
 

ي الصحة 
 
ي ف

 حق 

دة، نطمح للحصول عىل أفضل عالج ممكن، لنا أو ألفراد عائلتنا
ّ
. تفّصل هذه الصفحة عند مواجهة مرض أو حالة صحية معق

لسك األساسية  الصحا الحقوق  جهاز  ي 
 
ف الدولة  يمكن ة  ن  ي 

الت  بالجهات  خاصة  وروابط  معلومات  وتحتوي عل   ، اإلرسائيلي

ي تطبيقهاالتوجه إليها للحصول عل  
 
ي المساعدة ف

ّ للجميع. معلومات إضافية ولتلق  ي الصحة هو حق أساسي
 
 . الحق ف

! /طبيب     
 طبيبب 

  المعاِلج/يحق ل  اختيار طبيب   
  عىل أكمل وجه. ة /قادرة ال/ت 

 عىل معالجب 

  تريدون أن تتعالجوا فيها  ذي سييحق لكم اختيار صندوق المرضى ال
وطبيبكم  قدم لكم الخدمات الصحية، المؤسسة الطبية الب 

.   المعالج   صندوق المرضى
واجب الطبيب المعالج هو التوصل إل التشخيص الطب   األكثر دقة، تحديد العالج المطلوب والحرص   فى

ى لديه.  م هذا العالج للمرضى المتعالجي 
ّ
 يقد

ّ
 عىل أن

يحق لسكان الدولة اختيار صندوق المرضى الذي سينتسبون إليه، واالنتقال من صندوق آلخر مع الحفاظ عىل استمرارية الحقوق  •
  الص

(. فى  
 ندوق وعىل التأمينات )التكميىل  والتمريضى

  تتعاون مع صن •
ى مزّودى الخدمات الصحية )المستشفيات والمعاهد( الب    صناديق المرضى االختيار بي 

وق المرضى ديجوز لمؤّمبى
مة مع مزّودي الخدمات هؤالء، ويتوجب عىل صندوق المرضى   ״  تسويات االختيار״إليه، وذلك بموجب  نالذي ينتسبو  المث 

ى اإلعالن عن الخدمات وكيفية الحصول عليها، وتقد ي حاالت معينة، .يم هذه المعلومات للمؤّمني 
 
يحق لكم اختيار مزّود   ف

 ، بحيث تكون قدرة صناديق المرضى عىل تقييد حرية االختيار لدى   خدمات غير ُمدرج ضمن التسوية مع صندوق المرض 
ة لتغيث  المؤسسة الطبية خالل  ج)لن تكون هناك حا  مبدأ االستمرارية العالجيةمؤّمنيها خاضعة لمبادئ معينة، مثل 

ورة العالج(،  /المرض ةالحالة الصحية وخالل سث     مبدأ الخير
  العالج فى

ر تلق  ّ   تث 
مؤسسة متخصصة لن    )الحالة الصحية الب 

ورة للتسوية  ( /الخدماتيةتخضع بالضى   ترسي عىل صندوق المرضى
ى   )ومبدأ المسافة المعقولة تسويات االختيار الب  المسافة بي 

 مكان تقديم الخدمات ومكان سكن المؤّمن(. 
  يحملها لمزاولة الطب •

ا للرخصة الب 
ً
ا ل و  الواجبات العامة للطبيب المعالج تحدد وفق

ً
، األحكام  وفق ى مختلف االتفاقيات، القواني 

ى  يتوجب عليه التوصل إىل أدق   –  القضائية واألنظمة المختلفة. الستيفاء هذه الواجبات، وخاصة الحفاظ عىل صحة المتعالجي 
  إرسائيل يحّمله   تشخيص، تحديد العالج المطلوب والحرص عل تقديم العالج للمرض  المتعالجير  لديه

)القانون فى
له(.   المسؤول

ّ
  تشغ

ة حيال ذلك، إل جانب المسؤولية المهنية للمؤسسة الطبية الب   ية المبارسر

 معلومات إضافية عىل الموقع 

 جمعية حقوق المرضى  •
 الحق  كل •

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D


   وزارة الصحة •

 !  
 فحوصات 

ورية، وخالل وقت معقول.   ، لذلك، إذا كانت هناك األكثر دقةيحق لكم الخضوع للتشخيص الطب      يحق ل  إجراء الفحوصات الضى
  معاهد أو  

مراكز طبية واالستشارة مع جهات أخرى، يحق لكم إجراء هذه الفحوصات، حاجة لتوجيهكم إلجراء فحوصات إضافية فى
ا لسلة الخدمات الصحية. 

ً
 وفق

  إذا احتاج المؤّمن إلجراء فحص أو  •
    لتلق 

" )عىل سبيل المثال، العيادات الخارجية فى خدمة صحية من ِقبل مزود خدمات "خارج  
" )تعهد صندوق المرضى بتحّمل تكاليف الخدمة، مثل:  17ستمارة المستشفيات(، يتوجب عليه تزويد مزّود الخدمات بـ "اال 

  مستشقى 
  حال عدم وجود اتفاقية /المكوث فى

  معمؤسسة طبية خارجية أخرى، غرفة طوارئ، طبيب مختص أو فحص(. فى
 ت خدمات. مزّود الخدمات الذي وّجه إليه المؤّمن، يمكن لصندوق المرضى توجيهه إل مزّود خدمات آخر تربطه به اتفاقيا

 كل ما جاء أعاله منوط بمبادئ المعالجة اإلدارية
ّ
حول الموضوع، والذي يحدد     وبالمنشور العام لوزارة الصحة  تجدر اإلشارة إل أن

 :
ّ
 أن

   
نت الخاص به إل الفحوصات الب    موقع اإلنث 

اط الفحص بموافقة مسبقة يجب أن يشث  فى صندوق المرضى الذي يطلب اشث 
 تتطلب موافقة مسبقة. رفض إعطاء الموافقة يجب أن يكون 

ً
ل
ّ
عىط للمتعالج خطًيا. الطبيب المعالج مسؤول عن تحويل ، وي  معل

. الرد عىل طلب الحصول عىل الموافقةالطلب إل الجهة اإلدارية المخولة بإعط   صندوق المرضى
أيام   4يتم حب     اء الموافقة فى

ة أعاله سيلزم صندوق المرضى بدفع تكلفة  عمل من موعد تقديم الطلب من قبل الطبيب المعالج. عدم إعطاء الرد خالل الفث 
  الحاالت الصحية ال 

بيب المعالج الموافقة عليها بدون الحصول عىل  يجوز للط  -ارئةطالخدمة. بالنسبة للفحوصات المطلوبة فى
 موافقة مسبقة. 

 معلومات إضافية عل الموقع: 

   جمعية حقوق المرضى  •
 الحق  كل •
   وزارة الصحة •

 !  
 أدويب 

 .  
  العالج الذي يناسببى

 يحق ل  تلق 

 
العالج   الدواء.  المخول باختيار  الوحيد    

المهبى الخبث   المعالج  الطبيب  لكم، بحيث يكون    األنسب 
الدوات  العالج    

يحق لكم تلق 
بجميع   تزويدكم  يجب  لذلك،  موافقتكم،  يتطلب    

والعالجات الدوات  ح  المقث  العالج  ماهية  بالتشخيص،  المرتبطة  المعلومات 
 البديلة، احتماالت نجاحها والمخاطر المحتملة. 

http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
https://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/sbn02_2014.pdf
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home


ا للقانو  •
ً
  سلة الخدمات الصحية وفق

ى باألدوية المدرجة فى ويد المؤّمني  ى ، وبموجب التداعيات الطبية  نصناديق المرضى ملزمة بث 
  
 للطبيب المعالج. الستخدام الدواء والرأي المهبى

  ) ه  موافقة المريض عىل العالج  •
ط األول لتقديم العالج الدوات  ة(. الرسر   موافقة مستنث 

ح، احتماالت نجاح  جميع المعلومات يحق لكم الحصول عىل • والمخاطر المحتملة،  ه المتعلقة بالتشخيص، ماهية العالج المقث 
حة   ذلك العالجات البديلة المقث 

 الموافق عليها. /بما فى
 مستقرة، يحق لكم الحفاظ عل استمرارية عالجية وحالة صحية  •

 
ح عليكم لذلك، إذا اق )خاصة إذا كان لديكم  عالج بديل ث 

  استمراريةمرض مزمن الذي يتطلب عالًجا مستمًرا، وحالتكم الصحية مستقرة(، يتوجب عليكم استشارة الطبيب بخصوص 
تبة عىل ذلك. العالج ب بوضوح وصفة دواء عينية واحدة ووحيدة، أعىط الطبي  إذا ، آثار استبدال العالج والمخاطر المث 

ّ إعطاؤكم دواء بديل. /يحظر عل صندوق المرض   إن لم يعط الطبيب وصفة كهذه، يجوز إعطاؤكم دواء بديل، طالما  الصيدىلي
ا للتسويق ومشابًه  الطبيب  إال بموافقة من  يحظر إعطاء أدوية بيولوجية بديلة. جوهرًيا للدواء الذي وصف لكم ا كان مرخصًّ

 المعالج. 

اء األدوية. يمكن الحصول   ات القصوى المحددة للفئات المختلفة عند رسر يوض باالطالع عىل التخفيضات، اإلعفاءات والتسعث 
  سلة األدوية 

 أطر أخرى.  لدىعىل أدوية غث  مدرجة فى

 معلومات إضافية عىل الموقع: 

 جمعية حقوق المرضى  •
 الحق  كل •
   وزارة الصحة •

 
، باختصار.   

 حقوف 

يتلق  عالًجا طبًيا. يهدف القانون إل تنظيم العالقة /عىل حقوق الشخص الذي يطلب(  1996لعام  )  قانون حقوق المريض  ينص
، ويشكل قاعدة قانونية لحقوقهم.  ى  الطاقم الطب   والمتعالجي 

ى  بي 

ا للقانون: /المتعالجية لحقوق المبادئ األساس
ً
 ة وفق

  معرفة هوية المعالج 
(. الحق فى   الجهاز الصح 

ا للتسويات القائمة فى
ً
عىط لكّل من يحتاج إليه )وفق   عالج طب   ي 

  تلق 
ة  /الحق فى

   
وط. الحق فى   حاالت الطوارئ بدون رسر

  عالج طب   طارئ فى
  تلق 

  عالج  )معلومات بخصوص هوية ووظيفة المعالج(. الحق فى
تلق 

. يتوجب عىل المعالج وعىل المؤسسة الطبية مساعدة المتعالج ى . /الئق وبدون تميث   
  إضافى

     ة عىل الحصول عىل رأي مهبى
الحق فى

ى أو المؤسسات الطبية. يحق للمتعالج ى المعالجي    عالج مناسب عند االنتقال بي 
  المستشقى /ة الخاضع/متابعة تلق 

ة لالستشفاء فى
  
  المعلومات حول التشخيص والعالج  استقبال الزوار فى

  تلق 
ام والخصوصية. الحق فى   االحث 

 المواعيد المحددة لذلك. الحق فى
وط بدفع     نسخة عن الملف الطب   )مرسر

  معلومات من السجل الطب   وتلق 
  تلق 

ة. الحق فى شواقل(.  10وإعطاء الموافقة المستنث 
  استشارة ومساعدة

  تلق 
  أي مؤسسة طبية. الحق  /م الموظف "المسؤول عن حقوق المتعالجالشكاوى أما  حاستيضا /الحق فى

ة" فى
  الحفاظ عىل الرسية الطبية. 

 فى

 معلومات إضافية عىل الموقع: 

  جمعية حقوق المواطن •
 الحق  كل •
   وزارة الصحة •

 
 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_(%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_(%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_(%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_(%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99)
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=4815
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
http://call.gov.il/infocenter/index?page=home


  المساعدة
 معلومات وتوجهات لتلق 

توجهات   مراكز  إل  التوّجه  يجب  ا(، 
ً
)مجان الحقوق  إضافية وتحصيل  معلومات    

قوبلتم لتلق  إذا   . المرضى   صناديق 
فى الجمهور 

ا التوجه دائًما إل منظمات الدعم والمساعدة وإل    -بالرفض 
ً
  وزارة الصحة. يمكنكم أيض

توّجهوا إل مفوضة شكاوى الجمهور فى
ا لنوع 

ً
  تحصيل الحقوق وفق

، القادرة عىل تقديم المساعدة والمرافقة الفردية فى   تعبى بشؤون المرضى
الحالة /المرض  الجمعيات الب 

  ذلك عيادات المساعدة القانونية المجانية( 
 الصحية )بما فى

 :انقروا عىل الرموز  –  للدخول إل الروابط

 
 

  إرسائيل عىل موقع: 
 يمكنكم إيجاد معلومات إضافية حول حقوق المرضى فى

   جمعية حقوق المرضى  •
 الحق  كل •
   وزارة الصحة •

ي إرسائيل
 
مة للجمهور من قبل جمعية حقوق المرض  ف

ّ
 خدمة مقد

 لها. هذه المعلومات ال تتطرق إل جميع الجوانب 
ً
ل استشارة قانونية أو بديل

ّ
  هذه الصفحة ه  عامة وال تشك

المعلومات الواردة فى
ة    تدابث  /، وال يجب االعتماد عليها التخاذ إجراءاتللمجالالقانونية     إرسائيل حقوق إضافية كثث 

  تحصل فردية. يوجد للمرضى فى
الب 

  ن عىل رسيا
، اتفاقيات، أنظم قانوتى ى  . ، مناشث  وإجراءات صادرة عن وزارة الصحة، أحكام قضائية وغث  ذلكةبحكم قواني 
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