
חדש! חוק זכויות החולה -
המהפכה שטרם הושלמה

הידעתם/ן?

ישנם מצבים בהם ניתן להעניק טיפול רפואי, גם
ללא הסכמת המטופל ואף בניגוד לדעתו. גם

מסירת מידע רפואי יכולה להתבצע בניגוד לרצון
המטופל במקרים מסוימים.

סוגיות אלו ורבות נוספות תוכלו למצוא בספר
מרתק בהפקת אסותא מרכזים רפואיים

והאגודה לזכויות החולה הכולל עשרות מאמרים
של טובות וטובי המומחים בישראל לחוק זכויות

החולה.

ניתן לרכוש את הספר באתרים ובחנויות
הספרים.

אשפוז ביתי
האם הקופה יכולה לחייב מטופל/ת להתאשפז 

בבית ולא בבית חולים?

אשפוז בית מציע טיפול בסביבה אינטימית
ומוכרת תוך מניעת חשיפה לזיהומים.

מהם השירותים שעומדים לרשות מטופלים
בבית?

 בקרו באתר ולימדו עוד על זכויותיכם בנושא

לחצו כאן

חסמים ומקדמים במימוש
זכויות בבריאות – מחקר חדש

הפצה פרו-אקטיבית של מידע באופן מונגש
לאוכלוסיות מודרות, ליווי ותמיכה אישית

בתהליכי מימוש זכויות, העמקת הידע בקרב
הצוותים בשטח.

אלה רק חלק מן ההמלצות שעלו במחקר בו
היינו שותפים, שהתקיים באוניברסיטת תל אביב,

בהובלת פרופ' נורית גוטמן.

למידע נוסף על הממצאים
וההמלצות לחצו כאן

רופאים ואחיות?!? בריאות נשים
- טרמינולוגיה ופרקטיקה 

מערכת הבריאות בישראל מיועדת לכלל
התושבים ומחויבת לספק מענה , ללא הבדל

דת, גזע ומין (או מגדר) - כך נקבע בחוק. עם
זאת, בפועל, כיוון שרוב התפקידים הבכירים

במערכות הבריאות היו בידיים גבריות,
במחקרים השתתפו בעיקר גברים, הרפואה,

לרוב, לא לקחה בחשבון צרכים ייחודיים של
נשים. זוהי מגמה שהחלה להשתנות, אך יש

עוד דרך לפנינו.
מנכ"לית האגודה בטור דעה לרגל יום האישה. 

לכתבה המלאה

הקופה מסרבת ?
פנה אלינו א. אשר סובל מניוון מקולרי גילי בעיניו

ומטופל מזה מספר שנים בהזרקות. לאחרונה
מצא הרופא המטפל כי החומר המוזרק כמעט

ואינו משפיע והמליץ לעבור לתרופה שאינה
כלולה בסל הבריאות, אך  כלולה בשב"ן הקופה,

בתנאי שהטיפול בסל מוצה. הפניה נדחתה על
ידי הקופה. 

הדרכנו את א. לפנות לרופאו ולבקש מכתב
המנמק בבהירות מדוע הוא ממליץ על הטיפול

החדש. עם מכתב זה פנינו עבורו לפניות הציבור
של הקופה, וזו נענתה בחיוב.

הטיפ שלנו: לפני פניה לקופה לקבלת אישור,
ודאו כי בהמלצת הרופא/ה ישנם נימוקים ברורים

בנוגע לצורך בטיפול הרפואי. 
הקופה עדיין מסרבת? תמיד ניתן לפנות

אלינו לקבלת סיוע.

חג פסח שמח 

אנחנו כאן כדי לדאוג שלא יפסחו
על הזכויות שלכם/ן! 

פסח בריא ושמח מצוות האגודה
לזכויות החולה.

להסרה | דווח כספאם

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

עגל/י לטובת האגודה לזכויות החולה! לוקח דקה, תודה רבה.
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 המטופלים.

לחצו כאן

גאים בעשייה למען ציבור החולים בישראל

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי

info@patients-rights.org | 03-6022934
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