דף סיכום פעילות האגודה לחודש נובמבר 2009
הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה בנושא בחירת מקום הטיפול הרפואי

עשרות מנציגי קופות החולים  ,בתי החולים  ,משרד הבריאות והכנסת השתתפו ב 2/11/09 -בכנס השנתי של האגודה
לזכויות החולה (ע"ר) אשר התקיים  ,בסימן קיפוח הפריפריה והבעיות האקוטיות הנוצרות מהסדרי הבחירה של קופות
החולים לקבוצות שונות באוכלוסיה  .יו"ר האגודה לזכויות החולה  ,עדינה מרקס  ,קראה להציב פיקוח על הסדרי הבחירה
של הקופות .למכתב המלווה להצעת החוק להסדרי בחירה (רצ"ב)
פתיחת מוקד וולפסון

נערכים לפתיחת מוקד בבית חולים וולפסון  .צוות של מתנדבי האגודה לזכויות החולה וסטודנטים ממרכז מזו "ר בבית
הספר למשפטים במכללה למינהל יאייש את העמדה ויסייע לפונים .תאריך יעד 15/12/2009
מאבק בכוונה לקצץ ב תקציב סל הבריאות לתרופות וטכנולוגיות חדשות והעברתו לטיפולי שיניים

רצ"ב נייר עמדה של קואליציית ארגו ני החולים למאבק בכוונת סגן השר ליצמן להעביר  65מיליון ש"נ מתקציב המיועד
להוספת טכנולוגיות ותרופות לסל הבריאות לטובת הכנת טיפולי שיניים לסל הבריאות.
הצ"ח לתוספת קבועה של  2%לסל הבריאות

מתארגנים יחד עם קואליציית ארגוני החולים וארגונים לחברתיים לקדם את הצ
הבריאות .את הצעת החוק יגיש ח"כ חיים אורון.

"ח לתוספת קבוע ה של  2%לסל

סדנאות והרצאות

שנה ג ' למשפטים במכללה למנהל

זו שנת הלימודים הרביעית שב ה מועברת סדנא משפט וזכויות החולה לסטודנטים
(מרכז מזור).
הועברה הרצאה ל 100 -חברים של האגודה הישראלית לסוכרת בחולון  ,על זכויות החולה וההתמודדות מול מערכת
הבריאות ,וכמו כן בנושא הסכמה מדעת וביטוחי בריאות לאחוזת צהלה ואחוז פולג.
פעילות בנושא רצף טיפולי בקבלת תרופות לחולה כרוני

רצ"ב מסמך שפורסם באתר  NRGעל חשיבות שמירת הרצף הטיפולי לחולה כרוני
מפגשים מתוכננים של קואליציית ארגוני חולים
פגישה עם מנהלי בתי חולים ממשלתיים

במהלך ינואר מתוכננת פגישה של קואליציית ארגוני החולים עם מנהלי בתי חולים ממשלתיים על מנת להגביר את שיתוף
הפעולה ההדדי.
במהלך דצמבר מתוכננת פגישת הכנה עם הנהלת קופ"ח לאומית
חובות וזכויות החולה  -דיון בהסתדרות הרפואית

ב 13/11/09 -התקיים דיון בנושא חובות החולה  .הטענה שהועלתה :אין שווי משקל בין זכויות החולה לבין חובותיו
כאשר הוא נמצא בטיפול רפואי.
אגודת ידידים

התחלנו בפעילות להקמת אגודת ידידים במטרה להפיץ את הידע והשירותים הניתנים לציבור.
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כינוס נשים מהפזורה הבדואית בבאר שבע

ב 4/11/09 -התקיים מפגש עם  70נשים מהפזורה הבדואית בשיתוף עם "אגודת הגליל " במטרה להרחיב את ערוץ
הידברות בנושא זכויות החולה במגזר.
כנס בטיחות החולה בכנסת

ב 10/11/09 -התקיים כנס בטיחות של החולה המטופל  .הכנס נערך בכנסת יחד עם נציגים של משרד הבריאות וראשי
קופות החולים.
קואליציי ת ארגוני חולים להגדרה של אשפוז סיעודי

ב 17/11/09 -התקיימה פגישה של קואליציית ארגוני החולים וארגונים חברתיים במרכז לעזרה עצמית בירושלים עם
פרופ' קרלפלד לצורך הגדרה מחודשת של אשפוז סיעודי/סיעודי מורכב.
הצעת חוק קידום סל שירותי ם רפואיים

הוכנה הצעת חוק להגדרת הרכב ופעילות סל השירותים והועברה לחברי הכנסת הקשורים לנושא.
מועצה מייעצת לזכויות החולה

השנה הוקמה מועצה מייעצת ברשות פרופ ' פיינרו במטרה לייעץ לאגודה בכל נושאי זכ ויות החולה  ,ובמהלך ינואר
מתוכננת פגישה לדיון בנושא " רפואה מותאמת אישית" על סמנים המעידים על הצלחת טיפול תרופתי
פגישה עם נציגי מד"א

בעקבות הפניות הרבות שהגיעו לאגודה על תהליך הגבייה במד "א ,התקיימה ב 15/11/09 -התקיימה פגישה במשרדי
האגודה בהשתתפות עו "ד חזקיה ו הממונה על הגביה במד "א .הוחלט על הקמת וועדה פריטטית משותפת לאגודה ולמד "א
אשר תתכנס עיתית חודשית ותבחן את המקרים השנויים במחלוקת  ,במטרה להיטיב את מצבם של הפונים לאגודה
לזכויות החולה.
ייעוץ משפטי לפונים

התקיימו פגישות עם פונים במשרדי האגודה בנושאים של חוק זכויות החולה ,חוק ביטוח בריאות ותקנות בריאות העם.
פעילת המתנדבים לאגודה

התקיימה פגישה אשר בה העלו והציפו המתנדבות את הקשיים השכיחים של הפונים.
בנוסף התקיימה הדרכה ראשונית במתן מענה טלפוני עם דגש על איכות וייעול השרות.
מתוכנן סיור למתנדבים/ות במרכז מד"א בתל אביב.
ניתוח סוגי הפניות

נמצאת כרגע בהכנה מערכת לפילוח סוגי הפניות ע "פ נושאי ם .המטרה לקבל תמונה עדכנית של התפלגות הפניות
המגיעות לאגודה על מנת התריע ולייעל את השרות לחולה אצל הגורמים הרלוונטיים.
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