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 לכבוד:

 הגב' יעל גרמן
 שרת הבריאות 

 לשכת שרת הבריאות
 ירושלים

 
   -הנדון: לקראת סיום דיוני הועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית 

בקשת איגוד רופאי המשפחה להתייחס בהמלצות הוועדה לחשיבות הרפואה הציבורית 
 לא רק בבתי החולים, ובקהילה

 
 כב' שרת הבריאות שלום רב,

 
לקראת סיום דיוני הועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית,  אנו רוצים לחזור ולהביע את 

לחשיבות של חיזוק הרפואה הציבורית בקהילה הן בתחום הרפואה היועצת דעתנו בנוגע  
 והן בתחום הרפואה הראשונית.

 
 –ציבורית ה הרפואה לחיזוק , לקראת הקמת הועדה3142ביוני  41 –לפני כשנה, בתאריך ה 

שלימים הפכה להיות ועדה הקרויה "ועדת גרמן", העברתי אלייך מכתב שבו ציינתי כי אני חושש 
 הרפואי הפעלת השירות למודל ובעיקר הציבוריים,  החולים בתי לנושא ייוחדו הועדה שדיוני
, ולא יעסקו בנושא הרפואה הציבורית בקהילה. עתה כאשר הועדה כבר עומדת )פ"השר( הפרטי

לקראת סיום דיוניה, למעט הצגת הנושא שלנו בפני הועדה, לא ידוע לנו, לפחות מהעולה 
 ועדה לנושא הקהילה. העל התייחסות בהמלצות  ,באמצעי התקשורת השונים

 אנחנו מקווים מאד ומצפים שבמסקנות הועדה יהיה פרק נכבד שיעסוק בתחום חשוב זה. 
 

לצורך  במיוחדההמלצות של הוועדה שהוקמה אסור שיסתיימו הדיונים בוועדה וייכתבו 
 -חיזוק מערכת הבריאות  הציבורית, בלי שתהיה התייחסות מעמיקה גם לרפואה בקהילה 

 שהיא לב ליבה של רפואה ציבורית חזקה ואיכותית.
 

 בתחום הן בקהילה, חזקה ברפואה כל מתחילה קודם חזקה ציבורית נחזור ונציין: רפואה
 ציבוריות רפואה שמערכות בעולם הרפואה היועצת. ידוע בתחום והן הראשונית הרפואה

 רצון שביעות עם יותר יעילות מערכות הן קהילה חזקות ורפואת ראשונית רפואה על המתבססות
 והמערכת חלשה בקהילה בהן הרפואה יותר ממערכות טובים תוצאי בריאות ועם גבוהה

כי רפואה חזקה וטובה בקהילה בשורה  בתי חולים. כמו כן ידוע רפואת על בעיקרה מבוססת
 התחתונה גם חוסכת בעלויות, או למעשה מביאה תמורה גדולה יותר בתקציב נתון. 

 
הרפואה בקהילה מתמודדת היום עם קשיים ובעיות רבות. הרפואה הפרטית )הביטוחים 

את רגליה של הרפואה  המשלימים של הקופות, הביטוחים הפרטיים, והרפואה הפרטית( דוחקת
הציבורית הכורעת תחת נטל הגירעונות של הקופות. הזמינות של רופאים יועצים איכותיים 
במערכת הציבורית יורדת, התורים מתארכים, העומס על רופאי המשפחה מתגבר,  ואי השוויון 
 מחריף. קשיים אלה מתווספים למחסור המתגבר ברופאי משפחה, גם אודותיו פניתי אליכם

 לאחרונה. 
ואנו כאמור מקווים ומצפים שדברים ברוח זו עם אלה כאמור הדברים שכתבתי לפני שנה, 

הצעות אופרטיביות יופיעו גם במסקנות הועדה, לטובת בריאות הציבור ומערכת הבריאות 
 בישראל.
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