מכון ון ליר בירושלים

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

מזמין אתכם לשולחן עגול בנושא:

שירות הבריאות לתלמיד
וטיפת חלב:
בין הפרטה להלאמה
יום שלישי ,יג בתמוז תשע”ו 19 ,ביולי 2016
בשעות  20:00-16:45במכון ון ליר בירושלים
בעקבות שורת דוחות שהצביעו על ליקויים חמורים
הנוגעים להפרטת שירות הבריאות לתלמיד הֵחל
בשנת  2012תהליך של החזרת השירות לידי המדינה,
אבל לאחרונה התעורר ספק באשר להשלמת התהליך.
במקביל ,בימים אלה פועלת ועדה שמינה מנכ”ל משרד
הבריאות לבחינת השירות המונע לגיל הרך במסגרת
טיפת חלב.
שירות הבריאות לתלמיד ושירותי תחנות טיפת חלב הם
בסיס חיוני למימוש הזכות לבריאות ,לקידום בריאות
האוכלוסייה ולצמצום פערים בבריאות .עם זאת ,שני
השירותים סובלים ממחסור חמור בכוח אדם ,מתשתיות
מיושנות ,ממצוקת תורים ,מעומס עבודה על האחיות
והרופאים בתחנות ,וכל אלה פוגעים ביכולת לספק
שירותי רפואה מונעת בסיסיים מעבר למתן חיסונים.

בשולחן העגול נבחן את תהליך קבלת ההחלטות בנוגע
להפרטת שירות הבריאות לתלמיד :האם נגרמו נזקים
והאם הלאמת השירות תוכל לתקנם? כמו כן נשאל מהם
השירותים שצריכים להינתן במסגרת שירות הבריאות
לתלמיד ובתחנות טיפת חלב מעבר למתן חיסונים? על
מי מוטלת האחריות לבריאותם של התלמידים? לאילו
שירותים זכאי אזרח בריא ומדוע אין הסדרה של תחום
קידום הבריאות (בניגוד לסל התרופות שמסופקות
לקופות החולים)? מה המשמעות של מצב זה? מהם
התהליכים שהתרחשו מאז נחקק חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ( ,)1995וכיצד הם השפיעו על מודל ההעסקה של
אחיות ורופאים בשירותים אלו ועל העמקת אי-השוויון
בבריאות בישראל?

 16:45התכנסות

 - 17:30דיון בהשתתפות:

יו”ר :רמי אדוט ,מנהל תחום שינוי מדיניות ,המרכז
לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון
ליר בירושלים

ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות

 17:00דברי פתיחה
פרופ’ יצחק גלנור ,מנהל אקדמי של פרויקט
ההפרטה והרגולציה במרכז חזן לצדק חברתי
במכון ון ליר בירושלים; האוניברסיטה העברית
בירושלים
פרופ’ נדב דוידוביץ ,ראש המחלקה לניהול
מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור (הר”י)

ד”ר ליאוניד אידלמן ,יושב ראש ההסתדרות
הרפואית בישראל (הר”י)
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס ,לשעבר יו"ר הועדה
לזכויות הילד
אילנה כהן ,יו”ר הסתדרות האחיות ,הסתדרות
העובדים החדשה
מירה חונוביץ ,מפקחת ארצית בריאות הציבור,
משרד הבריאות
ד”ר מנואל כץ ,יו”ר החברה הישראלית לרפואת
ילדים בקהילה; מנהל המחלקה לאם ולילד ומ”מ
סגן רופא מחוז דרום במשרד הבריאות
ח"כ קארין אלהרר ,יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
המדינה
ד”ר מילכה דונחין ,בית הספר לבריאות הציבור
של האוניברסיטה העברית והדסה; יו”ר רשת
ערים בריאות בישראל
עירית ליבנה ,המפקחת על תחום הבריאות
במשרד החינוך

20:00 - 19:30
דיון בהשתתפות הקהל
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז’בוטינסקי  ,43ירושלים ,טל’ www.vanleer.org.il 02-5605222
הכניסה חופשית
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
לפרטים :נעמיקה ציוןnomika@migvan.org.il ;054-7689181 :
רמי אדוטrami.adut@gmail.com ;054-4674715 :

