פעילות האגודה וחדשות בתחום הבריאות לרבעון 3-514233
פעילות שוטפת
כנסים מקצועיים – מעורבות והרצאות:







פנל עמיתי תוכנית הופמן בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי וסל התרופות
מפגש שנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית
ישראל 2021
אורפנט – הכנס הארצי הראשון למחלות יתומות בבי"ח שניידר
פורום מדיניות בריאות בישראל

הרצאות על האגודה ופעילותה :עובדי בנק ישראל על זכויות החולה ; עמותת יסמין אלנגב
דיונים בכנסת :פערים בין פריפריה למרכז ;חוק הטיפול בחולי נפש; אזרחים וותיקים; שב"ן
מעורבת ו1או ליווי וועדות מקצועיות :
 מבדק איכות בתחום המח' לרפואה דחופה (מלר"ד) של משרד הבריאות
 צוותי טיפול בית בקופות – משרד מבקר המדינה
 מכון ברוקדייל – סקר על זמני המתנה בקופות לרופא מומחה
תקשורת :כבוד החולה  -שעה אזרחית ברשת א'
אחר :שיתוף פעולה עם המשרד לאזרחים וותיקים

קואליציית ארגוני החולים
נושאים בטיפול מול משרד הבריאות  -שיקום ,מחלות יתומות והשתתפויות
בחירת הנושאים  -ארגוני החולים בחרו להתמקד השנה ב 3-נושאים עיקריים ולפעול
במשותף עם משרד הבריאות במטרה לקדמם :שיקום ,מחלות יתומות ,השתתפות עצמית.
לעיון בנושאים שהועלו ובהחלטות הארגונים לחץ
החלטות מנכ"ל משרד הבריאות לקידום הנושאים שנבחרו – במפגש של נציגות ארגוני
החולים עם מנכ"ל משרד הבריאות ,נדונו הצעות הארגונים וסוכם על טיפול הגורמים
המתאימים לקידום הנושאים .לעיון בנושאים שהועלו ובהחלטות לחץ
הוצאת תרופות מהשב"ן
משרד הבריאות הוציא חוזר ,שעל פי הכתוב בו ,ניתן היה להבין כי חל על הקופות לכלול
תרופות רבות הכלולות בו כיום ,כולל תרופות שנמצאות בסל בהתוויות אחרות .ארגוני
החולים התארגנו למאבק בהחלטה זו ,כולל דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
במסגרת הדיון הובהר כי תרופות הכלולות בסל יישארו בשב"ן להתוויה שאינה כלולה בסל.
לעיון בחוזר ובתכתובות לחץ
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עמוד מס' 6

פילוח הפניות שהתקבלו וטופלו באגודה
הפניות מתקבלות בטלפון  03-6022934 -וכמו כן באמצעות האינטרנט והפורומים:
אתר האגודה ,פורומים Ynet Starmed
במהלך הרבעון התקבלו כ 450 -פניות ולהלן  5הנושאים ה"מובילים" :







קבלת מידע כללי על זכויות – 36%
תרופות – סירוב הקופות לספק תרופה ,מידע על התוויות – 8%
הסדרי בחירה  -בחירת מקום הטיפול וסירוב הקופה לספק ט 7% - 17
יחס לא הולם של המטפל – 7%
זכאות בביטוח הלאומי – 6%
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חדשות בבריאות
הצעת חוק :מכירת תרופות  -רק מאחורי פרגוד
בתי המרקחת יחויבו להתקין פרגודים ,שיאפשרו לכל לקוח לרכוש תרופות ולקבל מרשמים בלי
שהנוכחים האחרים בתור יוכלו לדעת ממה הוא סובל או מה הוא מעוניין לקנות.
לכתבה שפורסמה באתר  YNETב 23/01/03-לחץ כאן
סל התרופות :המנצחים הגדולים  -קשישים וילדים
הכניסות המפתיעות לסל הבריאות  :2011מכשירי שמיעה לקשישים ,חיסון נגד וירוס הרוטה
לתינוקות ,חיסון לפגים ומכשירי ניטור למדידת סוכר  -להורדת רשימת התרופות לחץ כאן
לכתבה שפורסמה באתר  YNETב 31/30/1303-לחץ כאן
תוכנית עבודה של משרד הבריאות לשנת 4233
משרד הבריאות פרסם חוברת הכוללת את החזון וכיווני הפעולה המרכזיים של המשרד ,כולל
יעדים מרכזיים ומדדי תפוקה  -להורדת התוכנית לחץ כאן
הצעת חוק להוספת אשפוז סיעודי לסל הבריאות
אושרה הצעת חוק שנתמכה ע"י קואליציה של ארגונים חברתיים ,ביניהם האגודה לזכויות
החולה ,לפיה כל אזרח בישראל יזכה לביטוח סיעודי בקופות.
לכתבה שפורסמה ב 23/0/1300-באתר  YNETלחץ כאן
התאמה והנגשה תרבותית ולשונית  -תרגום טפסים לשפות נוספות
משרד הבריאות הוציא חוזר המחייב את הקופות ובתי חולים לספק מידע בארבע שפות
(הסכמה מדעת לפני ניתוח ,חתימה על תשלום/התחייבות כספית וחומר מינהלי וכו').
להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא במערכת הבריאות לחץ כאן
מידעון עמותת מילבת בנושא :לבוש לנכים או בעלי מוגבלות
בימים אלה יצא לאור מידעון עמותת מילבת המוקדש לנושא הלבוש (רכישת בגדים ,ארגון
הפריטים ,אביזרים שונים המסייעים ללבוש פריטי לבוש וכדומה)  -להורדת המידעון לחץ כאן
הסדרי בחירה במערכת הבריאות
האגודה לזכויות החולה וארגוני חולים נוספים פנו למשרד הבריאות בבקשה לקיים דיון עם
קופ"ח בנושא הסדרי בחירה במערכת הבריאות - .להורדת נייר העמדה לחץ כאן
מחלות יתומות :למצוא להן אמא ואבא
קואליציית "ארגוני הזכות לבריאות" ,בחרה השנה בנושא מחלות יתומות כאחד מנושאי
פעילותה .לפיכך הוקם פורום של עמותות במחלות יתומות ,בריכוז האגודה לזכויות החולה.
לכתבה המלאה שפורסמה באתר וואלה ב 11/1/1300-לחץ כאן
קופ"ח מאוחדת מעכבת ושוללת באופן שיטתי תרופות הנמצאות בסל לחולים קשים
הנהלת משרד הבריאות מתריעה על ממצאים חסרי תקדים בחומרתם ,וקבעה כי מאוחדת
קיימת מדיניות השוללת או מעכבת באופן שיטתי ו"בלתי נסבל" את האישורים למימון תרופות
לחולים קשים ,אף על פי שהתרופות כלולות בסל שירותי הבריאות.
לכתבה שפורסמה בעיתון "ישראל היום" ב 02/2/1300-לחץ כאן
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