
כנס נשים מדברות בריאות

בתחילת החודש השתתפה נעמה וינר מנכ"לית האגודה בכנס נשים מדברות בריאות שאירחה רודה
סמולו נשיאת ארגון נשות הדסה העולמי, יחד עם דליה איציק יו"ר הדסה ובהשתתפותן של מנהלות

ובכירות מהמערכת הרפואית, וכן חברות כנסת.
בכנס אמרה נעמה "יש להוביל להנגשת זכויות רפואיות באופן אוטומטי, מדובר באנשים חולים או שבן

משפחה שלהם חולה, שעולמם קרס  והם ממש ברגעים אלה נלחמים על החיים, הם לא צריכים
להילחם גם על הזכויות שמגיעות להם.

בנוסף, אחד הנושאים החשובים לפתחה של הכנסת הבאה הוא שינוי חוק ההסדרים אשר יוצר מצבי
אבסורד, מסרבל ופוגע במטופלים שנשללת מהם הבחירה היכן וכיצד להיות מטופלים ואין ספק שעניין

זה לא מוסיף בריאות לאף אחד."
אנחנו מלאי תקווה שמגוון הקולות החשובים שעלו במפגש, שהעלו את האתגרים, הפתרונות

וההזדמנויות במערכת הבריאות יובילו בשנים הקרובות לשינויים משמעותיים במערכת.

פנתה אלינו אישה אשר גרה בדיור מוגן באזור המרכז והיא המטפלת היחידה של אחיה מתמודד נפש.
האחות מתקשה מאוד להתנייד עמו למרפאה שנמצאת באזור מגוריו, על כן הגישה בקשה לקופה
שתאשר לאחיה להיות מטופל במרפאת בריאות הנפש הקרובה אליה, על מנת שתוכל ללוות אותו

ולסעוד אותו. הקופה סירבה, הוגש ערעור הקופה סירבה בשנית. האישה פנתה אלינו וביקשה את סיוע
האגודה. צוות האגודה הגיש בקשה לפניות הציבור של הקופה. משלא נענו בזמן סביר, המשיך צוות

האגודה להוציא פניות חוזרות ונשנות לאישור העברת מקום הטיפול. לבסוף התקבלה תשובה - הקופה
אישרה להעבירו לטיפול במרפאת בריאות הנפש הסמוכה למקום מגוריה של הפונה ואף קבעה לו תור

במרפאה זו.
יש גם לכם/ן בעיה במימוש זכויותיכם הרפואיות? אל תהססו ופנו אלינו עוד היום ממש

https://www.patients-rights.org/
https://msmltd.inwise.net/patientsRights
https://www.patients-rights.org/


בהמשך לכתבות שהתפרסמו לאחרונה בתקשורת בעניין הסדרי הבחירה של  מכבי שירותי בריאות
מול שיבא ושל שירותי בריאות כללית מול הלל יפה, לחצו כאן מצאנו לנכון לפרסם את נייר העמדה של

נציבת קבילות הציבור משנה שעברה אשר קובעת כי"...בבחירה בין בתי חולים הכלולים בהסדרי
הבחירה אסור לקופה להעדיף בית חולים אחד על משנהו, ולהחיל סינון או הגבלה נוספים מעבר לצורך

בקבלת התחייבות". לחצו כאן

החודש ריכזנו את התייחסות האגודה לטיוטת חוזר שהוציא משרד הבריאות בנוגע לוועדת חריגים 
הצגנו את עמדת האגודה יחד עם הקואליציה למחלות נדירות ביחס למגוון שיקולים של הועדה בין

היתר: הגדרת חריגות, מיצוי זכאות במסגרת תכניות השב"ן, זמן תגובה למתן מענה, שילוב נציג ציבור
בוועדה ועוד.

מוזמנים לקרוא את התייחסותנו המלאה לחצו כאן
ובנוסף את זו של קרן דולב לצדק רפואי לחצו כאן

הזדרזו להגיש מועמדות לאות ההוקרה "מקדמי זכויות" לשנת 2022
מועד ההרשמה הוארך עד ל- 8/9/2022 בשעה 12:00

למעוניינים/ות ניתן להגיש מועמדות:

https://www.patients-rights.org/
https://bit.ly/3AwVyAb
https://bit.ly/3Ku8rzF
https://cdn-media.web-view.net/i/ztwwfdhcc2/___________-_______________________________________________________11.8.22.docx
https://cdn-media.web-view.net/i/ztwwfdhcc2/________________-____________________________________08-8-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEqPCD9W1iOZyGttU3e-XBq7QytcmHL_BpaiCpKg_BHJHzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZEqPCD9W1iOZyGttU3e-XBq7QytcmHL_BpaiCpKg_BHJHzQ/viewform


להסרה | דווח כספאם

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

עגל/י לטובת האגודה לזכויות החולה! לוקח דקה, האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר 25 שנה למען
בריאות הציבור בישראל. האגודה מסייעת לאלפים מידי שנה לממש את זכויותיהם הרפואיות ומובילה
שינויים רוחביים למען כלל המטופלים, בכמה אגורות בודדות תוכלו גם אתם.ן להשפיע ולהיות חלק

מהשינוי!

גאות וגאים בעשייתנו למען ציבור החולים בישראל

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.igul.org.il/amutot/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.igul.org.il/amutot/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.patients-rights.org/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD895DB631A40F27EAD9984675BDDB0AF1B.htm

