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סימוכין455725420 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :נציגים מטעם קופות החולים לצורכי קשר עם הרשות המוניציפאלית
בשנים האחרונות מוביל משרד הבריאות ,בשיתוף משרד הפנים וגורמים נוספים ,את נושא קידום
והטמעת בריאות במרחב המקומי והאזורי.
אחת התפיסות העומדות בבסיס האסטרטגיה היא ההשפעה הרבה שיש לרשות על בריאות
תושביה בשגרה ובפרט בעת הזו בהתמודדות עם נגיף הקורונה.
בתקופת הקורונה ,שיתוף הפעולה בין מערכת הבריאות לרשויות המקומיות הוא רציף ומאפשר
הצלחות משותפות.
על מנת למסד בצורה שיטתית את הקשר של מערכת הבריאות והרשויות המקומיות ,משרד
הבריאות בשיתוף עם קופות החולים מעמיד עבורכם רשימה של נציגים מטעם קופות החולים
ברמה המחוזית או היישובית שיהוו עבורכם אנשי קשר לכל צורך העולה בציר שבין הקופה
לרשות המקומית .המטרה היא כי אנשי קשר אלו מטעם קופות החולים יהוו עבורכם כתובת
בתקופה זו ובהמשך כתובת עבור נושאים הקשורים בקידום בריאות במרחב המקומי.
למען הסר ספק ,ידוע לנו כי כבר בעת הזו מתקיימת תקשורת בין רשויות מקומיות לקופות
החולים .חלק מהרשויות המקומיות העידו כי כאשר זכו לקשר מול נציגי קופת החולים
ההתמודדות במצב החירום היטיבה והתנהלה באופן יעיל ומהיר יותר .ברצוננו לוודא כי תקשורת
מיטיבה זו תהיה קיימת בפריסה ארצית וסדורה עבור כל רשות ורשות.
ראו בהמשך מכתב זה את רשימת הנציגים ופרטי הקשר שלהם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לנעמה יונה naama.yona@moh.gov.il
בברכה,
דר' שלומית אבני ,מנהלת האגף לתכנון מדיניות
ליאור ברק ,סגן מנהל אגף פיקוח על קופ"ח ושב"ן
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העתק:
מר שלומי וריאט ,יועץ שר הבריאות
מר נעם ויצנר ,ראש מטה המנכ"ל ,משרד הבריאות
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ד"ר הדר אלעד ,ראש אגף רפואה קהילתית ,משרד הבריאות
גב' אנה לרנר-זכות POC ,רשויות מקומיות ,משרד הבריאות
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