יולי  2016ידיעון האגודה

עדכונים
עדכון בנושא פעילות האגודה בעניין תהליכי הסדרת העיסוק בדיקור סיני
חברים יקרים שלום,
במהלך החודשים האחרונים חזרנו לפעילות משותפת עם חברת הרגולציה 'ת.א.ר.א ייעוץ' על מנת לקדם
תהליך אסטרטגי ,רגולטורי וחקיקתי במטרה להביא להסדרה כוללת של תחום העיסוק בדיקור סיני
בישראל .בשונה מהתהליך שבוצע בעבר ,אנו מקיימים מהלך עצמאי ללא חיבור להומיאופתים,
הרבליסטים קליניים ונטורופתים מתוך הבנה ואמונה כי המקצוע שלנו כישות עצמאית ,מובן יותר ,נחקר
יותר ומקובל יותר הן בעיניי מערכת הבריאות והן בעיניי הממסד.
הסדרת המקצוע הוא הפתרון המתבקש וההכרחי על מנת להבטיח את איכות הטיפול המקצועי הניתן
כיום לאלפים מאזרחי ישראל מחד ,ושמירת קיימות המקצוע מאידך.

מספר עדכונים על התהליך מהפעילות שהתקיימה בחודשיים האחרונים:

 .1במהלך פתיחת מושב החורף של כנסת ישראל ,שעתיד להיפתח באוקטובר  ,2016תועלה
הצעת חוק פרטית בדבר הסדרת העיסוק בדיקור סיני בישראל .הצעה זו גובשה ונוסחה ע"י
וועד האגודה יחד עם מומחים לתהליכים אסטרטגים בממשלה של חברת ת.א.ר.א ,על מנת
שתכניה יעלו בקנה אחד עם היעדים שבשמם אנו פועלים – הסדרה מלאה של העיסוק בדיקור
סיני ,תוך עיצוב מערך בקרה ופיקוח ,יצירת סטנדרט אחיד לתהליכי ההכשרה והצבת תנאי
קבלה למקצוע לאלו החפצים לעסוק בו.
 .2בנוסף' ,ת.א.ר.א ייעוץ' עובדת בשיתוף פעולה מלא ביחד אתנו על בנייה של תכנית אסטרטגית,
והכנת מודל רגולטורי כתמך לחוק שעתיד לעלות בכנסת .מודל זה יציג למשרד הבריאות
תכנית אופרטיבית למימוש ההכרה במקצוע שלנו ,זאת במטרה לקבל את תמיכתו לחוק
ולמהלך באופן כללי .במילים פשוטות יותר ניתן לומר שאנו בונים תוכנית אופרטיבית )על בסיס
מה שנבנה בשנים האחרונות באגודה -מסמך הכרה ,סטנדרט לימודים ,מבחן אגודה ,פיקוח על
בתי ספר ועוד( ובכך ,תקל התכנית על הגורמים הממשלתיים ליישם את הליך ההסדרה.
מדובר למעשה בבניית אופרציה לתהליך הרגולציה.
כולנו תקווה שפעילותנו זו תוליך אותנו אל מחוז חפצנו ותסדיר את תחום הדיקור הסיני באופן רשמי
כמקצוע שווה בין שווים יחד עם שאר המקצועות העיסוק המוכרים במדינת ישראל.
בברכה,
גיא פולק
יושב ראש האגודה לריפוי סיני מסורתי

