
ניתוח מוהס לכף יד

למרות שניתוחי מוהס אינם כלולים בסל
הבריאות עבור כף היד, בעקבות פנייתנו

לקופה, הטיפול אושר שכן במקרה זה לניתוח
בשיטת מוהס בכף היד יתרון משמעותי, כדי
למנוע שחזור מורכב ולצמצם מגבלות תנועה
ביד. לאור מורכבות הניתוח ודחיפותו הוא אף
אושר, לא רק בשיטה שאינה בהתוויה, אלא גם

במוסד רפואי שאינו בהסדר.

הזרקת בוטולינום לבלוטות הרוק 

למרות שהטיפול אינו בסל הבריאות בהתוויה
זו (לחצו למידע על כללי הזכאות בסל),

בעקבות פנייתנו לקופה, הטיפול אושר, מכיוון
שהצטברות רוק וריור הקשו על יכולת הדיבור,

ולאור כישלון ניסיונות טיפול אחרים שבסל, טיפול
זה הוא הטיפול אשר בכוחו לאפשר למטופל

לתקשר עם הזולת. 
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להסרה | דווח כספאם

אל תתייאשו מהבירוקרטיה, האגודה למענכן/ם!

בשני המקרים סייענו למטופלים לקבל את הטיפול הדרוש להם!

למידע על זכויות בבריאות לחצו כאן

במסגרת שיתוף פעולה של האגודה עם סניף שי"ל ברמת-גן, העבירה עו"ד, ד"ר לרפואה, שלהב קמחי
- מתנדבת מטעם האגודה לזכויות החולה, הרצאה בנושא זכויות החולה, בהשתתפות עשרות תושבי

העיר, אשר העשירו את הידע בנושאים החשובים לציבור המטופלים וקיבלו כלים לאתר מידע לגבי
הזכויות במערכת הבריאות, כלים למימושן ומידע על גורמי סיוע העומדים חינם לרשות הציבור.

info@patients-rights.org :רוצים להזמין הרצאה בנושא? ניתן לפנות אלינו למייל זה

מגיע לך? אל תוותר/י על הזכאות לטיפולי הידרותרפיה

מטופלים רבים נתקלים בדחיה של הקופה לקבלת טיפולי הידרותרפיה (פיזיותרפיה במים), כאשר
הסיבה לכך, ככל הנראה , היא העדפת הקופה לחסוך בהוצאות  כספיות  ולהפנות את המטופלים

לקבל טיפולי פיזיותרפיה במכוני הקופה.
סוגיה זו הגיעה לשולחנה של נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות,  אשר קבעה כי " ....על הקופה

להציע למבוטחת מענה מקצועי סביר בתחום הפיזיותרפיה, הכולל טיפול במים.." 

לעיון במסמך במלואו לחצו כאן

סובל/ת מתופעות לוואי לתרופה ויש בסל תרופה חלופית?
זכותך לקבל תרופה אחרת מזו שהקופה בחרה עבורך

 בעקבות פניית חולת טרשת נפוצה, אשר סבלה מתופעת לוואי של התרופה שהקופה בחרה להכליל
בסל, קבעה הנציבה כי: "... לפיכך, ככל שיש תופעות לוואי המצדיקות החלפת טיפול בהתאם

למסמך רפואי הרי שיש זכאות לקבלת התרופה...." (התרופה שהקופה סירבה לאשר).

לעיון במסמך במלואו לחצו כאן

דוגמאות אלו ממחישות עד כמה חשוב לפנות לנציבות קבילות הציבור
במשרד הבריאות במקרה בו נראה כי הופרו זכויותיך לטיפול רפואי !

פניה לנציבה יכולה להיעשות עצמאית או בסיוע של האגודה

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר 25 שנה למען בריאות הציבור בישראל. האגודה מסייעת לאלפים
מידי שנה לממש את זכויותיהם הרפואיות ומובילה שינויי רוחב למען כלל הציבור – מטופלים ומשפחות,

צרכני מערכת הבריאות.

עגל/י לטובת האגודה לזכויות החולה!
לוקח דקה, לחצ/י כאן

גאים בעשייה למען ציבור החולים בישראל. 

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי

info@patients-rights.org | 03-6022934

נשמח לשמוע ממך!
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