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שלוםרב ,

הנדון:פיקוח ונקרה על תיירות רפואית ושמירת על זכויות החולה הישראלי 

מוסכם על הכל ,כי  קיומה של תיירות רפואית ,ללא פיקוח ובקרה ,עלול להיות על חשבון
החולה הישראליולכןקיבלנו בברכהאתהחלטתךלהקיםוועדהשתקבעאתהכלליםונהלי
הטיפולבתיירותרפואיתשיבטיחושלאתהיהפגיעהבטיפולו/אובזמינותו .
למדנומדבריךבכנסתיירותרפואיתשנערךביום 21/2/2011,כיהמלצותהוועדהמוכנות,
ואנומבקשיםשתינתןלנוהזדמנותלהעביראתהערותינו והתייחסותנו,טרםהפצתם ובכך
נוכל לסייע למשרד הבריאות בהתחייבותו כי פעילות תיירות המרפא תבוצע כאמור ,ללא
פגיעהבחולההישראלי .
להלןחלקמהנקודותשנבקששיזכולמענהבכלליםהמחייביםשיקבעו :
א .תנאי בסיס – יש לאפשר את פעילות התיירות הרפואית במתכונתה הקיימת ,רק
בבי"חבוקיימותתשתיותוכ"אמעברלשעותהעבודההרגילות.
ב .בקרה–עלמשרדהבריאותלקבועכלליםלבדיקהומימושקפדנילנהליםשיקבעו.
ג .תנאי מלונאות – לא תינתן לתיירים עדיפות בתנאי מלונאות בבתי החולים
הציבוריים,עלפניאלוהמסופקיםלתושביישראל.
ד. .פרסום מידע על תור המתנה –בכנסהוצגה,ביןהיתר,המלצהכיהתוריקבעעל
בסיס תוספת כ"א ומשאבים לבי"ח ולא על חשבון פגיעה בחולה הישראלי ודחיית
הטיפול בו .על מנת שהמלצה זו תעמוד במבחן המציאות ,אנו מציעים לחייב את
בתיה"ח ,לפרסם באתר האינטרנט שלהם ,אחת לרבעון ,את תור ההמתנה הקיים
לניתוחים/טיפולים,עלפירשימהשיקבעמשרדהבריאות.פרסוםזהיבטיחכיניתן
יהיהלבדוקולוודאשתיירלאיופלהלטובהבזימוןהתור.
ה .קביעת תחומים שבהם חל איסור על קבלת מטופלים מחו"ל – כידוע ,קיימים
תחומים בהם קיים מחסור במיטות ו/או צוואריי בקבוק בתור ובמשך ההמתנה ו/או
מחסור בכ"א ו/אוכאלושעלוליםלהביאנזקבריאותי לסובבים.בהתאםלכך,חשוב
לכלול בהנחיות תחומים בהםחלעלבתיה"ח איסור לקבלת תיירות מרפא כגון :מי
שזקוקלמיטתטיפולנמרץ,פגים,חולה,TBאיידס,טיפוליקרינהוכו'.
ו .פרסום מידע על היקף הטיפול – על מנת לאפשר בקרה על בתיה"ח יש לחייבם
לפרסם באינטרנט ,אחת לרבעון נתונים כגון התחומים שבהם התקבלו מטופלים.
ומההיההמחזורהכספיאומספרהמטופליםבכלתחום .
בשםארגוניהזכותלבריאות ,

מירי זיו
האגודה למלחמה בסרטן
miriziv@cancer.org.il
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