אנחנו כאן כדי לעזור

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ,להוות חלק
מהעמותה ולהשפיע מעצם החברות והמשקל הרב
שמהווה העמותה כיום בנושאי הפעילות השונים
למען חולי הכליה ומושתלי כליה בישראל.

העמותה לקידום ושמירת
זכויות חולי הכליות (ע"ר)

סניף ירושלים050-8989398 ,02-6730315 :
סניף מרכז :טלפקס 052-3820433 ,03-9341499

בקרו אותנו באתר הבית

www.inkf.org.il

החברות בעמותה הינה ללא תשלום

אתם מוזמנים להצטרף!

העמותה לקידום ושמירת
זכויות חולי הכליות (ע"ר)

ה

עמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות
נוסדה בשנת  1999ע"י שוקי לוסטיג ז"ל,
למתן מענה לצורך החיוני בגוף עצמאי וחזק
לייצוג החולים ובני משפחותיהם בתחומי הטיפול
הרפואי ,הסוציאלי ובתחומי החיים השונים.
העמותה פועלת בנחישות למען קידום ושמירת
זכויותיהם של חולי ומושתלי הכליות ,להגנה על
צרכיהם הבסיסיים ,לשיפור מתמיד באיכות חייהם
ובאופן תפקודם במעגל החיים והעבודה היומיומית.
לצד הסיוע לחולים ולבני משפחותיהם בהתמודדותם
עם הקשיים הנלווים למחלה כרונית זו ,העמותה
עוסקת בהעלאת המודעות בקרב הציבור והמערכת
הרפואית למניעת מחלות הכליה ולאבחון מוקדם.
העמותה חברה בארגון IFKF (International
 - )Federation of Kidney Foundationsהפדרציה
הבינלאומית של ארגוני הכליות – שותפה לפעילותו
ומייצגת אותו בישראל.

העמותה נהנית משיתוף פעולה מקצועי עם מספר
גופים מובילים ומרכזיים כמו האיגוד הנפרולוגי ,
עמותת אחיות ואחים נפרולוגים בישראל  ,המוסד
לביטוח לאומי ,עמותת הדיאטניות הנפרולוגיות
ועובדות סוציאליות ופועלת ביחד איתם לרווחת
ציבור חולי ומושתלי כליה בישראל .אנו מאמינים
כי בכוחות משותפים נצליח לחולל שינויים חיוניים
במערכת הבריאות כמו מתן הזכות הבסיסית לכל
חולה לבחור את מקום הטיפול שלו והגדרת תקני
איכות לטיפול בדיאליזה.

העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות מפעילה
מערך שירותים למען הפרט:

העמותה יוזמת פעילות לחיזוק הקשר ושיתוף
הפעולה עם הצוותים המטפלים:

•הפעלת מוקד טלפוני לפניות מטופלים  -יעוץ,
סיוע וליווי אישי לכל פונה לבירור זכויותיו כחולה או
מושתל כליות בביטוח לאומי ,קופות חולים ,משרד
הבריאות ,מס הכנסה ,רשויות מקומיות וכיו"ב.

•ימי עיון והשתלמות לצוותים מקצועיים :רופאים,
אחיות ועובדות סוציאליות.

•סיוע משפטי חינם לצורך מימוש זכויות המטופל.
•ביקורי בית בהתאם לצורך.
•פורום למטופלי דיאליזה ומושתלי כליה באתר
העמותה – אמצעי להחלפת מידע והתייעצות
בין מטופלים.
העמותה עורכת ימי עיון והסברה למטופלים בנושאים
שונים כמו תזונה ,השתלות וזכויות סוציאליות.
העמותה יוזמת ומממנת פעילות אנארובית במהלך
טיפולי דיאליזה.
העמותה מארגנת ומממנת טיולים ופעילויות חברתיות
למטופלים.

•העמותה מקיימת מדי שנה אירועים יעודיים לציון
יום הכליה העולמי בשיתוף האיגוד הנפרולוגי,
עמותת אחיות ואחים נפרולוגים בישראל וארגון
.IFKF

העמותה נאבקת למען הכנסת תרופות חיוניות
לסל התרופות.
העמותה פועלת מול הכנסת ומשרד הבריאות
לקידום חקיקה שתשפר את בריאותם ורווחתם
של חולי ומושתלי כליה בישראל.
העמותה פועלת בזירה התקשורתית להגברת
מודעות בקרב הציבור הרחב לאיתור מוקדם של
מחלות כליה והשלכותיהן ,ולעידוד תרומת כליה
מן החי להשתלה.

