יום רביעי  28בספטמבר 2016

מהנעשה באגודה בחודשים יולי-ספטמבר 2016
תומכים ומתנדבים יקרים ויקרות,
לפניכם/ן עדכון קצר אודות הנעשה בעמותה בחודשים האחרונים:
 .1מיצוי הזכות לתרופה:
• טופלו מיגוון פניות ,כולל פניה לוועדת חריגים ,מיצוי פוליסת ביטוח פרטי ,תלונות לנציבות
וכן חיבור לגורמי סיוע משלימים.
• נערך הסכם עם עו"ד לייצוג בתביעות בתחומים עקרוניים וכן צורפה לצוות עו"ד מתנדבת.
• תהליך מיתוג הפרויקט נמצא בשלבים אחרונים .השקת הפרויקט מתוכננת לנובמבר.
• הפרויקט זכה לחשיפה עצומה באתר "כמוני" ,אשר הובילה לפניות רבות.
• נמשך תהליך גיוס שותפים ותומכים לפרויקט
 .2מרכז זכויות בתל השומר:
• אחרי החגים עתיד להיפתח בתל השומר מוקד למיצוי זכויות ,בו ישבו מתנדבים
מהאגודה ,תחת מנהל מוקד המגוייס בימים אלה.
• המרכז יפעל בשיתוף נציגי "יחידות סגולה" (המשרד לשוויון מגדרי) ו"מחלקה ראשונה"
(מימוש זכויות בביטוח לאומי) ,ועורכת דין מטעם תל השומר ,לשם מתן מענה מקיף.
• סטודנטים למשפטים שנה ג' מהמכללה למנהל יצוותו למרכז יומיים בשבוע ,מלווים
בעורכי דין מקצועיים בתחום הבריאות (פרויקט מזור).
• בתל השומר פועלים לפיתוח מערכת פניות ייחודית למוקד
 .3חוברות מידע וזכויות :שתי חוברות נמצאות בתהליך עידכון טרם הדפסתן המחודשת .האחת
בנושא ביו-סימילאר והשנייה בנושא ראומטולוגיה.
 .4הערכות לחודש המודעות לזכויות החולה – נובמבר :2016
• האגודה מציעה פרס ליחיד או אירגון (לא עסקי) המצטיין במימוש זכויות בתחום הבריאות
(קול קורא יופץ בקרוב).
• בימים אלה מופק סירטון ייעודי מטעם ערוץ הרופאים בהשתתפות מתנדבי האגודה.
• נבדקות אלטרנטיבות לקיום כנס בחודש המודעות או בסמוך לו.
• האגודה תציין את יום זכויות החולה בכנסת במסגרת שדולת הבריאות ,בהובלת יו"ר
השדולה חיליק בר ,ומובילי דעה בתחום הבריאות.
 .5פעילות המתנדבים:
• מצטרפות חדשות  -הצטרפו אלינו שתי מתנדבות חדשות :עו"ד אורנית שגיא-דקל (אחות
בכירה בעברה) ,וגב' דפנה ויראוך ,אקטוארית בנושא בריאות.
• מפגש מתנדבים/ות  -בתאריך  14/9/2016התקיים באגודה מפגש מתנדבות/ים.
 .6פעילות קואליציה:
• מפגש בנושאי תזונה  -האגודה ריכזה וקיימה שני מפגשי שולחן עגול בהובלת מח' תזונה
במשרד הבריאות ונציגי אירגוני חולים במטרה לקבל מהארגונים התייחסות לפעילות
נדרשת בנושאי תזונה.

•
•
•
•

קצבת נכות  -האגודה ריכזה את צרוף חברי הקואליציה בפניה לשרי האוצר והרווחה
בביקורת על התוספת הנמוכה לקצבת הנכות( .ראו בקישור)
מחלות נדירות /יתומות  -במסגרת ריכוז קואליציית הארגונים למחלות יתומות ,ועל מנת
לאפיין את הדרישות לכלול בטיפולים במרפאות מתמחות ,ריכזנו מכל העמותות את
הטיפולים הנדרשים לביצוע בכל מרפאה.
הפעלת ארגוני חולים הקשורים לחברת פייזר – האגודה מובילה מפגש ארגונים על מנת
לאפיין נושאים ותהליכי עבודה לפעילויות משותפות.
אישפוז סיעודי -נירית זיידר חברה בקבוצה של ארגוני חולים הפועלים לקידום הכללת
האשפוז הסיעודי בסל הבריאות.

 – Doctors channel .7סרטונים ב YouTube
• פורסמו שני סרטונים נוספים של האגודה :לדעת לדרוש את זכויותיך כמטופל -
בהשתתפות עו"ד חיים קרויטורו (בקישור) ,איך מקבלים את תהליך השיקום המגיע לנו
על פי חוק  -בהשתתפות שמוליק בן יעקב (בקישור)
 .8ועדות משרד הבריאות
• ועדה לקביעת נהלי טיפול בפניות – אלי פרי מייצג את האגודה בוועדה שהוקמה לצורך
בחינה וקביעת נהלים מחייבים לטיפול בפניות למערכת הבריאות.
• ועדה לבחינת שימוש בנתוני מידע רפואי – שמוליק בן יעקב חבר בוועדה שהקים משרד
הבריאות לקביעת כללים לשימוש במידע/נתונים רפואיים (מעבר לניהול הרפואי)
ובמסגרת זו גם מרכז הערות לטיוטת חוזר משרד הבריאות בנדון.
 .9פעילות פרלמנטרית
• דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא ריבוי זיהומים במוסדות האישפוז ובקהילה
בעקבות דו"ח מבקר המדינה 63ג'.
• דיון בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות בהשתתפות משרד הבריאות בנושאים :הכנסת
תרופות מצילות חיים לשב"ן ,שחיקה תקציבית חמורה והתעלמות ממרכיב ההזדקנות
בתיקצוב קופות החולים ,הקפאת תקציב סל התרופות עד שנת ( 2019ראו בקישור)

אנו מודים לכם על עשייתכם הרבה למען האגודה.
בברכה,
שמוליק בן יעקב
יו"ר האגודה

יסמין ענבר
מנהלת פרויקטים ודיגיטל

