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  הציבור בריאות עתיד

 אביטל הירש, ,קאהן ארנסטו, שטל זיוה, רוזנטל ענת, דונחין מילכה, טולצ׳ינסקי טד, לוין חגי, דוידוביץ׳ נדב :המשתתפים

 קופל ערן, כהן יונגר אריקה, שמילו חן, שם טוב דניאל

 

 :הבאים התחומים לקדם כדי יוקמו פרטניים עבודה צוותי

 בתחום בישראל העוסקים מעוניינים ויחידים גופים יארגן - כקואליציה שתשמש ארגון גג הציבור בריאות פורוםחיזוק  .1 

 חגי, מילכה, ענת, זיוה, ערן, נטשה. , נדב: צוות חברי. רשומה עמותה של עד להגעה בסופו של דבר למתכונת – זה

)חוק בריאות הציבור, הרחבת תחומי העיסוק של  והאדם הציבור בריאות בנושאי משנית/ראשית החקיקה קידום .2 

 הציבור בריאות שירותי זכויות הבריא / הגנה על הבריאות, מבנה, החוקית והסמכות האחריות תחומי: פקודת בריאות העם(

רשויות נוספות , ל מול רשויות מקומיותהרמות והסדרת יחסי הגומלין בין הרמות השונות )מטה, לשכות ושטח( כול בכל

 תחומי הסדרת, ולתלמיד לילד המונע השירות )משרדי ממשלה נוספים, ביטוח לאומי וכד(, תפקיד קופות החולים, מבנה

 לנתוני( public domain) ציבורי מידע שיתוף תחום הקמת, המתמשך ועדכונו השירות תקציב הסדרת, בריאות קידום

 זיוה, מילכה, חגי, חן, נדב: צוות חברי. בישראל )בפרקטיקה, במחקר( הרפואה מוסדות של מזוהים-לא פרטניים בריאות

 ערן, ענת, דניאל, אריקה, שטל

, נדב: צוות חברי. בישראל / חסרי ביטוח רפואי לחסרי מעמד זכות לבריאות, תקצוב( )הסדרה, בריאות מדיניות קידום .3 

 ענת, דניאל

 . נושאים שעלו על הפרק: קידום מעורבותהאיגוד לתוכניות בריאות הציבור בישראלחיזוק שיתוף הפעולה הקיים בין  .4 

מיסוד  ;הציבור בישראל; הרחבת מעגל השותפים בפורום לתוכניות לימוד לבריאות( אקרדיטציה) הערכת בהליך האיגוד

 בבריאות ושני ראשון לתואר אות אחרים לסטודנטיםומוסדות ברי בריה״צ מטה/הבריאות בלשכות פרקטיקום תקופת

 חגי, אווה.  : צוות חברי קידום הוראת בריאות הציבור לסטודנטים לרפואה.  ;בישראל( MPH) הציבור

: גיבוש נוהל )כולל תכלול התגובה בתקשורת חמים בריה״צ לנושאי( rapid response team) מהירה תגובה . צוות5 

+  (וכו׳ פייסבוק) החברתיות ברשתות שונים מקצוע ואנשי הציבור עם ישירים קשר ערוצי ותחזוקת הקמת+  המקצועית(

 הר״י דוברת זיוה נטשה, ,טד, מילכה, רחלי: צוות חברי. פיילוט עם הר"י )האיגוד נבחר לפיילוט(

נוהל כתיבת ניירות עמדה, שיתוף טוב יותר של חברי האיגוד, חיזוק שיתופי הפעולה עם איגודים  רענון – ניירות עמדה. 6 

 באחריות ועד האיגוד ומעוניינים נוספים –אחרים 

בריה״צ בתוך תוכנית המדדים הלאומית בקהילה )שירותי בריאות הציבור,  תחומי עבור איכות מדדי ושילוב קידום .7 

 שטל. זיוה, אריקה, בליצר )?( רן: צוות חברי. חוליםקופות החולים( ובבתי ה

. אפשר לטפל באמצעות חקיקה ובמקביל להוסיף )הלסינקי( ייחודיות למחקרים בבריאות הציבור ועדות אתיקהמיסוד . 8 

 בליצר )?(לועדות קיימות נציגי בריאות הציבור. ועדה עליונה שתקבע מדיניות ותדון במקרים חריגים. נדב, חגי, איתמר, רן 

 טד. – BDSשותפות עם הגורמים השונים שעוסקים בנושא . 9 
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  בבריאות הציבור דמותו של רופא 

', אברמוביץ אווה, הרטל מייקל, אמיתייונה , בלמקר אילנה, אולפינר איתמר גרוטו, יעל, בילנקו נטליה, דנקנר רחליהמשתתפים: 

 פרבר. צוראל ענת, גלאור ענבל, פרחאן אלסאנע

 בוס ובין המיומנויות החשובות לרופא בריאות הציבורבהלימה בין תכני הסילדיון  .1

 .או ובצורה אחידהובוס הולם אך לא מיושם במלהסיל - מסקנה: ההלימה היא טובה

 .אחראי ביצוע: איתמר + האיגוד + הר"י

 פתרונות: 

. קבלת בלת החלטות, שיתוף בניהול משבריםהופעה בתקשורת התמודדות עם  תהליך חשיבה וביצוע ק ,תכנים של מנהיגות( הוספת 1

 .אחראים: מייקל ורחלי מטלות עם אחראיות אישית.

  :רמות 3-לאישור ב  של מטלות בקלסר אישי,תיעוד מפורט ( 2

 מנהל מחלקה, 

  אפשרי פנסיונר(, ,)מטעם ראש שירותי בריאות הציבור מוסדיתהיו"ר ועדת ההתמחות 

 .י"ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה בהר

 .אחראי: איתמר

 .אחראי: מייקל ורחלי .על מנת לגרום לאחידות ,שירותי בריאות הציבור  -אחד  רפואייחוד כלל מחלקות ההתמחות תחת מוסד א( 3

 ל דו"ח מדעי של מחקר שבוצע בהובלתכול גרוטו(מנויות עם אישור בכתב על ידי מנחה )פרופ' יועם רשימת מהתמחות בנית פנקס  (4

 .אחראי: מייקל ורחלי המתמחה.

( יישום כללים חדשים של הר"י לגבי בקרה צמודה על ידי ועדת התמחות מוסדית בראשותו של ראש שירותי בריאות הציבור כולל 5

 מייקל ורחלי.אחריות:  דיווחים שנתיים להר"י.

התמחות לצורכי  MPH-הבהתאמת תכנית גוד בריאות הציבור וראשי בתי ספר בריאות הציבור את הצורך יעלות בפורום אה( ל6

 האיגוד יכנס פגישת מנהלי מחלקות. .רפואימנהל ב לשקול קורס חובה – לדוגמא .בבריאות הציבור

 אחריות: נטליה המשרד. ( כל מתמחה חייב להתנסות בלשכה נפתית, מחוזית ומטה7

בריאות הציבור. יתקיימו פגישות של שירותי מפגשים משותפים של איגוד רופאי בריאות הציבור ו –ל של פעילות ארצית ( לאמץ מוד8

ציבור )או מי בראשותו ראש שירותי בריאות הציבור ו/או יו"ר  איגוד רופאי בריאות הבשיתוף חברי האיגוד רופאים מחוזיים ונפתיים 

 אחריות: מייקל ורחלי. .מטעמם(

 .על ידי האיגוד וקיום לימודים במתכונת של פעם בחודש, בכל פעם במיקום משתנה תכנית לימודי המשך בבריאות הציבור רכישת( 9

 אחריות: מייקל ורחלי

 

 חיזוק המיומנויות הניהוליות והטמעת תכנים ממנהל רפואי בתכני בריאות הציבור .2

 אחריות: הר"י .לדוגמא של רופאי משפחה ,בתנאים מועדפים שניהלהתמחות התמחות בבריאות הציבור ה פתוח. ל3

 .?(ברלו) רפואי מנהל . אחריות: איגוד. מומחים בברה"צ יוכלו להתמחות במנהל רפואי במסלול ישיר מקוצר4

 לדיון בין חברי האיגוד. .לדוגמא: בריאות הציבור ורפואה מונעת תחום,שינוי שם הלשקול  - מחדש מיתוג בריאות הציבור. 5
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