דף סיכום פעילות האגודה לחודשים מרץ אפריל 2010
פעילות המתנדבים באגודה

האגודה מרחיבה את פעילותה בגיוס מתנדבים .התקבלו מתנדבים נוספים שעוברים הדרכה והתנסות בנושאי הפעילות של
האגודה .המתנדבים מסיעים במתן מענה ב"קו הפתוח" וכמו כן להרחבת ימי הפעילות במוקדי בתי חולים.
ב 17/3/2010 -התקיים מפגש מתנדבי האגודה עם נציגי הקהילה האתיופית במרכז הקהילתי של יהדות אתיופיה ,
"טבג'ה" ברמלה .במפגש הוצגו בפני נציגי הקהילה נושאי זכויות החולה  .במהלך המפגש נחשפו המתנדבים לחיי הקהילה
האתיופית וצרכיה( .ראה צילום מהכנס ) .בתכנון סיור למתנדבי האגודה במד"א.
פעילויות בהשתתפות נציגי האגודה

 – 6/3/10השתתפות בדיון של האיגוד הקרד יולוגי בהשתתפות פרופ ' לוטן מנהל המח ' לקרדיולוגיה  -בי"ח הדסה
ירושלים ,בעניין מערכת היחסים בין החולה לממסד והרופאים.
 – 9/3/10פגישה עם נציגי המשרד לענייני גמלאים לקידום חקיקה בנושא זכויות בריאות לגימלאים.
 – 14/4/10פגישה עם פרופ' שני בנושא רשומה רפואית לאומית ,זליגת מידע.
 -25/4/10פגישה עם יועמ"ש האגודה עו"ד קרויטרו לדיון הערכות לקראת שינוי חקיקה בנושא אפוטרופסות.
 – 26/4/10פגישה עם נציגי אתר דוקטורס באינטרנט בנושא שיתוף פעולה.
 – 27/4/10השתתפות בכנס עם וועדת העבודה ורווחה בנושא ערים בריאות .
 – 29/4/10פגישה עם הגב' נעמי לוי  ,מדור הבטיחות במשרד הבריאות  -הכנת מע' בקרה על רישום ברשומה רפואית.
וועדה פריטטית – האגודה לזכויות החולה  ,מד"א

הוועדה המשותפת למד "א ונציגי האגודה ממשיכה בפעילותה  .בישיבה הנערכת בממוצע אחת לחודש נדונים מקרים
שנויים במחלוקת של פונים לשרותי מד"א הנדרשים לשלם עבור השרות.
מערכת פניות  -הקו הפתוח

נערכת בחינה של מערכת רישום הפניות במגמה לפשט אותה ולהביא לכך שירשמו בה כל הפניות המגיעות לאגודה דרך
הקו הפתוח  ,דרך הפורום באתר האגודה ובכל דרך אחרת  ,וזאת במטרה ל הפיק את מירב התועלת מן המערכת  .המטרה
היא לאפשר הקלדת הפניות למערכת באופן מיידי ,ושיפור המעקב אחר הטיפול בפנייה ,עד לסגירתה.
המועצה המייעצת  -רשומה רפואית לאומית

 22/4/2010בהשתתפות ד "ר בועז לב  ,משנה
המועצה המייעצת התכנסה לדיון ברשומה הלאומית הרפואית ביום
למנכ"ל משרד הבריאות  .המועצה המ ייעצת קראה לאגודה לקדם את הקמת הרשומה הלאומית  ,תוך הוספת אמצעים
שישמרו על זכויות החולים.
חוברת זכויות חולים עם בעיות פרקים ושלד

האגודה ,בשיתוף עמותת עינבר לנפגעים במחלות ריאומטיות  ,איגוד רופאי הריאומטולוגיה וחברת אבוט מכינים חוברת
מידע לזכויות חולים עם בעיות פרקים ושלד.
הצעת חוק להסדרי בחירה

במהלך קידום הצעת החוק להסדרי בחירה  ,מתקיימות פגישות עם הנהלת מכבי והנהלת לאומית  ,במטרה ללמוד על בעיות
בהצעת החוק ומציאת נוסח מוסכם על הצדדים.
סקר על תור המתנה לפיזיותרפיה

האגודה ,בשיתוף מזור (קליניקה של בי "ס למשפטים ב מכללה למינהל ) ,ערכה סקר על תור המתנה לפיזיותרפיה במכוני
הקופה ומצאה כי הקופות לא עומדות בקביעת תור המתנה על פי חוזר משרד הבריאות  .הסקר הופץ למשרד הבריאות ,
הנהלות הקופות ופורסם ב http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3885785,00.html ynet

