פרוטוקול ישיבת ועד רופאי בריאות הציבור 31/7/2019

משתתפים :ד"ר חגי לוין ,ד"ר ערן קופל ,ד"ר איריס רסולי ,פרופ' נדב דוידוביץ,
ד"ר מיכל ברומברג ,ד"ר מאיה לוונטר-רוברטס

ההסכם הקיבוצי:
 .1להפגש עם ועד אר"ם של משרד הבריאות – שכולל את בריאות הציבור
(ציפי)
 .2לאסוף מידע:
(א) מכתב לרופאי בריאות הציבור עם שאלות כדי לאסוף מידע –
-

מיכל תנסח טיוטת תשובה לתגובות הוועד ותרכז גם את
התשובות לכשיגיעו

-

המכתב יועבר לחגי שיעבוד מול ציפי

-

ציפי תפיץ את המכתב מהמייל של הרי

(ב) מידע מהרי:
-

 -חגי יפנה לברוך לוי מהר"י כדי לקבל מידע רלוונטי.

-

לציין שכבר בקשנו וכבר קבלנו מברוך לוי בהרי מידע על כמות
רופאי בריאות הציבור ומספרם – ומסתבר שיש מעט מאד
מתמחים

החלטות תקציביות:
 .1תשלום למאיה מעיין על עריכת החוברת של בריאות הציבור :אושר
 oלהבא ,נכון להציע בפורום מתמחים בריה"צ להשתתף בכתיבת
ניירות עמדה ,בהשתתפות או בתשלום
 .2פורום מתמחים  -כיבוד:
 oנועה מארגנת( .לוודא אם מוצו כל האפשרויות לערוך בהר"י)
 oבינתיים קבעו לארגן/להתארח במכון המחקר של כללית – אבל זה
לא מתאים להעביר לשם כיבוד .לגבי מימון כיבוד במפגשי
המשך– נחליט לפי הצורך.
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 .3אפשרות השקעת הכסף של האיגוד (שהושקע בעבר והניב רווחים) –
איריס תשאל את דבורה מה עושים איגודים אחרים.

סוגיות בריאות הציבור ספציפיות – אפשרויות תגובות האיגוד:
-

הרעלות מתנול (עקב היותו מוסף כחומר פיגול לאלכוהול תעשייתי) – דיון
בתגובת האיגוד:
 oחומרים שקבלנו ממשרד הבריאות (לא פורמלית) – חגי ישלח לערן
שיעיין וינסח מכתב מטעם האיגוד

-

סוגיות סימון מזון בריא (בתהליך נפרד מסימון מזיק)
 oלהעביר הליך מסודר של בחינה מדעית ולהעביר דרך חקיקה –
ולתת לעבוד את התכנים המקצועיים
 oסוכם שחגי ירכז הוצאת מסמך נפרד לאיגוד (צריך שיהיה מבוסס
עדויות ,מעורבות ציבורית ,לא וולונטרי לתעשיה ועוד) – ועם זאת,
לשתף פעולה עם ארגונים כמו עמותת עתיד.

-

הסדרת מסלול מינהל בבריאות הציבור – ערן מוביל .ממתינים למכתב
תשובה מוועדת התמחות של המועצה המדעית.
 oאם יסרבו – לציין שיש אפשרות ערר גם בתוך הר"י ואחרת אפשר
לפנות להליך משפטי

-

מבחני סינון לסרטן הריאה למעשנים כבדים ( – )CTבסוגיה האם להוציא
כתכנית לאומית לסינון? (תשובה לפניית ראש שירותי בריאות הציבור) .
עמדת האיגוד שנדרשת בדיקת היתכנות של היישום כתכנית.
 oנעביר את נייר העמדה בינינו (נכתב ע"י טלי ,מטעם האיגוד) –
נדב מוביל .ונמתין לתגובת סיגל .לציין רגישות מול המכון לאיכות
ברפואה ,שמבקש שניירות עמדה יוגשו לאישורו טרם פרסום.

-

בקשה לנציג איגוד רופאי בריאות הציבור בוועדת הסל (פניה חוזרת):
 oאסנת ענתה שתעלה את הנושא לדיון עם השר .חגי מוביל.
ממתינים לתשובה.
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-

תקציב לוועדת הסל :
 oהסוגיה היא להכניס תקציב צבוע לטכנולוגיות בתחום רפואה
מונעת .וכן לציין שעדיין אין תקציב ל ,2020 -היו רוצים להעלותו ל-
 750נדב מוביל

-

דיון ועדת הכספים – גביית השתתפויות עצמיות (בעיקר פניה מהכללית)
בעיקר קבוצות לקידום בריאות :
 oהקופה רוצה לגבות  30שקלים – להשוות לקופות אחרות ,ואישרו
תוספות של הגביה .ערן הציג עמדה מתנגדת (שהיא גם עמדת
הר"י) לגביית כספים שנועדו לחסמי שימושים ובפרט בתחום קידום
הבריאות.

-

צוות תקשורת מצד האיגוד  :הוחלט :חגי ערן ונדב ימשיכו את הובלת
הנושא

-

המאבק למען טיפות החלב :הוחל בשת"פ עם המועצה לשלום הילד
במטרה לקמפיין.

-

הכנס השנתי – שנעשה עם בתי"ס לבריאות הציבור והרעיון לשתף עם
מקצועות בבריאות הציבור תזונה ,מעבדות( ,אחיות ,וטרינרים)
 oמיקום :אפשרות של אשקלון ,נדב אומר שאפשר בבן גוריון  ,אפשר
להמשיך בכפר המכביה
 oארגון :בעבר היה עם אורטרא – לתאם פגישה בעזרת ציפי לשמוע
כיצד הר"י יכולים לסייע
 oשיתופי פעולה:

-

הסדנא של רופאי בריאות הציבור –
 oמימון :נדב הציע קשר עם מכון מנדל ,אולי מימון .
 oארגון – ר' לגבי הכנס
 oחשוב להתחיל להתארגן – חגי מבקש מאחד מחברי האיגוד (לאו
דווקא חבר ועד) שיהיה שותף לארגון הסדנא .יש לשקול כיצד
להוציא הודעה

-

אתר האיגוד:
 oדף נחיתה באנגלית  -מאיה תגבש שאפשר יהיה להעלות כעמוד
אינטרנט לאתר האיגוד בדוקטורס אונלי  .מבקשת גרסה בעברית

