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 להפוך הוצאה להשקעה   –בעידן הקורונה  בריאות הציבורמערכת : חיזוק הנדון

 שלום רב, 

 

הניצחון במגפה כפי שהתבהר בתקופת מגפת הקורונה, תחום בריאות הציבור חיוני להגנה על הביטחון הלאומי.  

יהיה למנף אותה על מנת לשפר מערכות חיוניות במדינת ישראל, בשגרה ובחירום. יתר על כן, השקעה בבריאות 

. על פי הערכה בארצות הברית  הציבור פירושה השקעה במניעה, שהיא המשתלמת ביותר בהיבט הרפואי והכלכלי

במקביל, אנו עדים לתהליך מואץ של התרבות האיומים  דולר.  14כל השקעה של דולר אחד בבריאות הציבור חוסכת  

גם  כמו  ומים,  מזון  באוויר,  למזהמים  חשיפה  חדשות,  זיהומיות  מגיפות  האקלים,  משבר  הציבור:  בריאות  על 

התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, ומגיפות חדשות של השמנה, בעיות נפשיות ובהן התמכרויות ועוד מחלות 

  והרגלי בריאות רבים.

 

לפנינו   רואים  נמצאת בשפל חסר לפיכך  אנו  גם בתוך מגפה,  כי תחום בריאות הציבור בישראל,  חובה להזהירך 

תקדים. לצערנו, כפי שציינת עבור תחומים אחרים: "חלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות וצריכות  

ם בריאות הציבור נמצא כיחידה פנימית  בישראל, בשונה ממדינות רבות אחרות, תחו לעבור תהליכים של תיקון".

ריסון תקציבי מחמיר, חוסר אחידות בתאום מול שאר   בתוך משרד הבריאות. ובהם  ישנם בכך חסרונות רבים 

 משרדי הממשלה שלכולם ממשק עם משרד הבריאות, היעדר מחקר ופיתוח ברמה מספקת ורגולציית יתר. 

 

שנה למדנו   26. לאחר  1995-אז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשירותי בריאות הציבור מצויים בתת תקצוב מ

הביא   החוק  בריאות כי  שירותי  מטה  העולם:  בכל  המדינה  ידי  על  המסופקים  שירותים  של  מתמשך  ל"ייבוש" 

 הציבור, לשכות הבריאות והמעבדות. כל אלו מהווים את עמוד השדרה של בריאות הציבור בישראל.

 

ראית זאת מקרוב כאשר ביקרת בלשכות הבריאות בזמן התפרצות הקורונה לפני    ,ממשלהאדוני ראש ה  ,גם אתה

חודשים.   אחיותמספר  מעט  ידי  על  אפידמיולוגיות  לחקירות  ונייר  עט  באמצעות  השימוש  את  רופאות ראית   , 

 טווחורופאים מקצועיים בתחום שקרסו מהעומס המתמשך. פתרונות זמניים הם הכרחיים אבל נדרש טיפול ארוך  

  והפיכת המשבר להזדמנות.

 

יוזמה להקמת רשות ממשלתית מזה מספר שנים, על סמך הניסיון בארץ ובעולם,  לאור כל זאת אנחנו מובילים  

. רשות כזו, שתהיה חברה ממשלתית עצמאית עם משאבים נפרדים תוכל למנף את תחום  לאומית לבריאות הציבור

כך נהפוך הוצאה להשקעה, בתחום הקריטי של שמירה על בריאות .  כולובריאות הציבור לא רק בישראל אלא בעולם  

ומתחדשים חדשים  אתגרים  מפני  החוסן  הציבור  וחיזוק  תקציבי  חיסכון  מחלות,  מניעת  אדם,  חיי  הצלת  תוך   ,

 הלאומי.  

 בהקדם על מנת לדון בבריאות הציבור בישראל.   או עם נציג מתאים מטעמך  אנו מבקשים להיפגש עמך

 
 בברכת בריאות וגמר חתימה טובה,

 
 פרופ' איתמר גרוטו, פרופ' נדב דוידוביץ', פרופ' חגי לוין, ד"ר ערן קופל, איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל 


