דף סיכום פעילות האגודה לחודשים מאי  -יולי 2010
מפגש מתנדבים

ב 18/7/2010 -התקיים במשרדי האגודה מפגש של מתנדבי האגודה שכלל הרצאה של עו"ד מוטי בונה,
בכללי התנהגות ואתיקה במענה לפניות ומפגש חברתי.
בתכנון ,סיור למתנדבי האגודה במד"א.
הוועדה המדעית

הרפורמה המתוכננת בבריאות הנפש והעברה לקופות – ביום  1/6/10התקיים דיון בהנחיית פרופ' מוניץ
)מאבות הפסיכיאטריה בארץ ומי שניהל שנים רבות את בי"ח גהה(
פעילות במגזר הערבי

התקבל אישור מחברת פייזר וציונות  2000לפרויקט משותף עם עמותת יסנין אלנגב בדרום הארץ
האסיפה הכללית של האגודה לזכויות החולה

בתאריך  28/6/10נערכה האסיפה הכללית של האגודה ,להלן הנושאים שהועלו:
דווח על פעילות האגודה ,דו"ח וועדת ביקורת  ,ואושר הדו"ח הכספי והצעת התקציב
פרופ' מנחם פיינרו ופרופ' טובה חצ'ק הצטרפו לוועדת המנהל במקום נעמי שפר.
פינוי על ידי אמבולנס של מד"א

הוועדה המשותפת למד"א ולנציגי האגודה ממשיכה בפעילותה בה מועלים לדיון מקרים שנויים במחלוקת
של אזרחים הנדרשים לשלם עבור השרות לשרותי מד"א.
במפגש מתאריך  12/7/10הובהרו ע"י עו"ד שני דניאלס נציגת מד"א מספר עקרונות שמד"א פועל על
פיהם כלהלן:









קבלת תשובה ממד"א  -פרק הזמן הסביר למתן תשובה ממד"א הוא כ 21-ימי עבודה.
חוב של קטין  -לפי מד"א קיימת הנחייה שחוב של קטין יהיה על שם ההורה.
תשלום במקרה של סירוב להתפנות – מטופל חייב לשאת בעלות מלאה של המחיר במקרה
והוזנק אמבולנס והיה טיפול של לקיחת מדדים ) מדידת ל.ד .דופק ונשימה והתרשמות כללית (,
גם אם המטופל סרב להתפנות או לאחר הבדיקה לא היה צורך רפואי בפינוי.
פינוי של יותר מאדם אחד  -אם פונו באותה נסיעה יותר מאדם אחד ,כל אחד מהם ישלם את
חלקו היחסי.
אחריות המפונה לתשלום  -אזרח שקיבל שרות ממד"א אחראי על פירעון החוב .במידה והוא
פונה לקופ"ח לקבלת החזר ,מוטלת עליו החובה לוודא כי הקופה נושאת בתשלום .לעיתים
השתתפות הקופה הוא בגובה של  1/2מסכום הקרן .במקרה זה המפונה ישלם בקופה את חציו
והקופה תעביר את מלוא התשלום למד"א.
בתאונת דרכים  -עלות פינוי בניידת טיפול נמרץ אט"ן או נט"ן תכוסה במלואה ע"י הקופה ,בין
אם היה אשפוז ובין אם לאו .פינוי באמבולנס רגיל ,ולא היה אשפוז–חב' הביטוח תישא בתשלום.

דיונים בכנסת

 16/6/10וועדה לפניות הציבור בכנסת בנושא אמבולנסים
 28/6/10בועדת העבודה והרווחה – דיון על גודל מנת תרופה
 -19/7/1 ,12/7/10וועדת העבודה והרווחה בכנסת – בנושא שיניים
 14/710פגישה עם שדולת הבריאות והנהלת מרד הבריאות בנושא תוכנית העבודה של משרד הבריאות
מערכת פניות  -הקו הפתוח

מערכת הפניות המטופלות שודרגה במטרה להפיק דוחות מעקב על הטיפול השוטף בכל פניה וניתוח
סטטיסטי.
כנס באוניברסיטת בן גוריון בנושא :התמודדות עם חוסרים בתשתיות ובכ"א רפואי בנגב – 8/7/2010

נציג האגודה השתתף בכנס ושמע על הבעיות הקשות והידרדרות מערכות הבריאות בנגב.
ח"כ ד"ר רחל אדטו שדיברה על אי השוויון במע' הבריאות בין פריפריה למרכז ,הצורך בשינוי נוסחת
הקפיטציה בין פריפריה למרכז ותרגום והסברה בשפות שונות .מנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו קבל
בדבריו על בעיית המחסור ברופאים מרדימים בנגב .כן הועלתה הבעיה של קושי בגיוס רופאים והצורך
הדחוף במוסדות שיקום.
הרצאות

נערכו  5הרצאות ע"י עו"ד שלהב קמחי ושמוליק בן יעקב בפני מתנס"ים וארגוני חולים.
חוברת זכויות לחולה פרקים

האגודה בשיתוף עמותת ענבר מכינה חוברת זכויות שתחולק לחולים בבעיות שלד ופרקים.
תקציב סל התרופות

קואליציית ארגוני החולים מתארגנת למאבק להגדלת תקציב סל התרופות והטכנולוגיות לשנים 20110-
 2010שהוא הנמוך ביותר שהיה בשנים האחרונות
חולים המוזנים בזונדה

האגודה מרכזת מאבק במשרד הבריאות אשר מתכננן להעביר את חולי הזונדה שחלקם מאושפז מעל 10
שנים במוסד ,מהמוסד בו הם נמצאים למוסד סיעודי וזאת על מנת לחסוך תקציב  ,ותוך התעלמות
מאילוצי ובקשות המשפחות וקטיעת הרצף הטיפולי.
הכנס השנתי של האגודה

בתאריך  7/10/2010מתוכנן הכנס השנתי של האגודה שיתרכז השנה תיק הרפואי המרכזי ובעבודת
וועדת סל התרופות.

