
דרך צלחה! 
חברים וחברות, קולגות ושותפים לדרך, 

אחרי יותר משש שנים מדהימות, מרגשות
ומלאות סיפוק, כמנכ"לית האגודה לזכויות
החולה אני ממשיכה הלאה, לאתגר הבא.

שמחה על הזכות שהייתה לי לעבוד באירגון
משמעותי ולהוביל בשיתוף עם היו"ר שמוליק בן
יעקב וההנהלה כולה, צעדים משמעותיים למען

העתיד של כולנו.
תודה לכל אחד ואחת מכם על השותפות

לקידום מערכת הבריאות בישראל, וגם על
חלקו/ה במסע המקצועי שלי :). מאחלת הצלחה
רבה למחליפתי - נעמה וינר, ולכל צוות האגודה

ופעיליה - כולכם יקרים ללבי!
בברכת בריאות ובהערכה רבה,

יסמין

מה אתם.ן יודעים.ות על
מחלות נדירות?

רוב הציבור לא יודע הרבה...
**************************

בדיוק מסיבה זו, התקיים שיתוף
פעולה עם המחלקה ל תקשורת

Visual חזותית בצלאל
Communication Bezalel, במטרה
להעלות מודעות למחלות נדירות

ולחולים בהן, ולהניע לשינוי
תפיסתי של כלל הציבור מאחר
ובמקרים רבים לוקח 6-10 שנים

לאבחן כי אדם חולה במחלה
נדירה.

 

להסרה | דווח כספאם

פורום 5 מיליארד לבריאות  נפגש לשיחה צפופה
עם שר הבריאות!

ביום 31.5.22 נפגשו נציגי ונציגות פורום החירום הלאומי "5 מיליארד
לבריאות" שר הבריאות ניצן הורוביץ לשיחה על הגדלת תקציב מערכת

הבריאות וחיזוק מערכת הבריאות בישראל.
זכרו - המאבק על התקציב הוא מאבק של כולנו, למען עתידנו! 

חלק מהשינויים המתוכננים בחוק ההסדרים הם
סכנה אמיתית לציבור החולים.

ארגוני חולים, צוותי רפואה ורוקחים מזהירים משינויים שמתכנן משרד האוצר
במסגרת חוק ההסדרים, שיובילו לפגיעה בבריאות חולים, ואף עשויים לעלות

בחיי אדם.
אם השינויים יאושרו, יצומצמו מאוד הפיקוח והבקרה על מתן תרופות

בישראל.
   שמוליק בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה, מזהיר: נלך למאבק לביטול
כל הסעיפים, ואם הקטסטרופה תימשך נגיע לבג"ץ. יש פה סעיפים שפוגעים

בבריאות המטופלים אחד־אחד.

לחצו לקריאת הכתבה המלאה

אנו דורשים מערכת בריאות טובה יותר בעתיד
הנראה לעין.

לאחרונה השתתפנו בכנס "תמונת העתיד של מערכת הבריאות", שיזם תחום שיתוף
ציבור באגף מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, בכנס הצגנו את תפיסת

עולמנו לגבי מה אפשרי ודרוש ליצירת מערכת טובה יותר עבור המטופלים.

 בין הדרישות:
 

* הגדלת זמינות השירותים.
* הגדרת סטנדרטים של זמן ומרחק.
* תפיסת המטופל כאדם וכסובייקט.

* שקיפות והנגשת מידע.
* צמצום חסמים ביורוקרטיים, תרבותיים וכלכליים.

לתמיכה, הכנסו לעמוד הפייסבוק של המחלות הנדירות

גאים בעשייה למען ציבור החולים בישראל

הצטרפו אל עמוד הפייסבוק הרשמי בלחיצת כפתור.
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