טעימה ממה שהיה לנו בשליש הראשון של : 2018
קואליציית אירגוני בריאות הנפש  -ייסדנו קואליציה לקידום משותף של סוגיות רוחב ,במסגרתה
יזמנו דיון במועצת הבריאות ,הוצאנו מכתב לסגן השר שהוליד הבטחה לפגישה עמו ,קידמנו כתבה
ב"ישראל היום" סביב פרסום תורי המתנה לפסיכותרפיה וכעת מקדמים דיון בוועדה לביקורת
המדינה בנושא בתי החולים הפסיכיאטריים ,ועוד היד נטויה...
צירוף נציגי חולים נוספים למועצות הלאומיות (גוף מייעץ להנהלת משרד הבריאות) – בזכות
פעילותנו בנושא ,שבעה נציגים צורפו בחודשים האחרונים.
מוקד האגודה בבי"ח שיבא – בשליש הראשון של  2018טופלו  250פניות .לצד עליה מתמדת בכמות
הפניות אנו יוזמים פרויקטים ושיתופי פעולה במחלקות ובמרפאות :בריאות הנפש,
מרפאות  FMFו  ,PKUשיקום לב ושיקום כללי.
קואליציית ארגוני החולים – כמובילי הקואליציה אנו מקדמים שיתוף פעולה בין הנהלת משרד
הבריאות ואירגוני החולים .ביולי נקיים פגישת עבודה בהשתתפות מנכ"ל המשרד ונציגי כל
הארגונים .בנוסף ,סייענו בהקמת עמותה למען חולים בניימן פיק  -מחלה נדירה.
טיפול בסוגיות רוחב – פעילות מול משרד הבריאות למימוש והסדרת זכאויות על פי חוק:


השבחת זרע – נשים חד הוריות אשר לא אושרה להן השבחת זרע ,וזאת בניגוד לחוק.
משרד הבריאות הוסיף הבהרה בנדון באתר כל הבריאות – לחצו לקישור.



פינוי באמבולנס ממוקדי רפואה דחופה למיון בהיעדר אשפוז – חלק מהקופות
מסרבות לממן את הפינוי וזאת בניגוד לזכאות בסל.

 קביעת תור במקרים דחופים  -קופות מחויבות לתאם עבור מטופל תור בהקדם ,אם
רופא קבע שהעניין דחוף .לא כל הקופות מקפידות לפרסם מידע זה למבוטחיהן.
מפגשים ,כנסים ואירועים:
 17.1.18מימוש זכויות למחלימים מאירוע לבבי  -ייסדנו מסורת של הרצאה שבועית בנושא מימוש
זכויות למחלימים השוהים במלון ההחלמה שי-לב בבי"ח שיבא ובני משפחתם
 6.2.18א"ב בהגשה לסל הבריאות  -יזמנו פגישה לאירגוני חולים עם מגר' טל מורגנשטרן ,מנהלת
האגף להערכת טכנולוגיות במשרד הבריאות ,להדרכה על הגשה לסל.
 26.2.18נציגי מחלות נדירות בשיח עם סגן השר  -נציגי קואליציית אירגוני מחלות נדירות נפגשו
עם סגן השר חה"כ הרב ליצמן לצילום ושיח בנושא מחלות נדירות.
 27.2.18ציון יום זכויות החולה בכנסת – יזמנו דיון בנושא סל הבריאות בשדולה לשיוויון בבריאות
ולאחריו צוין יום זכויות החולה במליאה ונתקיים דיון בנושאים שנידונו בשדולה.
 7.3.18כנס האגודה לרפואה ומשפט  -קיימנו הרצאה בנושא חוק זכויות החולה.
 13-14.3.18כנס ים המלח (כנס מקצועי של מערכת הבריאות)  -ייצגנו את קולו של החולה.

 28-29.3.18האקתון בשנקר – מרתון בו שקדה חבורת סטודנטים נהדרים על פיצוח סוגייה שהבאנו
לפתחם :יישומון הבריאות (מערכת חכמה המאתרת אירגון הסיוע הרלוונטי לפונה).

ריכוז הופעות בתקשורת האגודה לזכויות החולה – ינואר-אפריל 2018
 .1כתבה על המפגש של ליצמן עם קואליציית המחלות הנדירות – ווינט –28.2.18

 .2כתבה על זיהומים בבתי החולים – זאפ דוקטורס – 28.3.18

 .3ראיון רדיו עם שמוליק עם פאר לי שחר – רק שאלה  -כאן תרבות – 3.4.18-להאזנה לחץ כאן
 .4כתבה על התורים הארוכים במרפאות בריאות הנפש – ישראל היום פרינט ודיגיטל –

