דף סיכום פעילות האגודה לחודש דצמבר 2009
קידום שיתוף פעולה עם אגודות בנושאי זכויות החולה

•
•

התקיימה פגישה של יו"ר האגודה עדינה מרקס ושמוליק בן יעקב עם יוספה בן משה מאש"ל )האגודה לתכנון
ופתוח שירותים למען הזקן( לתאום עבודה משותפת.
התקיימה פגישה של עדינה מרקס עם מוחמד חטיב מאגודת הגליל לתאום פעולות בנושאי זכויות החולה במגזר
הערבי והבדואי

פינוי באמבולנס

•

•

הוועדה לפניות הציבור בכנסת  -התקיים דיון בנושא גבייה מהציבור והקריטריונים לחיוב בעת הזמנת
אמבולנס  -יצא חוזר של משרד הבריאות המסדיר תשלום ישיר של הקופות למד"א ואת נושא העברת
מאושפזים לשיקום.
וועדה פריטטית של האגודה לזכויות החולה ,מד"א  -התקיימה ישיבה משותפת ראשונה בה נדונו פניות של
מפונים במד"א הנדרשים לשלם במקרים שנויים במחלוקת.

מועצה מדעית מייעצת

אחד מהכיוונים החדשים של הטיפול התרופתי הוא התאמה אישית של הרכב התרופות .ישנם פיתוחים חדשים
המאפשרים לחזות סיכויי הצלחה בטיפול תרופתי לאחר בדיקת דם באמצעות סמנים התואמים את פרופיל המחלה
ב 20/12/09 -התקיים דיון של המועצה המדעית המייעצת ,בעניין רפואה מותאמת אישית והוחלט לבדוק את הנושא
לעומק על מנת להחליט האם ואיך לקדם ציבורית את הנושא
עבודת וועדת סל התרופות

אין כיום הגדרה חוקית מפורטת על מעמד ,הרכב וסמכויות וועדת סל התרופות .בעקבות כך ,יזמנו הצעת חוק בנדון
ונציגי האגודה נפגשו עם ח"כ ד"ר רחל אדטו לגיבוש הצעת חוק בנושא.
פתיחת מוקד וולפסון

בבי"ח וולפסון נפתח מוקד לסיוע בשיתוף מרכז מזור מבי"ס למשפטים במכללה למנהל .המוקד מיועד לתת סיוע לחולים
ובני משפחותיהם בנושאי זכויות החולה.
"הסכמה מדעת"

ב 27/12/09 -התקיימה פגישה של יו"ר האגודה עדינה מרקס עם הגב' דפנה שרמן מאונ' חיפה במטרה להפיק חוברת
"הסכמה מדעת" לתועלת הציבור.
לשכת עו"ד "שכר מצווה"

במסגרת שיתוף הפעולה עם עורכי דין העובדים בשכר מצווה ,נשאה יו"ר האגודה עדינה מרקס ,הרצאה בנושא זכויות
החולה
הפורום באתר האינטרנט

באתר האינטרנט של האגודה הוקם פורום חדש לנושא ביטוחי בריאות המנוהל ע"י עו"ד מיה שני.
כנס של חולי CML

עו"ד חיים קרויטורו יועמ"ש האגודה לזכויות החולה השתתף בכנס השנתי של האגודה של חולי  CMLונשא דברים
בנושא זכויות החולים.

מלאכים ברשת – תג ההתנדבות של איגוד האינטרנט בישראל

אתר האינטרנט של האגודה לזכויות החולה בניהולו של איתי בן יעקב ,זכה בתג ההתנדבות מטעם איגוד האינטרנט
בישראל לשנת  . 2009באתר האגודה קיים פורום שייעודו שמירה ומימוש זכויות מטופלים ובני משפחותיהם בקבלת
שירות במערכת הבריאות .בפורום עונים עו"ד ומתנדבים נוספים על שאלות הגולשים בנושאי זכויות החולה.
מפגש עם מנהלי בתי חולים ציבוריים

התקיים מפגש של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות עם נציגי הנהלות בתי חולים ציבוריים במטרה לקדם שיתוף פעולה
לסיוע למטופלים המפגש אורגן ונוהל ע"י שמוליק בן יעקב – חבר הנהלת האגודה לזכויות החולה
נושא מצוקת מיטות האשפוז

מצוקת מיטות האשפוז בישראל ,כבר מגיעה למצב בלתי אפשרי .נתונים שהציג ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת מגלה,
שמדינת ישראל נמצאת במקום גרוע מאוד בעולם בנושא מספר המיטות לנפש .יו"ר האגודה לזכויות החולה הגיבה
ואמרה שהגיע הזמן שיגדילו את מספר המיטות עכשיו משום ,שאם מדברים עכשיו זה סיפור לעוד חמש שנים.

