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שלוחת אומ"ץ חברתי מנסה לקדם פרויקטים בנושאי בריאות הציבור

יו"ר שלוחת אומ"ץ חברתי ,אראלה גולן ,נפגשה בסוף השבוע שעבר עם שר הבריאות לשעבר יעקב
בן יזרי ועם ד"ר אודי פרישמן בניסיון לקדם פרויקטים רפואיים שבהם מטפלת התנועה.
במהלך הפגישה הועלו מספר בעיות ורעיונות לפיתרון בנושאי בריאות וסיעוד.
א .השתלת אברים :דווח לנוכחים על כוונת אומ"ץ חברתי ,בשיתוף פעולה עם מועמדים להשתלה,
לתבוע בתביעה ייצוגית את קופות החולים וחברות הביטוח על שהסירו את אחריותם וביטוחם
מהמבוטחים ששילמו עבור השתתפות בהשתלת אברים.וזאת כתוצאה מהחלתו של חוק האוסר
השתלה ,ברוב המדינות שקודם בוצעה בה .חוק זה שהועבר ללא מחשבה אחריות ופתרון אמיתי,
גרם לפגיעה בלתי הפיכה בעשרות ויתכן מאות אנשים וזאת מבלי שנמצא לכך פתרון ומבלי
שהוחזרו להם כספי הביטוח.הוחלט שאומץ תמשיך בכיוון זה.
המטרה הסופית הינה לעורר את בעיות ההשתלה בעזרת התביעה הייצוגית ובמקביל לבדוק את
הדרכים לתקן את החוק ואת המציאות ,הגורמת היום לציבור גדול לעבור על החוק וכמו כן לנסות
למצוא מקורות מימון גדולים הרבה יותר על מנת – להשאר בחיים.
ב .אי שיוויון ברפואה :המציאות העגומה מלמדת שקיים אי שוויון ברפואה בעיר בפריפריה ובערי
הפיתוח שבא לידי ביטוי בחוסר נגישות פיזית לשרותים ממידע לקוי ובלתי ברור ובהיר  -לא מתורגם
לשפות נוספות רוסית ערבית וכ"ו .בתשלומי השתתפות עצמית ההולכית וגדלים -מעבר ל35%
הפוגע בעיקר האוכלוסיות החלשות ומחלישן עוד יותר.
הוחלט להקים פורום של אנשים שנושא הבריאות קרוב לליבם  ,ואף הוצע לפנות למשה תאומים
שנפגש בזמנו עם השר לשעבר ,והביע את נכונותו לקדם נושא זה בשיתוף עם אומ"ץ.
ג .בעיות סיעוד :המטרה הינה להכין נייר עבודה שישמש בסיס להצעת חוק להחלת שירותי סיעוד
במסגרת הביטוח הרפואי וזאת ע"י הגדלת התשלומים – שהינם פרוגרסיביים בכ 0.3% -כפי שנבדק
בשעתו ע"י בן -יזרי.לנסח ולעבד רעיונות בנושא סיעוד ,השתתפות בדיור מוגן ציבורי ושיפורי מוכנות
המדינה לאוכלוסית הגיל השלישי.
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