קליניקה משפטית -המשפט למען זכויות החולה בישראל-
המכללה למנהל ,בשיתוף האגודה לזכויות החולה בישראל
מטרת הקליניקה היא העצמה והגנה על זכויות חולים בישראל .לשם השגת מטרה זו ,זוכים
סטודנטים מצטיינים בבית הספר למשפטים ,להכשרה משפטית בנושאים בהם עוסקת הקליניקה,
ולאחריה הם מעניקים סיוע משפטי חינם לפונים.
הסיוע המשפטי הניתן לפונים מתמקד בזכויות החולים על פי חוק זכויות החולה וחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,ובכלל אלה :הזכות לרשומה הרפואית של החולה; הזכות לסודיות רפואית;
הזכות למידע רפואי באשר למצבו של החולה ולטיפול הרפואי המוצע; זכותם של בני משפחה
להשתתף בהחלטות המתקבלות באשר למטופל; הזכות לטיפול רפואי על פי שיקול דעת רפואי
סביר ובאיכות סבירה; הזכות לקבל טיפול במרחק סביר ממקום מגוריו של המטופל; והיבטים
נוספים של הזכות לטיפול רפואי -עמידה בקריטריונים לקבלת טיפול רפואי מסוים; סל
השירותים וכו'.
את הקליניקה מנחות שתי מרצות מבית הספר למשפטים -ד"ר תמר גדרון )דיקאן בית הספר
למשפטים( וד"ר נילי קרקו אייל .כמו כן ,הקליניקה מתקיימת בליווי צמוד של שני עורכי דין-
עו"ד בועז סגל ועו"ד אלעד שילד.
פניות לקליניקה ניתן להעביר באמצעות האגודה לזכויות החולה :
טלפון 036022934

info@patients-rights.org

או ישירות למכללה למינהל

מייליםse_boaz@walla.com :

או

.eladschild@hotmail.com

כמו כן ,ניתן ליצור קשר טלפוני עם עו"ד סגל בפל 0544955780 -או עו"ד שילד בפל . 0528221442
אנו מבקשים כי הפניה הראשונה למכללה תיעשה באמצעות העמותה ולא באופן ישיר על ידי
הפונים )הפונים יכולים לפנות ישירות לאגודה לזכויות החולה(.
במקרים בהם תיעשה הפניה ישירות על ידי העמותה ,יש לצרף לפניה את מלוא פרטי הפונה,
תיאור מלא של התלונה וכן את כלל המסמכים הרלבנטיים לפניה .את טופס הפניה ואת
המסמכים האמורים יכול גם הפונה לשלוח ישירות ,לאחר שהודיע לעמותה כי עניינו יטופל
במסגרת הקליניקה .את החומר האמור יש לשלוח בפקס בתיאום עם עו"ד סגל או עו"ד שילד .
בכל עניין או שאלה עקרונית יכולים נציגי העמותות לפנות לד"ר קרקו אייל באמצעות מייל
. ncaracoe@colman.ac.il

בברכה,

עדינה מרקס
יו"ר האגודה לזכויות החולה

ד"ר נילי קרקו אייל
המכללה למנהל ,בית הספר למשפטים

