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 ,רב שלום

 

 מתפקידי כחלק הניתנים המקצועיים השירותים שאר גם כמו, ולתלמיד לילד המונע השירות .1

 הינו, באוכלוסייה בריאותה פערי צמצוםו, הקהילה בריאותה קידום כגון, בארץ הציבור בריאות

; האוכלוסייה כלל עם מיטיב קיומו שעצם כזה הינו ציבורי משאב. ציבורי משאב בהגדרה

 מבוססת שצריכתו פרטי למשאב בניגוד, האחר ע״י צריכתו-לאי גורמת איננה האחד ע״י צריכתו

 .צרכנים בין תחרות על

 כלל איננו צריכה עבור תשלום, הציבור בבריאות העיסוק ליבת את המרכיב הפעילויות סל עבור .2

 עבור מרצונם ישלמו לא ״צרכנים״, ככלל. שונים קורטיביים משירותים בשונה זאת, אפשרות

 לבריאות חינוךו קידום, התפרצויות של אפידמיולוגית חקירות, מחלות ובקרת ניטור מערכות

 בהם בעולם במקומות. מחלות של מונע וטיפול מוקדם אבחון או, ילדותה חיסוני סל, בקהילה

 וקיצוצים שחיקה עקב מהאזרחים ישירים תשלומים וגביית הכנסות ביצירת הצורך עלה

 של החיסון כיסוי משמעותית ירד הציבור בריאות מערכות של הממלכתיים בתקציבים

 בשל ממלכתית בצורה ממומנות אלו פעילויות לכן. מחדש התפרצו זיהומיות ומחלות האוכלוסייה

 .קריטי ציבורי משאב היותן

 העדרו פעולה שיתוף לחוסר גם מביאה הנ״ל הציבור בריאות משאבי על ספקים בין תחרות .3

 בהכשרת פגיעה, זיהומיות מחלות על ודיווח בבקרה ירידה, גופים בין רוחבית מידע העברת

 מאפשרת ולא, )מעבדות צוותי, אחיות, רופאים( הציבור בריאות בתחומי מקצועיים עובדים

 הציבור בריאות על שמירה לצורך הנדרש הכרחי מרכיב שהינה) אינטגרטיבית( כוללנית ראייה

 .האוכלוסייה כלל בריאות וקידום

 האחיות הסתדרותב הציבור בבריאות האחיות וחטיבת הציבור בריאות רופאי איגוד ,אנו .4

 הציבור בריאות תפקידי של ל"הנ הזוחל מהביזור שונהו יזום מהלך מציעים, בישראל



 בפועל ייבוש מתקיים, למעשה( עשורים מספר מזה בתקציבים המתמשכת והשחיקה בישראל

 של השלישית בתוספת המונע לשירות תקציבי עדכון מנגנון של מוחלט העדר לאור 1995 משנת

 ). ממלכתי בריאות ביטוח חוק

 לילד המונע השירות ואספקת לניהול אחת ממלכתית רשות הקמת הינו המהלך בסיס .5

 .ממלכתי בריאות ביטוח חוק מכוח בישראל ולתלמיד

 מידע איסוף, תיאום, ניהול מוטת תהווה) רשמי״ת: להלן( ולתלמיד לילד המונע לשירות הרשות .6

 .בישראל הציבור בריאות לתפקידי מרכזית ממלכתית והפעלה

 החלב טיפות תשתיות כל את אחת ממלכתית-ארגונית מתוקצבת במסגרת תאגד הרשמי״ת .7

, הבינוי, המחשוב, האדם כוח לרבות, בישראל והעתידיות הקיימות לתלמיד הבריאות ושירותי

 .השוטפת האחזקהו

 במשרד הציבור בריאות שירותי של והבקרה הפיקוח ואמצעי לנהלי כפופה תהיה הרשמי״ת .8

 .הבריאות

 בריאות ביטוח חוק של הכרחי תיקון מכוח), מסומן( ייעודי בתקציב מתוקצבת תהיה הרשמ״ית .9

 מחיריםה שינויי עדכון. א: פי על יתעדכן הייעודי התקציב. ושוטף עקבי מתעדכן באופן ,ממלכתי

 יתןיש מקצועי-טכנולוגי עדכון. ג.  היעד אוכלוסייתב הגידול בסיס על דמוגרפי עדכון. ב. במשק

 .לביצועם והאמצעים והתפתחות סקר בדיקות, חדשים חיסונים הוספת כגון לשינויים ביטוי

 ולתלמיד לילד המונע השירות תפקידי כלל של ארוך לטווח מתכנן כגוף תפעל הרשמי״ת .10

 תכנוןה וועדות בתהליכי ומעורבות בארץ החדשות החלב טיפות פרישת תכנון לרבות, בישראל

	.בארץ נבניםה החדשים באזורים חדשות חלב טיפות הקמת לצורך בניההו
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