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  16.7.09  ץ חברתי"אומ -  4. מס הפרוטוקול ישיב

  

יואב ד "עו ,אילנה דלפרי ,ןרמורגנשט דליה ,יעל ארצי,אלה גולןרא ,אריה אבנרי ,דב גולדברד :נוכחים

  .חיים מילר ,חנה לב ,מאיר מונסליזהר "ד ,אלמגור

  .רבקה  ,תיקי וידס ,מעוזיה סגל ,מישל חדדד "עו ,ב ניריעק: חסרים

  

   22.7.09' ביום ד' ראיון ברשת ב –ץ "ם של אומנושאים חברתיי – אריה אבנרי

אטר של כיאלי גרינר ידיד העמותה פסיר "ד .שפז בכפייהוץ השתתפה בו ילד שא"הסתיים מבצע שאומ

  .הילד שוחרר ונמצא בטיפול .הצפון טיפל בנושא הילד

ץ חייבת להגן על "אומשהתעללה בבנה בשתיקתו של בעלה אריה ממליץ אם חרדית בירושלים 

  .אליהם באלימות יםאים שמתייחסהרופ

   .ממליצה לטפל באלימות החרדית – אראלה גולן

  סוציואקונומית –חרדית  וסוציאלית  :מצביע על שני סוגי אלימות – מונסליזהר "ד

  

  שוטף

  :נושאים  4 -מקד בץ חברתי החליטה להת"אומ

  מערכת הבריאות

  ישיר ועקיף  –מיסוי 

  גזר הציבוריפערי שכר במ

  .קיום ישיכלוסיה עם קופגועי נפש וא,נכים  :ןכגו ,חלשותאוכלוסיות 

יש ביקורת על סל הבריאות שבו סיימנו עבודה במסגרת נושא סל הבריאות נערך נייר עבודה רציני 

  .הממשלתי

  

  בעיות - הבריאות' מע: אראלה

חולים ח ואוצר אין נציגי "יש נציגי קופ–לא מאוזן  הממשלתיתשל התרופות  הרכב הוועדה •

 .ורונציגי ציב

 ן רציףפלא נערכה באו – עבודת הוועדה ספורדית •

 .אבל מתוקצבת –איזו אינה יותר בשימוש ,איזה תרופה נכנסת לסל לא ידוע –שקיפות  •

 .רישומם ובארץ מתעכב  F.D.A - ב נרשמוגם תרופות ש,רישום תרופות נמשך זמן רב  •

 תקצוב הסל •

גיאוגרפית  צאות בפריפרייהנגישות לשירותים רפואיים לאוכלוסיות שנמ ,צמצום פערים •

מספיק אנחנו משלמים יותר ואין  42%עד –האזרח משתתף יותר בתשלום  וסוציואקונומית

 .כרגולטור אין התערבות הממשלה ,בקרה על הקופות

 

 מטרות

 סל הבריאות  למסגרת להכניס את בריאות הנפש .1

 להכניס רפואת שיניים .2

 סיעודאת נושא ה להכניס  .3

  



 
  :וייקטים בריאותייםבנוסף יש שני פר

 להשגת פתרון  בו  לא ניתן אבל  )מניעת סחר באברים( "חוק השתלות" 2008 -עבר ב -

המשלים  בביטוח.ח"ביטוח וקופ' חב כנגד ייצוגית תביעה ץ החליטה לתבוע "אומ.אברים

למיניהן הודיעו כי הן הביטוח ' עם פרסום החוק חב.אברים להשתלתזכאות  נמצאה  והפרטי

  .כסף למבוטחיםגם לא מחזירות  השתלות אך יותר  תוטחמב אינן 

 .תקציב המדינה וחוק ההסדרים מעבירים קורס" אדווה"במכון : וחת על נושא נוסףומד אראלה -

  :יעל מטפלת בנושאים הבאים – יעל ארצי

ם "היא מתכתבת עם חכי,בעולם  המונהג מ"יעל הסבירה על המע–מ דיפרנצאלי "מע .1

היום מדברים .קיבלה תשובה מדב חנין שהוא מטפל בנושא זה .שרים ופקידים בנושא,

מוצרי יסוד ,מ שונה ומופחת לתרופות "מע-.ץ "מ דיפרנציאלי אך ורק בזכות אומ"על מע

 .ירקות ופירות ועוד,

 )ב"פרט לארה(במדינות המערב .הגבלת פערי שכר במקומות עבודה ציבוריים .2

הוא עד פי ו השכר בעולם מגבילים את פער.נסחרות בבורסהההגבלה גם על חברות ה

החוק עבר קריאה טרומית בכנסת ולצערנו שלי יחמוביץ .700אצלנו הוא עד פי  .10

 .50פי  פערים עד העבירה בהצעה לחוק

תשובתו הייתה שהחוק .יעל כתבה מכתב לשר ארדן והציעה חוק  - נושא זיהום הים .3

 .ה ובין השרשנה הדיון נמשך בינ 40קיים כבר 

 .יעל מטפלת לבטל את הגזירה .ן"מיועד לנדל" נווה הדסה "כפר הנוער  .4

 .הקריא מכתב שנשלח ממונסליזה לאריה בנושא רופאים מנהלי מחלקות בבתי חולים -מונסליזה ' דר

מציע  .מנהל מתאים למספר שנים מוגבלבמחלקה יקבע במשוב אם ה הצוות הבכיר קובע–הציע פתרון 

  .ל שרוצים גם הם להתקדם"כירים לחולמנוע בריחה של רופאים במ "עמשרה תוגבל למספר שנים שה

  .משרד הבריאות ולשכת ההסתדרות הרפואית יש להם עניין בכךלשתף את : ממליץ

 משוב בין רופאים לערוך  -

 .משוב בין מנהלי מחלקות לגבי מנהל בית החולים -

 .בתי חולים משרות של מנהלי מחלקות או' להגביל מס -

 .להתחיל עם בתי החולים הממשלתיים אלמגור י יואב"מוצע ע -

  : סוכם

לבדוק עם עוד ח איזה אחוז הולך לתרופות וכן "מציעה לטפל בנושא תקציב קופ – אילנה דלפרי

  .ועם אירגונים חברתיים אחרים.לתקוף את חוק ההסדרים בכלל ,חוק ההסדריםמועמד את 

  .י הרופאים"ינה לגבי שקיפות הפצת התרופות עיש לפנות לנציבות שרות המד

  .מליץ לטפל גם באלימות נגד רופאיםמ - חיים מילר

  .יטפל עד סוף השבוע בתוכנית הגבלת זמן מנהלי מחלקות – מונסליזהמאיר ' דר

  .ינסח מכתבים לנציבות שירות המדינה  –  אלמגור ד יואב"עו

  מנהלי מחלקות  �

 .י חולים ומרפאותהנהוג לבעלי קשרים המגיעים לבת- .V.I.Pנוהל  �

 .אלה בנושא ההשתלותישב עם אר �

אופיר פינס להצטרפות לארגונים החברתיים כ "חאילנה תפנה ל ,בהתייעצות עם אריה �

  .   ץ נגד חוק ההסדרים"בנושא הבגגם 


