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 מטרותהחזון  ה

 2016מרכזיים לתכנית העבודה היעדים הו 

 

 העמותה של העל מטרת

 ופועלת בארץ הפרקינסון חולי כלל את מייצגת 1993שנוסדה בשנת  בישראל פרקינסון עמותת

, החולים בעיני - מרכיביה כל על – המחלה תפיסת לשינוי פועלת העמותה. חייהם איכות לשיפור

 מעורבת העמותה.  כולו הציבור בעיני תדמיתה את גם כמו, הממשלתיים והמוסדות משפחותיהם

 .למחלה מרפא במציאת

 

 איסטרטגיות מטרות

. החולים לכלל המתאים בהיקף, ושוויוניים זמינים שירותים, תחומיים רב ייעודיים שירותים ייזום

 המקומיות הרשויות לרשות העומדים באמצעים מיטבי שימוש תוך העמותה ידי על יאורגן השירות

 .העמותה של וגבוי מקצועית בהכוונה, והממשלה

 תמיכה, החולים עם קשר שמירת, החולה זכויות במיצוי לסיוע, תומך, ארצי ייעוץ מערך הקמת

 .החולה ובסביבת במשפחה

 

 :תקשורת מערך בניית

 ותפיסתם החולים התנהגות את שתשנה, כאחד פיזיים ובמפגשים טכנולוגיים בערוצים, חולים מוכוון

, ולהשפעותיה למחלה מתכחשים שאינם חולים, מתאים לטיפול הפונים חולים, כגון) המחלה את

 '(.וכד מתאים תומך טיפול שמחפשים

 העמותה יכולת את שתשפר, יעד קהל לכל מותאמת, שנתית תכנית לפי שפועל, חוץ קהלי מוכוון

 '(וכד הרשויות עם ממשק, כספים גיוס יכולת, הציבור בעיני תדמית, כגון) שירות ולתת לפעול

 .התרופות לסל תומכים וטיפולים תרופות הכנסת, רלוונטית חקיקה לקידום לובי פעילות

 

 2016 העבודה לתוכנית עיקריים יעדים

 הסניפים העצמת

  שימוש(, ס"עו, רווחה) רלוונטיות מחלקות עם קשר: המקומית הרשות עם קשר איש מנוי •

  זכויות על להרצות א"מבטל מקצוע אנשי הבאת(, הרשות אתר, מקומונים) הפרסום בערוצי            

 ותהליכים            

 ומשפחותיהם חולים אצל בית וביקורי טלפוני קשר שמירת •

 הפעילויות אל חלקית מסובסדות הסעות ארגון •

 עלות במחירי טיולים ארגון •
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 מרחוק תמיכה פרויקט התנעת

 '(וכד תמיכה, התקנות, סקייפ רישיונות) הטכני המערך בניית •

 התחלה בתור חדשים במאובחנים ותמיכה גופנית פעילות: התוכני ההיצע בניית •

 

 פרקינסון חולי וליווי לאבחון המשפחה רופאי הכשרת

 

 בכנסת שדולה

 פרקינסון במרפאות תחומי רב צוות תקצוב תקנון •

 א"בטל במשרדי" פרקינסון פקיד" הכשרת •

 הבריאות ממשרד'( וכד רחצה כיסא, טיפולית מיטה, גלגלים כיסא) לעזרים לזכאות שקיפות •

 תרופות סל •

 בשבוע פעם יחידנית פיזיותרפיה •

 תקשורת קלינאי  י"ע בליעה בבעיות טיפול •

 

 

 פרסום צוות

 אינטרנט, עיתונות, טלוויזיה, רדיו: שנתית פרסום תכנית •

 המקומי בפרסום לשימוש הסניפים של ודחיפה הנחייה •

 ל"מנכ צוות •

 החולים לכלל לפרקינסון במרכזים הפעילויות של פתיחה •

 החולים לכלל א"הבטל של תמיכה פעילויות הנגשת •

 


