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אל:
ראש מנהל רפואה  משרד הבריאות
עותק:
מנהל כללי  משרד הבריאות
הנדון :מינוי מומחים בכירורגיה פלסטית לוועדת בדיקה בתחום הניתוחים הפלסטים אסתטיים.
שלום רב,
העמותה הישראלית למנתחים פלסטים אסתטיים היא עמותה רשומה המאגדת מנתחים מומחים המנהלים
פרקטיקה פרטית בתחום הניתוחים האסתטיים.
בעיתון ישראל היום מתאריך  18ביולי  2015פורסם כי לוועדה שתבדוק את נושא הגדרת תפקיד אחים
בניתוחים פלסטיים במגזר הפרטי מונו שני מומחים המכהנים כמנהלי מחלקות בבתי החולים הציבוריים.
למיטב ידעתנו עקר עיסוקם של מנהלים אילו האחד בכוויות והשני במיקרוכירורגיה ושחזורי שד.
מכוון שמדובר בבדיקה של נושא הרלוונטי למנתחים מומחים במגזר הפרטי אנחנו מבקשים כי לוועדה זו
יצורפו גם שני רופאים מומחים בכירורגיה פלסטית המנהלים פרקטיקה פרטית בתחום הניתוחים האסתטיים.
לטעמנו ,בהרכב הועדה כפי שהיא כיום לא ניתנת הזדמנות ראויה לקבוצה גדולה של רופאים הקשורה ישירות
לנושא זה להביע את עמדתה.
מרבית הפעילות בכירורגיה פלסטית מתקיימת בעשור האחרון בישראל מחוץ לבתי החולים הציבוריים על ידי
מנתחים ומנתחות מומחים בפרקטיקה הפרטית .ההתייחסות אל רופאים מומחים אילו כ"שקופים" מובילה
להתעלמות מהיבטים חשובים בתחום .יתר על כן ,חוסר ההתייחסות לניסיון ולתרומה של המומחים המרכזיים
בנושא זה גורמת בסופו של דבר למשברים כפי שהדבר בא לידי ביטוי לאחרונה במדיה הדיגיטלית והמודפסת.
הרשימה הבאה כוללת מומחים ומומחיות ותיקים בכירורגיה פלסטית חברי העמותה ושאינם חברי עמותה.
לדעתנו מדובר במומחים בעלי מוניטין והערכת עמיתים המנהלים פרקטיקה אסתטית פעילה ומכובדת לאורך
שנים ועל כן הם ראויים בהחלט ,לכהן כחברים נוספים בוועדת הבדיקה בתחום הניתוחים הפלסטים אסתטיים.
נוכח האמור אנו ממליצים על מינוי שני מומחים נוספים מתוך הרשימה להלן ובכפוף להסכמתם לוועדה לעיל
על מנת לסייע לכם בנושא טעון זה.

בכבוד רב,
מעיין רגב עו"ד
יועצת משפטית
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נספח א'  רשימת רופאים/ת
דר' עמנואל בדני
דר' יעקב בר
דר' ג'קי גוברין
דר' רונן גלזינגר
דר' ליאורה הולנדר
דר' אמיר זליגובסקי
דר' נועם חי
דר' רן טליסמן
דר' ביאנקה הגן רוזנברג
דר' מאיר כהן
דר' יורם וולף
דר' רון עזריה
דר' רועי ענבר
דר' טלי פרידמן
דר' רוני מוסקונה
דר' רון טנצר
דר' יצחק מאייר
דר' מנו רובינפור
דר' אלדד מור
דר' טל נחליאלי
דר' נמרוד פרידמן
דר' דוד רדרמן
דר' ירון ריסין
דר' חיים רסנר
דר' אברהם אמיר
דר' אמן בועז
דר' עופר ארנון
דר' בורנשטיין עמירם
דר' פטריק בן מאיר
דר' בן שושן אבנר
דר' גרבר ברוך
דר' דביר יעקוב
דר' הראל מרכוס
דר' זיילר יעקוב
דר' ערן חדד
דר' טמאן יוסף
דר' נאסר יוסוף
דר' יעקוב פרנד
דר' קפלן חיים
דר' דב קליין
דר' יצחק רמון
דר' אורי שולמן
דר' שפלן מיכאל

Israel Association of Aesthetic Plastic Surgeons
www.israelsurgeon.com

העמותה הישראלית למנתחים פלסטים אסתטיים
info@israelsurgeon.com
TL/FAX 03-5480082
Jabotinsky St. Ramat Gan POB 62 ISRAEL 5252003 7

