דף מסרים לראשי המפלגות
"כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים" ,העוסק בקידום ויישום זכויות הזקנים ,קורא לראשי
המפלגות ולמתמודדים לכנסת ה ,12-לתת עדיפות למצבם של הזקנים .במדינה שבה
תוחלת החיים היא מהגבוהות בעולם ,צפוי מספר הקשישים לגדול והוא יעמוד ב 1202-על
מיליון וחצי בני אדם .ישראל אינה מספקת שירותים הולמים לזקנים בעת הזו ואינה
ערוכה לגידול הצפוי במספרם.
בין הנושאים שאנו רוצים לשים על סדר היום:
סיעוד
יש לאפשר לכל אדם להזדקן בביתו או בקהילה ,בהתאם לרצונו לצרכיו .לשם כך יש
לקבוע:
 הגדלת שעות הסיעוד בבית המטופל הסיעודי; הקמת מערך חברתי הכולל מרכזי יום ומועדונים אשר יגאלו את הזקניםמבדידותם ,ויתנו מענה איכותי ומותאם לאנשים סיעודיים מחוץ לביתם;
 הגדרת הסיעוד כמקצוע שיכלול :חובת הכשרה ,רשיון לעבודה בסיעוד ותנאיהעסקה הולמים ,שיחזירו את הכבוד לעוסקים במקצוע חשוב זה ויעודדו עובדות
ועובדים ישראליים לעסוק בו;
 רפורמה בשיטת ההעסקה של עובדים זרים בסיעוד ,כך שהנטל – הכספיוהתעסוקתי ,לא ייפול על כתפי המטופלים;
אשפוז סיעודי
המטרה :יצירת סל שירותי אשפוז מחייב ומכבד הכולל תוכנית טיפול אישית
ומותאמת לכל מטופל הכוללת פרוט של מועדי ארוחות לפי צרכיו ,רחצה יומיומית,
תקן להחלפת בגדים ומצעים ,תוכנית טיפול אישית לפיזיותרפיה ופעילות פנאי
רלבנטית.
 באשפוז הסיעודי יש להעלות את הסכום המיועד ליום אשפוז ,כך שהזקניםהסיעודיים יזכו לתנאים הולמים;
 לקבוע קריטריונים להעסקת עובדים בסיעוד במוסדות ותנאי שכר הולמים והוגנים,כך שכוח אדם איכותי יפנה לתחום זה ,כראוי לחשיבות עבודתם.
קיצבאות הזיקנה
קיצבאות הזיקנה בישראל הן הנמוכות ביותר בין מדינות ה ,OECD -שיעור הקיצבה
כמעט ולא משתנה ,משום שהוא צמוד למדד .הגיעה העת שכל תושב ישראל יזכה
לקיצבה ,המאפשרת קיום בכבוד .לשם כך יש לקבוע כיעד – העלאת קיצבאות הזיקנה
לגובה שכר המינימום והצמדתן אליו .למשך תקופת הביניים ,עד השגת המטרה ,יש
לקבוע:
 הצמדת הקיצבאות לשכר הממוצע במשק ולא למדד המחירים; מתן ההטבות הניתנות למקבלי השלמת הכנסה ,גם לזקנים ,שאינם מקבלים השלמתהכנסה ,אשר סך הכנסותיהם שווה לסך הקיצבה בתוספת השלמת הכנסה או עולה
עליה עד שיעור של עשרים אחוז.

בריאות
 יש לחייב את קופות החולים להפעיל תוכניות מניעה ולאתר באופן יזום בעיותרפואיות בקרב הקשישים המטופלים ולהעניק להם טיפול תומך;
 יש להוסיף באופן מיידי תקנים לשיקום זקנים – במוסדות ובקהילה; יש לקבוע ,כי המדינה תממן את דמי הביטוח המשלים (שב"ן) לזקנים מקבליהשלמת הכנסה;
 יש לבטל את ההשתתפות העצמית בתרופות כרוניות לזקנים מקבלי השלמתהכנסה.
 יש לעודד רופאים להתמחות ברפואה גריאטריתיש להגדיל את מספר מיטות האישפוז במחלקות הפנימיות כדי להיענות לצרכים הגדלים
סל שירותים חברתיים לאזרחים ותיקים בקהילה
יש לעגן את זכותם של אזרחים ותיקים המתגוררים בקהילה לקבל סל שירותים חברתיים
– במימון משרד הרווחה – על בסיס אוניברסלי ,שיכלול ייעוץ ,שירותי מיצוי זכויות,
ופעילויות פנאי קהילתיות וקבוצתיות.
אנו עומדים לרשותך לכל הבהרה ,שאלה או התייעצות.

בכבוד רב,
ענת סרגוסטי ,יו"ר

