"בשיאו של יום קיץ"  -שליש שני של  2018באגודה לזכויות החולה:
הנה החדשות ועיקרן תחילה:
כנס השנתי של האגודה לזכויות החולה יתקיים ביום חמישי  - 27.12.18פרטים נוספים בקרוב! בכנס יוענק
אות שר הבריאות למקדמי זכויות  -ראו קישור לקול הקורא  -מוזמנים להפיץ ולהגיש!
קואליציית ארגוני החולים:
א .מפגש ארגונים עם הנהלת משרד הבריאות  -ב  24.7.18נתקיימה פגישה עם מנכל משרד הבריאות וכ
 15בכירי המשרד ,בהשתתפות מעל  40אירגוני חולים! במפגש דובר על הגברת שיתוף הפעולה בקביעת
מדיניות לצד צורך במענה פרטני למיגוון רחב של סוגיות המעסיקות את אירגוני החולים .בעקבות
הפגישה אנו פועלים לייצר חיבורים בין המשרד לאירגונים כך שסוגיות אלה תקבלנה מענה .עד כה פעלנו
מול אגף הרוקחות ונציבות קבילות הציבור ,בימים אלה נרקם שיתוף פעולה עם אגפים נוספים.
ב .קואליציית אירגוני בריאות הנפש שהקמנו השנה ממשיכה לפעול במלוא המרץ:
ב 5.7.18נפגשנו  -כל נציגי הקואליציה ,עם סגן שר הבריאות ואנשי בריאות הנפש במשרד .סגן השר
הבטיח לפעול לקיצור תורים בפסיכותרפיה (ראו כתבה בנושא)
ב 16.7.18לבקשתנו ,התקיים דיון בוועדה לביקורת המדינה בנושא בתי החולים הפסיכיאטריים.
 5.8.18יזמנו פגישה עם הנהלת משרד הרווחה לדיון בהדרת נפגעי נפש מקבלת שירותי רווחה.
שינויי רוחב  -קידום מענים לאוכלוסיות שאינן מקבלות תרופה/פרוצדורה לה הם זקוקים:
א .סיוע לחולי ( FMFילדים ומבוגרים) לקבל את התרופה לה הם זקוקים – נערך בשיתוף עמותת
עינבר.
ב .סיוע לחולי  CTXלקבל תרופה הרשומה בארץ למחלה במקום תרופה המיובאת עבורם ושאינה
רשומה – בשיתוף עמותת מגן.
ג .סיוע למטופלים לבחור טיפול כירורגי בשיטה מתקדמת וייחודית לבי"ח מסוים ,בעוד חלק מהקופות
מאשרות רק שיטה מיושנת בבתי חולים אחרים.

השב"ן לאן?
משרד הבריאות הקים ועדה לבחינת שינויים בשירותי הבריאות המשלימים .האגודה עודדה אירגונים
להתייחס ,ניסחה נייר עמדה וזומנה להציג את משנתה בפני הוועדה.
מוקד האגודה בבי"ח שיבא
מינואר ועד אוגוסט טופלו במוקד האגודה בשיבא כ  500פניות.
בנוסף ,נתקיימו כ  30הרצאות במלון "שי-לב" בנושא מימוש זכויות למחלימים מארוע לבבי.
שיתופי הפעולה ברחבי בית החולים מתרחבים .לצד התערבויות במערך ביראות הנפש
ומרפאות  PKUו  FMFאנו מתחילים פעילות גם בשיקום כללי.
HUBבריאות  -מערכת חכמה המחברת מטופלים אל שירותי הסיוע הדרושים להם .כ  100ארגונים מופו
עד כה .במקביל ,נרקם שיתוף פעולה עם מכללת שנקר לפיתוח כלי ייחודי.
פרופ' מרדכי שני מונה לנשיא האגודה לזכויות החולה .פרופ' שני – חתן פרס ישראל ,לשעבר מנכ"ל
משרד הבריאות (שתי תקופות) ומנהל בית החולים "שיבא ,מלווה את האגודה שנים רבות ולאחרונה
נעתר לבקשתנו וקיבל עליו תפקיד חשוב זה.
ברצוני לנצל במה זו ולהודות לחברי ההנהלה ובראשם היו"ר שאין בלתו,
תודה לכל המתנדבים והמתנדבות – על הקו ,בהרצאות ,במועצה המייעצת
ותודה לנשות הצוות נירה טנצר ומיכל דלין פרימרמן על עבודתן המסורה.
שנה טובה!

