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28/9/19 
 

  קהילה יקרה!
 

שהוציאה האגודה, בעניין קופות החולים  ים, התחולל בפייסבוק דיון סוער, בנוגע לפוסטייםלפני כשבוע
 מאוחדת ומכבי.

 
בנוסף ) יקבלו קופות החולים הנ"ל לשורותיהן ,נכתב שמהיום ואילך יםלרענן את זיכרונכם, בפוסט

 .שעשו את מבחן האגודה אותם מטפליםרק את  (,לקריטריונים הנהוגים בכל קופה עד כה
 

 לא פירט את התמונה כולה ואנחנו מניחים שזה מה שעורר את התרעומת בקרב קהילה. ,הפרסום
חיזוק הקהילה והמקצוע הסרת הלוט והעמימות ויותר מכך לביא לתהתמונה הכוללת, הבנת אנו סבורים ש

 .שלנו
 

 להלן תגובתנו בנושא . 
 

-------- 
 

שבוע עולה פוסט על מכללת בזק, על מורים פרטיים ועל שאר שרלטנים שמסבים נזק למקצוע ופוגעים כל 
  בכולנו.

 מאז הוקמה הלשכה, לקחנו על עצמנו לעסוק בנושא בהקפדה יתרה.

 הקמנו מערך שלם של תכניות השתלמות והכשרה למטפלים אחרי ההסמכה הראשונה ●
 עלות, עם מיטב המטפלים הקמנו מערך ארצי של צפייה קלינית ללא ●

 טיפלנו ברמה הפרטנית בכל מקרה שהיה בו כדי להעיד על פגיעה בטוהר ואיכות המקצוע; ●
הובלנו ועודנו מובילים קמפיין לתוכנית לימודים במסלול מלא, מול מטפלים שמלמדים באופן  ●

 פרטי ומול סטודנטים בתחילת דרכם שאינם בעלי המודעות המלאה להשלכות העתידיות
 עוד הרבה עשייה נוספת...ו

 
 השנים האחרונות מאז היוסדה, פעלה האגודה בנושא האסדרה. 4במקביל לקמפיין שמובילה הלשכה ב 

 הוחלט והוסכם על דעת שני הצדדים כי כשלב ראשון, מוטב הסדרה עצמית על הצעת חוק.לאחרונה 
 

סדרה עצמית היא גיבוש והסכמה של עקרונות הסדרת המקצוע, בשיתוף אהמשמעות של  ▪
כל הגופים העוסקים בתחום ומעוניינים לקחת חלק בכך )קופות החולים, בתי הספר וכו...( 

 ופניה למשרד הבריאות לאישורן במסגרת תקנות פנימיות.
 

 מזו.הבשילו התנאים ועמדות הלשכה והאגודה, כבר לא רחוקות זו 
 

נציגי ועד הלשכה והאגודה, מקיימים פגישות על מנת לנסות למצוא דרך לקדם את התהליך יחד, מתוך 
 שנה. 20הבנה שרק בדרך של איחוד כוחות נצליח באמת להביא למימוש הסדרה שמייחלים לה כבר 

 
 גם נושא המבחן נדון מזה תקופה ארוכה בין שני האיגודים.

 
לאגודה על צורך בקיומו של מבחן הסמכה התואם את מבחני ההסמכה אין מחלוקת בין הלשכה 
 במקצועות אחרים בארץ.

המחלוקת הייתה, בין היתר, על השיוך הארגוני. כידוע, גישה זו השתנתה וכעת מבחן ההסמכה אינו 
 מחייב אתכם להשתייך לארגון זה או אחר. 

 
סדרה אולכים ומתהדקים, גם בנושא ההפערים בין הצדדים הולכים ומצטמצמים ושיתופי הפעולה ה

מה שמחייב אותנו )הקהילה( גם לנקוט צעדים בשטח , דדים הופך להיות יותר ויותר ממשיולדעת שני הצ
 ולהכין את הקרקע מול המחוקק.
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 ., כדי שנוכל לעמוד מול המחוקק כגוף גדול ומאוחדאחד מהצעדים הוא החיבור עם קופות החולים

 יא תמיכה במהלך.ולכן עמדת הלשכה ה
 

מטרת המבחן בפורמט תהליך האסדרה הנוכחי, הוא דרך להראות למשרד הבריאות ולוועדה האחראית 
על הנושא, כי בוצע על הפיקוח הדרוש בתחום וכי אין בשורותינו מטפלים שלא הוסמכו במסלול מלא 

 ומוכר.
 

 שני האיגודיםמטעם וכר שיהקיים הסמכה המבחן טובת פועלים הצדדים ללצורך כך, 
יצירת רשת הגנה למקסימום המטפלים שהוסמכו במסלול לימודים מוכר לקבל את אישור המחוקק לו

 להסמכתם.
 

 .מטעם הלשכה והאגודההמשך יורחב ב ,על פורמט המבחן ולמי הוא מתייחס עוד
 

  נמשיך לעדכן.
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