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 התייחסות איגוד רופאי בריאות הציבור לטענת שר הבריאות כי דוח שר הבריאות איננו מקצועי

 

ח שר "פרסמה דוברות משרד הבריאות את דו ,במאי( 31) יום הבינלאומי ללא עישוןלציון הכמדי שנה, 

על פי  פרסם על פי חוק.הציג בפני הכנסת ול, דו"ח ששר הבריאות חייב ל2016הבריאות על העישון בישראל 

נצפתה השנה, לראשונה מזה שנים רבות, עלייה בשיעור המעשנים. עלייה ח, עליו חתום שר הבריאות, "הדו

ת הירידה מעשנים שנצפתה בשנים האחרונות, בניגוד למגמזאת תואמת לבלימת הירידה בשיעור ה

לצער כולנו )למעט תעשיית ברוב מדינות המערב. הנתונים אינם מפתיעים. הנמשכת בשיעורי העישון 

לא יושמה: לא הוקמה יחידה למאבק בעישון, לא עודכן כראוי החוק  2011-מ הטבק( החלטת הממשלה

לא הוגבלו לא נקבע המיסוי הנדרש על מוצרי טבק כדוגמת טבק לגלגול, למניעת עישון במקומות ציבוריים, 

אי  –ועוד. הכתובת היתה על הקיר לרבות אזהרות גרפיות על חפיסות הסיגריות פרסום ושיווק מוצרי טבק 

 יישום החלטת הממשלה הוביל לתוצאה העגומה של בלימת הירידה בשיעורי העישון. 

כינה ולהתמודד עם השלכותיו, דו"ח, עליו הוא חתום, קחת אחריות על המקום לומה עושה שר הבריאות? ב

. "ח אומר"יבדוק מה הדו"לגורם בינלאומי ש ישקול להעבירושר הבריאות: "לא מקצועי" והכריז כי אותו 

וסומך ידיו על  שהכינו את הדו"ח משרד הבריאותעובדי מגבה את  בישראלאיגוד רופאי בריאות הציבור 

, להתמודד עם המציאות העגומה קוראים לשר הבריאות לשנס מותניים המקצוע. אנועבודת אנשי 

בפעולות מיידית ולצאת  המשתקפת בדו"ח לפיה אחד מכל חמישה ישראלים הוא מעשן, לקחת אחריות

י ממשלה נוספים חייבים להתאגד ולהחליט האוצר ומשרד משרד גם. לא רק משרד הבריאות, בקשותהמת

העישון על כל נגע ונמרצים בלוח זמנים מיידי, בכדי להגן על תושבי מדינת ישראל מפני  על צעדים מהירים

המתבקשות על חפיסות הסיגריות, טוב  תהתוויוהגוניו ואופניו. גם בנושא הפרסום השלילי נגד העישון ו

 היה עושה השר לו השאיר את ההחלטות בתחום לאנשי המקצוע ולא מטיל הגבלות ואיסורים שנובעים

 מדעותיו האישיות וללא כל ביסוס מקצועי ועובדתי. 

הנזק אנו נמשיך להילחם, יחד עם הציבור ועם שותפינו הרבים, על מנת להגן עלינו הישראלים מפני 

 תעשיית הטבק.  המתמשך של
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