
 
 

 7/2/21ישיבת ועד פרוטוקול  – איגוד רופאי בריאות הציבור 

 , ד"ר מיכל ברומברג נוכחים: פרופ' נדב דוידוביץ, פרופ' חגי לוין, ד"ר ערן קופל

 

 איגוד למחלות זיהומיות בכתיבת נייר עמדה שמיים פתוחים. שיתוף פעולה בין איגוד רופאי בריאות הציבור לבין 

האיגודים ומיהם הכוחות המניעים. נקבע ישיבת זום להיום או מחר בערב יחד עם פרופ'  יש לבדוק את הקשר בין 

 בלמקר שאחראית על נושא שמיים פתוחים באיגוד לשינוי המסמך לפי עקרונות האיגוד. 

 

לא נראה שוני בכמות הנפטרים. יש   2021שלוש אחורה, ינואר  - שנתיים –עליה מובהקת בתמותה החל ממרץ 

 מוות. הלמ"ס עובד כמעט בזמן אמת.  לבדוק סיבות 

 

 מליון ישראלים שחוסנו בשתי מנות, לא עשו עם זה כלום.   2אין שום דיפרנציליות לטובת  

 האיגוד לא מתנגד.  בדיקות מהירות זה חובה אם צריך לחזור לשגרה, יש להכניס כדי לתקף.  

 גם אם הן לא מדויקות, זה נותן מידע אפידמיולוגי. 

פתיחה יום כן יום לא. יש נתונים בסיסיים מאוד, הבעיה היא הסקת המסקנות. אין ניתוח   – ינוך פתיחת מערכת הח 

 מעמיק של נתונים. 

 

המהלך היה מהיר, לא הייתי חייב לוותר על תפקיד, אבל זה היה נכון. תודה לנדב   – חזרה של פרופ' חגי לוין 

ון לחזור לתפקיד יו"ר האיגוד. אפשר לבחון בעוד מספר  שנרתם. נכון להיום זה מהיר מידי לחזור. ולכן לדעתי לא נכ

 שבועות. 

 לבדוק מול אירית אם מותר לחזור בהחלטת ועד )ציפי(. 

 

אנחנו צריכים לתת  ושישי יש פגישות התנעה. אנו מנסים לצרף את תל אביב.  הארסמוס התחיל רשמית, ביום שני 

. בשישי פרופ' דוידוביץ ביקש מד"ר שרון אלרועי פרייס  מקום בכנסים לנושא. לואיג'י זה האיש מולו אנחנו נעבוד

 להיות בפגישה. יש לשלוח את התוכנית המלאה לועד ולסמן את החלקים של האיגוד. 

 להזמין את כל מנהלי המחלקות המוכרות ונזמין את נשיא ומנכל ארסמוס ונציג את התוכנית.  

 יס תקציב ללשכות המחוזיות.  אם נבנה נכון את הארסמוס, אז נוכל לשתף את כולם ולהכנ

 

וטסאפ של בריאות הציבור זה מקור מרתק לניתוח שכזה.  דוקטורנטית שמומחית לניתוח תוכן ויש  לפרופ' דוידוביץ 

רציתי שתיפגש איתנו. היום ניתוח של קבוצות הווטסאפ זה משהו שתופס תאוצה. האם צריך הסכמה של חברי  

לדעת הועד אם רוצים לעשות שימוש בנתונים יש להודיע בקבוצה, הקבוצה היא פרטית וזה לא אתי  הקבוצה? 

 פים. לפעול מאחורי גב המשתת

 

 שדה בריר לא יורד מהפרק, יש בג"צ עוד מעט. 

 רצינו להקים ועדה של עתיד המקצוע, האם אנחנו רוצים להתקדם? כן. 



 
 

 חבקין, בלמקר ומנפרד. נוציא להם מכתב מינוי. צריך להפגש בזום ולהתניע. פגישה עם ועדת האיגוד. )ציפי( 

 

 אילסם+יעל בר זאב. לקבוע פגישה.   –וובינר בריאות הנפש בבריאות הציבור   –תוכנית וובינר 

 

 

 

  


