פרוטוקול ישיבה מס - 4 .אומ"ץ חברתי 16.7.09
נוכחים :דב גולדברד ,אריה אבנרי ,אראלה גולן,יעל ארצי ,דליה מורגנשטרן ,אילנה דלפרי ,עו"ד יואב
אלמגור ,ד"ר מאיר מונסליזה ,חנה לב ,חיים מילר.
חסרים :יעקב ניר ,עו"ד מישל חדד ,מעוזיה סגל ,תיקי וידס ,רבקה .
אריה אבנרי – נושאים חברתיים של אומ"ץ – ראיון ברשת ב' ביום ד' 22.7.09
הסתיים מבצע שאומ"ץ השתתפה בו ילד שאושפז בכפייה .ד"ר אלי גרינר ידיד העמותה פסיכיאטר של
הצפון טיפל בנושא הילד .הילד שוחרר ונמצא בטיפול.
אם חרדית בירושלים שהתעללה בבנה בשתיקתו של בעלה אריה ממליץ אומ"ץ חייבת להגן על
הרופאים שמתייחסים אליהם באלימות.
אראלה גולן – ממליצה לטפל באלימות החרדית.
ד"ר מונסליזה – מצביע על שני סוגי אלימות :חרדית וסוציאלית – סוציואקונומית
שוטף
אומ"ץ חברתי החליטה להתמקד ב 4 -נושאים :
מערכת הבריאות
מיסוי – ישיר ועקיף
פערי שכר במגזר הציבורי
אוכלוסיות חלשות ,כגון :נכים ,פגועי נפש ואוכלוסיה עם קשיי קיום.
סיימנו עבודה במסגרת נושא סל הבריאות נערך נייר עבודה רציני שבו יש ביקורת על סל הבריאות
הממשלתי.
אראלה :מע' הבריאות  -בעיות
• הרכב הוועדה של התרופות הממשלתית לא מאוזן –יש נציגי קופ"ח ואוצר אין נציגי חולים
ונציגי ציבור.
• עבודת הוועדה ספורדית – לא נערכה באופן רציף
• שקיפות –לא ידוע איזה תרופה נכנסת לסל ,איזו אינה יותר בשימוש – אבל מתוקצבת.
• רישום תרופות נמשך זמן רב ,גם תרופות שנרשמו ב F.D.A -ובארץ מתעכב רישומם.
• תקצוב הסל
• צמצום פערים ,נגישות לשירותים רפואיים לאוכלוסיות שנמצאות בפריפרייה גיאוגרפית
וסוציואקונומית האזרח משתתף יותר בתשלום –עד  42%אנחנו משלמים יותר ואין מספיק
בקרה על הקופות ,אין התערבות הממשלה כרגולטור.
מטרות
 .1להכניס את בריאות הנפש למסגרת סל הבריאות
 .2להכניס רפואת שיניים
 .3להכניס את נושא הסיעוד

רחוב לבונטין  12ת.ד 191 .תל-אביב61001 ,
office@ometz.org.il

טל03-5605588 :

פקס03-5600469 :

www.ometz.org.il

בנוסף יש שני פרוייקטים בריאותיים:
 עבר ב" 2008 -חוק השתלות" )מניעת סחר באברים( אבל לא ניתן בו פתרון להשגתאברים.אומ"ץ החליטה לתבוע תביעה ייצוגית כנגד חב' ביטוח וקופ"ח.בביטוח המשלים
והפרטי נמצאה זכאות להשתלת אברים.עם פרסום החוק חב' הביטוח למיניהן הודיעו כי הן
אינן מבטחות יותר השתלות אך גם לא מחזירות כסף למבוטחים.
 אראלה מדווחת על נושא נוסף :במכון "אדווה" מעבירים קורס תקציב המדינה וחוק ההסדרים.יעל ארצי – יעל מטפלת בנושאים הבאים:
 .1מע"מ דיפרנצאלי –יעל הסבירה על המע"מ המונהג בעולם ,היא מתכתבת עם חכי"ם
,שרים ופקידים בנושא .קיבלה תשובה מדב חנין שהוא מטפל בנושא זה.היום מדברים
על מע"מ דיפרנציאלי אך ורק בזכות אומ"ץ -.מע"מ שונה ומופחת לתרופות ,מוצרי יסוד
,ירקות ופירות ועוד.
 .2הגבלת פערי שכר במקומות עבודה ציבוריים.במדינות המערב )פרט לארה"ב(
ההגבלה גם על חברות הנסחרות בבורסה.בעולם מגבילים את פער השכר והוא עד פי
 .10אצלנו הוא עד פי .700החוק עבר קריאה טרומית בכנסת ולצערנו שלי יחמוביץ
העבירה בהצעה לחוק פערים עד פי .50
 .3נושא זיהום הים -יעל כתבה מכתב לשר ארדן והציעה חוק .תשובתו הייתה שהחוק
קיים כבר  40שנה הדיון נמשך בינה ובין השר.
 .4כפר הנוער "נווה הדסה " מיועד לנדל"ן .יעל מטפלת לבטל את הגזירה.
דר' מונסליזה  -הקריא מכתב שנשלח ממונסליזה לאריה בנושא רופאים מנהלי מחלקות בבתי חולים.
הציע פתרון –הצוות הבכיר קובע במחלקה יקבע במשוב אם המנהל מתאים למספר שנים מוגבל .מציע
שהמשרה תוגבל למספר שנים ע"מ למנוע בריחה של רופאים בכירים לחו"ל שרוצים גם הם להתקדם.
ממליץ :לשתף את משרד הבריאות ולשכת ההסתדרות הרפואית יש להם עניין בכך.
 לערוך משוב בין רופאים משוב בין מנהלי מחלקות לגבי מנהל בית החולים. להגביל מס' משרות של מנהלי מחלקות או בתי חולים. מוצע ע"י יואב אלמגור להתחיל עם בתי החולים הממשלתיים.סוכם :
אילנה דלפרי – מציעה לטפל בנושא תקציב קופ"ח איזה אחוז הולך לתרופות וכן לבדוק עם עוד
מועמד את חוק ההסדרים ,לתקוף את חוק ההסדרים בכלל.ועם אירגונים חברתיים אחרים.
יש לפנות לנציבות שרות המדינה לגבי שקיפות הפצת התרופות ע"י הרופאים.
חיים מילר  -ממליץ לטפל גם באלימות נגד רופאים.
דר' מאיר מונסליזה – יטפל עד סוף השבוע בתוכנית הגבלת זמן מנהלי מחלקות.
עו"ד יואב אלמגור – ינסח מכתבים לנציבות שירות המדינה.
 מנהלי מחלקות
 נוהל -V.I.P.הנהוג לבעלי קשרים המגיעים לבתי חולים ומרפאות.
 ישב עם אראלה בנושא ההשתלות.
 בהתייעצות עם אריה ,אילנה תפנה לח"כ אופיר פינס להצטרפות לארגונים החברתיים
גם בנושא הבג"ץ נגד חוק ההסדרים.

