האיגוד הפוטנציאליים מה מציעים להם חוץ מהכנס השנתי ,פעילויות לחברים,
מפגשים מקצועיים ,סוף שבוע מדעי מסובסד ,אירועים

o

חוברת של עיתון "הרפואה" שתוקדש לנושאי ברה"צ כדוגמת העיתון של BGU

 )5פגישה עם שרת הבריאות:
o

היא מתנגדת לנושא ההפלרה ,אך טוענת כי חתמה על תקנות שהוכנו על ידי ליצמן .למעשה יכולה
לשנות את התקנות .לאור עמדתה ,האיגוד ישאר שותף לבג"ץ שהוגש.

o

נראה כי תקציב ברה"צ יקוצץ .חל קיצוץ של כ 20%-בתקציבי ברה"צ לאורך השנים האחרונות,
כשמלכתחילה מדובר על תקציב דל ,של כ 1.8%-מכלל תקציב הבריאות

o

פיילוט בנושא ממוגרפיה לצעירות – הוגש לשרה המכתב.
נציגים שלנו בוועדה שהוקמה על ידי השרה לעניין הפיילוט של ממוגרפיות לנשים צעירות מגיל .50
באופן עקרוני הועד מתנגד לעצם קיום הפיילוט בהיבט המקצועי .עם זאת ,מעוניינים לשתף פעולה
עם משרד הבריאות ועל כן נשלח נציגי איגוד לועדה .שמות פוטנציאליים :סיגל סדצקי ,טלי קינן,
רונית אלמוג .באחריות נדב לשוחח עם סיגל סדצקי.

 )6יום בריאות בכנסת :יציאה בקמפיין ,השקה של פורום ברה"צ.
o

איזון בין הרפואה בבי"ח לקהילה ,לחזק הקהילה ופריפריה.

 )7חן וברוך הוציאו נתונים על חוק ברה"צ ,אשר מתוקנן לנפש .ברוך יקבל מאיתמר את הפרוט (החסוי )...של תת סעיפים
יש להוריד את סעיף החיסונים ולקבל תקציב ברה"צ כחלק מתקציב הבריאות ,אשר ירד בשנים האחרונות מ  1.5%ל 1.2%
)8

לומדה :לפנות לרישפון (חיסונים) .לילך מהר"י כבר פנתה לדני כהן (אבולה) בנושא הרצאות
נושאים לפעולה
1

נדב יארגן פגישה עם אהוד וזוהר מור

2

נדב ממוגרפיה נדב ידבר עם סיגל וטלי

3

נדב

משלים נייר עמדה בנושא הפלרת מי שתייה :היבטים אתיים,

4

נדב

קביעת פגישה נוספת עם שר/ת הבריאות

5

יעל

בדיקת תקנון הרי

6

יעל

הכנת תקנון לאיגוד ברה"צ

7

יעל

הכנת קול קורא לכנס  2015לכל חברי הועדה מדעית

8

יעל

רשימות תפוצה (שמוליק רישפון) הרי ,בתי ספר ברה"צ ,אחיות ברה"צ ,לש' הבריאות

9

נטשה

פניה לכצ"ט לגבי גיוס חסויות

10

רחלי

הזמנת הרצאה לפתיחת הכנס

11

רחלי

לפנות ללילך מהר"י לגבי רישפון

12

לדבר עם יהודה ניומרק לגבי לוגיסטיקה של אורחים מחו"ל אשר ישתתפו גם בכנס
נדב
ברה"צ  1ביוני 2015

מייל עדכון חברי האיגוד על חברות גם ב EUPHA

13

נדב

לבדוק/לבחור עם יהודה את האורחים אשר יקבלו אירוח ע"ח האיגוד

14

אילת

בדיקת הנחה לשיבא בכפר המכביה על חדרים במלון לאורחים מחו"ל.

15

אילת

קבלת רשימת תפוצה של משתתפי הכנס  2014מדיריגו

16

יעל/אילת

פניה ל MSD GSK Merck

17

יעל/אילת לשלוח לינק של התמונות מהכנס הקודם ברשימת תפוצה – התמונות נמצאות בדרופבוקס
של הכנס משנה שעברה

18

רחלי

קול קורא לכנס  2015מהקול קורא של 2014

