אוגוסט  2016ידיעון האגודה

אגודה וממשל -עדכון על תהליך ההסדרה וקריאה לחידוש חברות.
חברי האגודה ומטפלים שלום רב,
תרשו לי להיות ישיר ולוותר על ההקדמות .למי שעדיין לא הבין מה משמעות הסדרת תחום הדיקור ואת נחיצותה,
חשוב שיקרא את הדברים .אני פונה למטפלים חברי האגודה וגם לאלו שלמדו  4שנים באחד מבתי הספר המוכרים
על ידי האגודה ואינם חברים כיום.
מדוע לדעתך המצב כיום כל כך רע למטפלים ולמקצוע ככלל?
המשמעות הנגזרת מהיעדר ההסדרה היא שכל עולם הרפואה הסינית בישראל מתנהל ללא יד מכוונת וללא עין
מפקחת על המורשים לעסוק בו ,להוציא את פעילותה של האגודה הישראלית בנושא .במצב הקיים אין כל פיקוח
ובקרה ,ואין סטנדרטיזציה על תהליכי ההכשרה של המטפלים ,על תנאי הקבלה למקצוע ,על התנאים בהם ניתנים
הטיפולים ,על מה אסור ומה מותר למטפל לבצע וממה להימנע .אין יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים ואין מזור
לאלו להם נעשה עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני.
אז כיצד ניתן לשמור על כבוד המקצוע? ומה יהיה אם כל פיזיותרפיסט יעשה דיקור סיני ללא הכשרה מספקת?
והכשרות חפוזות של שנת לימוד אחת ימשיכו לצוץ כפטריות אחרי הגשם? כיצד יראה המקצוע שלנו בעוד שנים
בודדות בהעדר הסדרה? מדוע כל כך חשוב שאתם המטפלים ,אלו שרואים את המקצוע כחלק מאורח חייכם
וכמקור פרנסתכם ,תחדשו חברות באגודה ותתמכו בתהליכים האלו?
האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי ממשיכה בחודשים האחרונים במאמציה לקידום תהליך אסטרטגי מקיף
)רגולטורי-חקיקתי( במטרה להביא להסדרה כוללת של תחום העיסוק באקופונקטורה בישראל .לשיטתנו ,הסדרת
העיסוק באקופונקטורה הוא הפתרון המתבקש וההכרחי על מנת להבטיח את איכות הטיפול המקצועי הניתן כיום
לאלפי מאזרחי ישראל מחד ,ולשמירת קיימות המקצוע מאידך.
חלק מקהל המטפלים חושש מאוד מהסדרה וחושב שהמצב הנוכחי עדיף על יצירת שינויים ,מהי עמדתך
בנושא?
הסדרה וחקיקה שתתרחש בהובלת קהילת המטפלים ברפואה סינית אכן תטיל עלינו מגבלות מסוימות ,ונכון ,אף
אחד לא אוהב מגבלות .אבל זה מה שנקרא "לקחת אחריות" ,אותן מגבלות ישמרו עליכם כמטפלים היחידים
המורשים לעסוק במקצוע זה ,ללא תחרות משרלטנים אשר למדו קורס או שנת לימוד אחת .אופי ההסדרה במידה
וכולכם תהיו מעורבים בו יעצור את התהליך המתרחש בימים אלו של פגיעה במקצוע והוא זה שישמור עליכם
כמטפלים המורשים המובילים את התחום.
אנו מבינים כי קשה לקבל את השינוי ,ושמטפלים רבים מעדיפים להמשיך לפעול כאשר ההגדרות עמומות ,ויש
לכאורה חופש פעולה ,אך חשוב לזכור כי זהו אותו חופש פעולה שלא מאפשר לרובכם להשתלב כראוי בכל
מחלקה בבית חולים ,זהו החופש שלא מאפשר את תקצוב המקצוע על ידי המדינה כחלק מסל הטיפולים ,וזהו
החופש שהתוצאה שלו היא מסלולי ההכשרה השרלטניים שכולנו מרגישים חסרי אונים מולם ,ומובילים לביזוי
המקצוע ,לריבוי מקרי טיפול עם תוצאות שליליות מלוות בכתבות שליליות על התחום שלנו ,ולהגברת התחרות
מולכם – מטפלים שלמדו כראוי.

האם למטפל החדש או הותיק יש דרך לעזור בתהליך של האגודה?
האגודה אינה גוף נפרד מכם ,האגודה זה אתם! האגודה היא הגוף ,אשר עשה את הדרך הארוכה ביותר בעבודה מול
הרשויות ,וזהו גם הגוף היחיד בישראל המציג סטנדרטים להגדרת מטפל מוסמך ,אשר המחוקק יכול להבין
ולהשתמש בהם .הכוח לשנות נמצא בידיים שלכם בין אם בתמיכה פעילה בוועדות האגודה ובין אם בתמיכה
בחידוש ותשלום דמי החברות.

מה כוללת הפעילות ההסדרתית של האגודה בימים אלו?
בימים אלו ממש ,מובא המתווה אל כל בעלי התפקידים הרלוונטיים – הן בקרב חברי הכנסת והן בקרב הפקידות
המקצועית במשרד הבריאות – על מנת לשכנע אותם לתמוך בהסדרת העיסוק וליישמו בפועל .עד כה הצלחנו
לרתום מספר חברי כנסת למען יצירת הליך חקיקתי בנושא.
כפי שכבר פרסמנו באחד העדכונים האחרונים ,לפני כמה חודשים שכרנו את שירותיה של חברת הייעוץ הממשלי
ת.א.ר.א כדי שתסייע לנו לנהל את תהליך ההסדרה מול כל הגורמים הממשלתיים .במהלך החודשים הללו הוכן
מסמך מקיף אשר מתאר את התפתחות ענף הרפואה הסינית בשנים האחרונות ,מציג את הנימוקים הברורים בעד
הסדרת התחום וכן מפרט על כל שלב ושלב רגולטורי וחקיקתי שיש עוד לבצע כדי ליישם את ההסדרה בפועל.
במקביל לכך ,הצלחנו לרתום למשימה את ח"כ אייל בן ראובן מהמחנה הציוני שמאמין בנו ושמזדהה לחלוטין עם
מטרתנו .באמצעותו ,תועלה הצעת החוק שתעסוק בהסדרת העיסוק כבר במהלך המושב הבא של הכנסת שיחל
בחודש אוקטובר .אך מאוד חשוב להבהיר – ללא תמיכה של גורמים בכירים במשרד הבריאות וחברי כנסת מובילים
)יו"ר של וועדות ,ח"כים מהקואליציה וכו'( להצעת החוק לא יהיה סיכוי ממשי לעבור .בימים אלו אנחנו מצויים
בעיצומם של מגעים מתקדמים עם גורמים בכירים נוספים .הבשלתם של אלו תעלה משמעותית את סיכויינו להעביר
את הצעת החוק.
כל אלו הושגו לאחר עמל רב ועבודה מאומצת – וחבל שנעצור כאן!
לסיכום:
מי שחושב שקידום תהליך כזה משמעו פשוט "להיכנס" למשרדי הממשלה ולדפוק על השולחנות ,טועה טעות מרה.
אני רוצה לחדש לכם משהו :אנחנו לא נמצאים בסדר העדיפויות של המשרדים השונים .יש להם עניינים דחופים
מאתנו .אנו ,חברי קהילת המטפלים תופסים עצמינו כמדקרים אשר מצילים כל נפש חיה ופותרים מכאוביהם של
אנשים רבים ,תומכים במטופלים אונקולוגים בדרכם הקשה ואפילו תורמים כלכלית למערכת הבריאות ולמדינה!
אבל כאשר זה מגיע לחקיקה אין די בכך .מסה קריטית של מטפלים ופעילויות פנים קהילתיות ובין המטפלים לקהל
הרחב הינן חשובות מאוד אך הן אינן כלי עבודה מספיק להבטחת עתידכם המקצועי .כדי לייצר תהליכים רגולטורים
נדרשים משאבים רבים והסדרה פנימית ברורה וחזקה כפי שקידמה האגודה בכל שנותיה.
לאור כל אלו – אנחנו קוראים בזאת לכולם להתאגד יחדיו ולהצטרף למאמציה של האגודה ביצירת
התהליך שיהפוך אתכם למטפלים עם רישיון ומקצוע עם כבוד!
צרו קשר עוד היום!! בידקו האם חברותכם בתוקף וחדשו אותה .
כנסו לקישור המצורף והירשמו.
צרו קשר דרך דף הפייסבוק שלנו ונחזור אליכם.
אולגה קוגן 054-6310070
נטע דן 050-8556207

בברכה,
גיא פולק יו"ר האגודה

