נקודת מבט בנושא פערים בבריאות והשתקפותם בתקופת הקורונה

בפעילות זו נרצה להרחיב את ידיעתנו ולהעמיק חשיבה ושיח בנוגע לאופן שבו משתקפים
פערים בבריאות בתקופת הקורונה.

מתודה ראשונה :נקרא את היוזמות שהוצגו באתר מרכז אדוה
מרכז אדוה (מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל) 1פרסם רשימה של יוזמות לצמצום
פערים בין מרכז לפריפריה בהקשרים של שירותי בריאות:
 .1מוקדי לילה ביישובי פריפריה וחדרי מיון קדמיים – ביישובים רחוקים נזקקים
חולים לרופא בלילה ולו כדי להחליט אם לנסוע למיון הרחוק או להזמין אמבולנס.
בדימונה קם מרכז בזכות תרומה של נדבן .באופקים נאבקים התושבים למען שירות
כזה.

 .2הבאת כח אדם מקצועי לפריפריה – קבוצת "ב"ש -שוויון בבריאות" הינה קבוצת
נשים תושבות ב"ש והאזור הפועלות בליווי ותמיכה של עמותת רופאים לזכויות אדם.
הקבוצה הקימה פורום פעילים ותושבים בדרום שהחל פעילות למען הבאת כח אדם
רפואי מקצועי לדרום ושימורו.

 .3פרישת מכשור רפואי באופן שוויוני בפריפריה – קבוצת "ב"ש -שוויון בבריאות"
יחד עם רל"א פעלה בנושא והביאה בסופו של דבר למחוייבות משרד הבריאות
לפרוש מכשירי הדמיה ( MRIואחרים) בפריפריה .המאבק עדיין מתנהל.

 .4מרפאות ושירותי רפואה בישובים הערבים-בדואים הלא מוכרים
בנגב – הבריאות בכפרים הלא מוכרים בנגב היא אחת משורה של זכויות חברתיות
המופרות ואשר נעוצות במעמד הכפרים ובהפליה כלפי אוכלוסיה זו .רל"א וארגונים
אחרים עוסקים בכך במשך שנים .יסמין-אל-נקב היא ארגון נשות מקצוע ערביות-
בדואיות שקמה כדי לשפר זמינות שירותי בריאות והתאמתם לציבור זה.
' .5רשת ערים בריאות' היא הזרוע של מרכז השלטון המקומי אשר פועלת ברמה
המוניציפאלית לקידום בריאות ולמען הוגנות.
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 .6ההסתדרות הרפואית בישראל – פעילה כאיגוד מקצועי וגם כגורם אשר דוגל
במערכת בריאות ציבורית שוויונית.
 .7האגודה לזכויות החולה מרכזת סביבה עשרות ארגוני חולים אשר שותפים
למאבקים וליוזמות לשיפור השירות של הקופות ולמען שמירה על זכויות החולים.

מתודה שנייה :חיפוש ושיתוף
•
•
•

כל משתתפ.ת י.תבחר יוזמה אחת ותחפש עליה מידע באינטרנט  10-15דקות.
ניפגש שוב ונשתף :מה העוולה החברתית בתחום הבריאות ,שהיוזמה מנסה לתקן
כיצד משפיע מצב הבריאות בארץ ,כפי שמשתקף בעוולות וביוזמות ,על ההתמודדות
עם קורונה

מתודה שלישית :עשייה
מה אנחנו יכולות ויכולים לעשות (אקטיביזם) ,על מנת לתקן עוולות חברתיות בתחום
הבריאות בתקופת הקורונה ובכלל?

