איגרת על פעילות האגודה לחודשים דצמבר  -ינואר 0211
מפגש מתנדבים במד"א
במסגרת שת"פ של האגודה עם מד"א התקיים ב 11/12/2010 -מפגש של מתנדבי האגודה
עם נציגי מד"א .במסגרת המפגש קיבלו המתנדבים הסבר על מוקד מד"א והוחלפו דעות
בנושאים משותפים.
"יסמין" אל נגב – במגזר הבדואי
ב 2/12/10 -התקיים מפגש עם נציגי המגזר הבדואי במטרה לסייע לעמותת נשים במגזר
הבדואי להכשיר פעילים בנושא זכויות החולה וחוק בריאות ממלכתי.
מבדק איכות בתום המח' לרפואה דחופה (מלר"ד)
משרד הבריאות יוזם מבדק איכות בנושא הרפואה הדחופה .נציגי האגודה הוזמנו ללוות את
המבדק כנציגים מטעם הציבור.
מערכת פניות  -הקו הפתוח
מערכת הפניות של הפונים לאגודה פועלת במתכונת משופרת במטרה ליעל את המעקב
בנושאי הפניות.
קנביס רפואי
האגודה קיימה דיון בשיתוף עמותת "עם עולם" בנושא השימוש בקנביס לצרכים רפואיים.
האגודה תפעל על מנת לסייע לחולים הנזקקים לכך.
קואליציית ארגוני הזכות לבריאות



 – 13/12/2010פגישה של נציגי ארגוני החולים עם נציגי הקופות במטרה לבדוק
אפשרויות להרחבת השימוש במחשב ע"י החולים והמבוטחים
 – 14/12/2010פגישה של הארגונים נפגשה עם מנכ"ל משרד הבריאות ,ד"ר רוני
גמזו ,במטרה לאתר בעיות ולשתף פעולה בקידום נושאים ספציפיים .סוכם על
הקמת מסגרת משותפת למנכ"ל ולארגונים שתדון אחת לרבעון בנושאים נבחרים.

חולי זונדה וותיקה
משרד הבריאות רצה להעביר חולי זונדה וותיקים מהמוסדות בהם הם נמצאים למוסדות
אחרים .בעקבות פנייה של מספר משפחות לאגודה ,פנה עו"ד חיים קרויטורו( ,היועץ
המשפטי של האגודה) למשרד הבריאות בדרישה להשאירם במוסד בו הם נמצאים ולאחר
תכתובת ענפה ,התקבל האישור .למכתב תודה שהתקבל בנושא
פעילות שוטפת
 1/12/10שידורי רשת א' – שעה אזרחית עם יו"ר האגודה בנושא אפוטרופסות וייפוי כוח.
 15/12/10פגישת המועצה המייעצת שליד האגודה בנושאי רביזיה השרות הפסיכיאטרי
ובריאות הנפש.
 – 15/12/2010עו"ד מיה שני עונה לפניות בתחום ביטוחי הבריאות ,באתר כמוני

 21/12/10מכון גרטנר -דיון ציבורי בהצ"ח לקביעת פיצויים לנכויות של ילוד שנגרמו בהריון
או לידה.
 1/1/11מכון טרומן – פנל לעמיתי תוכנית הופמן בנושא סל שירותים וזכויות החולה.
 10/1/11הרצאה לגמלאי בנק ישראל על זכויות החולה.

חדשות בבריאות


קול קורא להגשת הצעות לתוספת לסל התרופות והטכנולוגיות לשנת  - 0210לקראת
עדכון סל שירותי הבריאות ,קורא משרד הבריאות לציבור להגיש הצעות לתרופות ,מכשיר
רפואי ,ציוד רפואי ,פרוצדורה רפואית ,אבחנתית או טיפולית ,וכן מסגרות אירגוניות בהן
ניתן הטיפול עד ה3/3/11-

ליתר פרטים ...
 סל התרופות לשנת  - 0211המרוויחים הגדולים בסל הבריאות של  - 2011קשישים
וילדים .הכניסות המפתיעות :מכשירי שמיעה ל 20-אלף קשישים ,חיסון נגד וירוס הרוטה
לתינוקות ,חיסון לפגים ומכשירי ניטור למדידת סוכר ל 400-ילדים ו 200-נשים הרות .עוד
בסל החדש :פינוי מוטס ותרופות למחלות נדירות .נותרו בחוץ :תרופת הקנאביס ותרופות
לסכיזופרניה.
ליתר פרטים ...
 הצעת חוק :מכירת תרופות  -רק מאחורי פרגוד  -הצעת חוק חדשה מבקשת לחייב בתי
מרקחת לאפשר לנו לקנות תרופות בפרטיות .ההצעה יצאה לדרך בעקבות תלונות של
אזרחים על הנושא
ליתר פרטים ...
 ליצמן :ביטוח סיעודי לכולם; מס הבריאות יעלה  -סגן שר הבריאות יעקב ליצמן מציע -
העלאת מס הבריאות בחצי אחוז  -במטרה להכניס את הביטוח הסיעודי לסל הבריאות.
ליתר פרטים ...
 תוכנית עבודה של משרד הבריאות לשנים  - 0211-0212משרד הבריאות פרסם
תוכנית עבודה לשנים  .2011-2015בתוכנית זו נקבעו יעדים ברורים אשר נדרש לחזק
ושלמור על מנת לשפר את בריאות ואיכות אזרחי ישראל.
ליתר פרטים ...

