דף סיכום פעילות האגודה לחודשים ינואר פברואר 2010
גיוס מתנדבים חדשים

האגודה מרחיבה את פעילותה בגיוס מתנדבים במטרה לאייש את הקו החם במרבית ימי השבוע ,כ"כ הכוונה לאייש את
מתנדבי האגודה בבתי החולים .התקבלו  4מתנדבים נוספים שעוברים הדרכה והתנסות בנושאי הפעילות והסיוע של
האגודה.
ב 17/3/2010 -מתוכנן כנס לגיבוש למתנדבים וחברי הנהלה במרכז הקהילתי של יהדות אתיופיה" ,טבג'ה" ברמלה.
פעילויות בהשתתפות נציגי האגודה

 – 12/1/10השתתפות בדיון של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בעניין הצפיפות במוסדות אשפוז כולל בי"
פסיכיאטריים) .במסגרת אותן נושא שודר ראיון עם יו"ר האגודה ברדיו(.
 – 21/1/10השתתפות בדיון בנושא חוק הרשומה הרפואית הלאומית ,עם פרופ' מרדכי שני ,פרופ' בועז לב ,מר ברונו
לביא ועו"ד קרויטרו
 – 22/1/10השתתפות וועדה לפניות הציבור בעניין משך ההמתנה לטיפול אצל רופאים מקצועיים.
 - 8/2/10השתתפות בדיון המשך בנושא אלימות נגד מטפלים.
 -18/2/10הרצאה על זכויות החולה למטפלים בחולי גושה.
 - 22/2/10השתתפות בדיון בועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בעניין הצעת חוק לאיסור אפליה מטעמי גיל.
 השתתפות האגודה בדיון בעניין הקמת מאגר תורמי מוח עצם. - 25/2/10פגישה עם אגודת הידידים לצורך גיוס כספים וכן קיום סדנת הדרכה.
זכויות החולה בפריפריה – מפגש עם האגודה באופקים

במסגרת העמקת המודעות של זכויות החולה בפריפריה ,התקיים מפגש ראשון עם נציגי ציבור מקומיים על מנת לסייע
ביוזמה של עירית אופקים לפיתוח זכויות החולה במקום.
וועדה פריטטית – האגודה לזכויות החולה ,מד"א

במסגרת הוועדה עלו לדיון  8מקרים:
 2מקרים אושרו על ידי עו"ד שני דניאלס נציג מד"א והתבצעה הפחתה בתשלום.
 2מקרים נוספים נבדקים על ידי עו"ד שני דניאלס והאגודה אמורה לקבל התייחסות.
 4מקרים סורבו.
הקו החם – סטטיסטיקה של פניות

לאחרונה דגמנו את מספר הפניות שהגיע לאגודה במשך חודש אחד .התברר שמספר הפניות בפברואר רק בקו החם ללא
הפניות לפורום באתר האינטרנט עמד על  107פניות.
במטרה לקבל פילוח של סוגי הפניות המגיעות לאגודה .בוצעה חלוקה לנושאים ותת נושאים כאשר את הפניות המגיעות
נתן לשייך על פי נושא) .ראה  -פילוח פניות לקו החם לשנת .( 2009

הצ"ח הסדרי בחירה

הוגשה הצ"ח להסדרי בחירה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח והמכללה למינהל .הוגשה לכנסת ע"י ח"כ חיים אורון
)ג'ומס( ואחרים.
מימון חולה זונדה פשוטה מלפני 1/1/2009

מתנהלת תכתובת עם משרד הבריאות במטרה כי המשרד ימשיך לממן את חולי זונדה "וותיקים" כסיעודי מורכב .לאור
תשובת הלשכה המשפטית במשרד הבריאות בכוונתנו להוציא מכתב למנהלי המוסדות  ,על מנת שיעדכנו את המשפחות
על זכאותם לבחור את המסלול  -סיעודי או סיעודי מורכב
הצ"ח ועדת סל התרופות

קידום הצ"ח להרכב ועבודת וועדת הסל בשיתוף ח"כ ד"ר רחל אדטו ואחרים
יחס קופ"ח מאוחדת לחולי סרטן

בעקבות דו"ח נציבת קבילות הציבור ,בה הוצגה ביקורת חריפה על התנהלות מאוחדת בטיפול בפניות חולי סרטן,
התקיימה פגישה עם הנהלה הרפואית של מאוחדת ונציגי עמותות חולי סרטן )האגודה למלחמה בסרטן ,אחת מתשע ,אמ"ן
עמותת חולי גיסט ,עמותת  ,(CLMבמטרה לבדוק את התארגנות הקופה לשיפור הטיפול בחולי הסרטן.
הסעות ופינוי חולים באמבולנס

הפצת החוזר החדש של הסעות חולים ובקרה על מודעות לקיומו בקופות

