פרוטוקול ישיבת ועד רופאי בריאות הציבור – 08.03.2015
נוכחים :נטליה בילנקו ,נדב דוידוביץ ,רחלי דנקנר ,רשמה :אילת גֹפר
התנצלה :יעל בר-זאב
 פגישה עם כחלון:

נדב הציג בהרחבה את האיגוד ,העלה את נושא השחיקה.
התקבל המצע של הר"י

 סוגיית רופאי ברה"צ מול אנשי מנהל ציבורי:
לא להילחם ,אלא להמיר את אנשי המינהל הציבורי לכוון ברה"צ.
ליצור שותפות
להאבק על אוטונומיה
 פגישה עם אודי קלינר:

לדון בהתמחות "פרופסיה" לאן.

פורום ברה"צ
הסברה ,באמצעות הר"י
 סדנה:

קיום סדנה בת יומיים אשר תוכרז בכנס השנתי .בה נדון בתוכנית ההתמחות,
ביעדי האיגוד ,במעמד רופאי ברה"צ ובדרכים לשת"פ בנושא מנהל



ספו"ש בסביבות אוקטובר 2015
 oעלות :חצי מטעם האיגוד וחצי על חשבון המשתתפים
 oמיקוםTBD :
 oקהל יעד :חברי האיגוד ,אנשי שרותי ברה"צ  ,ראשי בתי הספר לברה"צ

כנס שנתי:

תקצירים יוגשו עד 15.3.15
עד כה הוגשו כ 30 -תקצירים
דירבון הסטודנטים להגשת תקצירים
הועדה המדעית תתכנס אחרי פסח
הרצאת

 keynoteע"י  Chambaud Laurentבנושא:

Reforms in health laws

focusing on public health issues, financing...

כנס סרטן ריאות 25.03.2015
נטשה נציגה בפאנל
מכינה נייר עמדה של האיגוד ,כשהגישה היא מבחנתנו – דגש על מניעה ראשונית
של עישון ,על הצורך בהמשך הפעולות בחקיקה ואכיפה ,העלאת המיסוי ,ובחינוך
ילדים והציבור על נזקי העישון ומניעת עישון כולל עישון כפוי ,וכן על זכותם
לאוויר נקי .שיעור המעשנים בישראל ,בעיקר באוכלוסייה הערבית ,גבוה מאוד
ויש מקום להקדיש משאבים בהפחתת ההרגל הזה ,שגם פוגע בסביבה.

לפעולה:
 תזכורת לגבי הגשת תקצירים
 זימון ועדה מדעית לחודש אפריל ,לאחר פסח ,לאחר סקירה של התקצירים.
נספח :נושאים שעלו בפגישה הקודמת :10.02.2015

 השלמת נייר עמדה של האיגוד בנושא פלואור
 בניית תוכנית רב שנתית
 אספה כללית
 oשינוי תקנון על ידי האספה הכללית ,האם לתת נציגות לאלו שאינם רופאים (אחיות,
אפידמיולוגים)
 oאשרור תוספת חבר ללא בחירות
 oבחירות 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



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



מודעה בעיתונות

נושאים לפעולה (שעדיין רלוונטיים כעת)
1
2
3
4
5
6

נדב
רחלי
יעל
יעל
יעל
נדב

משלים נייר עמדה בנושא הפלרת מי שתייה :היבטים אתיים
לשלוח נייר עמדה לעיתון הרפואה
שינויים בתקנון
טיפול באישרור תוספת חבר ללא בחירות
רשימת תפוצה של רופאים מחוזיים ונפתיים
בניית תוכנית רב שנתית

