
 15.7.21ישיבת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור 

 נוכחים: 

 , ד"ר איריס רסולי פרופ' נדב דוידוביץ', פרופ' חגי לוין, ד"ר ערן קופל, ד"ר מיכל ברומברג 

 

 - עדכונים 

. דיברו על שינוי  נעזורנחמן אש, כאיגוד כל דבר שהוא צריך אנחנו פרופ' נפגש עם  פרופ' דוידוביץ'  •

 יקבע פגישה מסודרת. . פרופ' אש  חקיקה, עישון, תזונה

 לבנות יחידה כמו שביקשנו בעבר. , עומדים  לגבי נתב"ג  •

 לשלוח ברכה לזרקא.  •

 יש לשלוח נושאים  –  בזום שבוע הבא עם שרה להגנת הסביבה ב  ופרופ' דוידוביץ' יפגשופרופ' לוין  •

פרופ'  אסנת קידר בנושא חינוך ובריאות. מי שמעוניין,  ד"ר   יש שיחה עם הנורווגים יחד עם  9:30מחר ב •

 ישלח את הקישור לזום. לוין  

מדובר על תחום בריאות   .יץ' פרופ' דוידויביצטרף ל  . ד"ר קופלפגישה עם ח"כ אלון טל, תנועה ירוקה 25.7 •

 קרן אגאי שי. ד"ר  מיה נגב או ד"ר ננסה לפנות ל  - וסביבה

 הוחלט להצטרף  – מכתב חוק הותמ"ל  •

אין חדש לגבי המלב"ם, מבחינה משפטית זה עבר לממונה על השכר במשרד  ד"ר ברומברג עדכנה כי  •

 האוצר. 

יהודה נוימרק והיא רוצה לחבר  פרופ' את באוקטובר מחליפה   –קלדרון  פרופ' רוניתנפגש עם פרופ' לוין  •

 את בית הספר לקהילה ולפרקטיקום. ניתן לחבר אותה לארסמוס. 
 

 תמחור כנס: 

 ₪ חברי איגוד  50

 לא חברי איגוד  300

 ₪ לסטודנט  150

 רוצים תקציב מאוזן, נבחן את התקציב באקסל בישיבה ביום שני. 

 

 ליו"ר. לברר אם אפשר לבחור חבר ועד אחד.  לדבר עם סיגלית על קול קורא לבחירות 

 לבקש מעינת את החוזה עם אשקלון ולהעביר לועד לאישור. 

 

 

 רפואה מונעת   –הנחיות קליניות 

 על זה.   עבודת ד"ר רסולי, 5.8יש לענות על ה

 

   – פניה מועדת סל התרופות להתיחס לטכנולוגיות שונות 

 צריך לחשוב על מישהו כמו רישפון,  



 ות הציבור בועדת סל התרופות, הרבה התיחסות בשיקולי פערים. נציג בריא

 ניתן לשלוח את המכתב שלנו לשר הבריאות החדש. 

 

INSS –  הוציאו ספר: סביבה, אקלים, בטחון לאומי.   –תת אלוף במילואים מאיר אלרן 

יעשה יחד עם   ויודביץ' פרופ' דנשלח עמוד אחד על מטרות המכון, מה קיים בעולם.  –מכון לאומי לבריאות הציבור  

 מירי טבנקין. אפשר לשאול את הנורווגים בפגישה. ד"ר 

   save the dateעם אלרן על וובינר ומתוך זה תקום קבוצת עבודה. אולי בתחילת ספטמבר. פרופ' לוין דיבר 

 מחשבה: ליצור מושב בכנס. 

 

 

 

 


