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הכנס ה-14 של האגודה לזכויות החולה

ביום חמישי ה-23/12/21, התקיים הכנס השנתי ה-14 של האגודה לזכויות החולה.
בכנס השנתי התארחו בכירי ובכירות מערכת הבריאות לדיון בסוגיות עקרוניות ובהן: אשפוז בית ומעורבות מטופלים וארגוני

חולים בשדה הבריאות. כמו תמיד, גם הפעם הקפדנו להשמיע את קולנו - קול המטופלים והמטופלות בכל מושב ועל כל סוגיה.
תודה לכל הדוברות והדוברים, המנחה, צוות האגודה, ההפקה והצוותים מאחורי הקלעים, וכמובן - למאות הצופים בזום.

בתמונה: מימין - סיגל רגב רוזנברג - מנכ"לית קופ"ח מאוחדת, ד"ר מירי מזרחי ראובני - משנה למנכ"ל מכבי ד"ר
איתמר עופר - נשיא ויו"ר צבר רפואה, יסמין ענבר - מנכ"לית האגודה לזכויות החולה, חיים פרננדס - מנכ"ל לאומית
שירותי בריאות, שמוליק בן יעקב - יו"ר האגודה לזכויות החולה, פרופ' נחמן אש - מנכ"ל משרד הבריאות, ח"כ עידית
סילמן - יו"ר ועדת בריאות, רות רלבג - מנכ"לית שירותי בריאות כללית, פרופ' פהד חכים, מנכ"ל בי"ח אנגלי בנצרת.

צילום: יעל צור

החמצת את הכנס? ניתן לצפות בלחיצת כפתור

אות שר הבריאות לשנת 2021 בשיתוף האגודה לזכויות החולה

גם השנה, שנה שישית ברצף קיימנו בכנס את טקס הענקת אותות שר הבריאות למצטיינים במימוש זכויות.
ואלה הזוכים:

• הזוכה בקטגוריית ארגונים קטנים ואנשים פרטיים :"העמותה לרפואת שיניים ניידת ע"ש פרופ' א. אדי גרפונקל".
• הזוכה בקטגוריית ארגונים גדולים: "תכנית אל הנפש – ידידות טורונטו ".
• הזוכה בקטגוריית בתי חולים: "צוות המכון הגנטי במרכז הרפואי לגליל".

• הזוכה בקטגוריית קופות חולים: "שירותי בריאות כללית - מערך פליאטיבי במחוז דרום".
• הזוכה בקטגוריית יחידות משרד הבריאות: "המרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו".

קליק לצפייה בחוברת המרכזת את כל 107
המועמדויות

בריאות מותאמת אישית בישראל אפשרית והיא עוד רגע כבר כאן! 
ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות הובילה, בין היתר, לפיתוח יכולות משמעותיות באיסוף, עיבוד ושימוש בנתונים

בעולם הבריאות, וטכנולוגיות טיפול חדשניות הכוללת יכולת להתאמת תכנית טיפול אישית.
על מנת להבטיח כי הטכנולוגיות החדשניות הללו תספקנה מענה הולם למטופלים, יש חשיבות רבה כי נציגי המטופלים

יהיו מעורבים בפיתוח והטמעת מערכות אלו.
במסגרת זו האגודה לזכויות החולה, יחד עם ארגוני חולים אחרים, שותפה בקהילות קיימות הפועלות בתחומים אלו

במטרה לספק את נקודת המבט של המטופלים.
אחת מהקהילות המובילות בתחום זה היא קהילת health.il - מיזם לאומי המשותף למשרד הבריאות, משרד הכלכלה,

רשות החדשנות וישראל דיגיטלית ובשיתוף פעולה עם המכון הישראלי לחדשנות.
בכנס שהתקיים ב-8/12/2021 בהשתתפות כ-1,500 איש - הנחה יו"ר העמותה מר שמוליק בן יעקב פאנל בנושא רפואה

מותאמת אישית.

קראו עוד על עמדת היו"ר בנוגע לרפואה
מותאמת אישית

האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר 25 שנה למען בריאות הציבור בישראל ומסייעת מידי שנה
לעשרות אלפי אנשים לממש את זכויותיהם הרפואיות, תוך כדי הובלה לשינויי-רוחב למען כלל

המטופלים.
 

גם בשנת 2022 נמשיך להיות כאן עבורכם/ן!
נהיה כאן בכדי להטות אוזן, לשמש כתף ולהיות הגב הרחב שמאחורי כלל החולים בישראל.

באיחולי בריאות, שמחה והצלחה
שמוליק ויסמין

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.youtube.com/watch?v=a_jb3WRnOQ0
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